ΩΜΑΣΔΗΟ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΣΩΝ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ ΚΑΗ
ΤΝΑΦΩΝ
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΔΠΑΡΥΗΑ
ΛΗΒΑΓΔΗΑ
Α Ν Α Κ Ο Η Ν Ω  Ζ
Σπλάδειθνη
Θα πξέπεη επηηέινπο λα θαηαιάβεηε όηη απεξγνζπάζηεο δελ είλαη απηνί
πνπ αγσλίδνληαη γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά απηνί πνπ
θαπειεύνληαη ηηο αγσλίεο θαη ηα πξνβιήκαηά ηνπο παξηζηάλνληαο ηνπο
πξνζηάηεο ηνπο θαη αθνύ θαηάθεξαλ λα ηνπο εγθισβίζνπλ ζε έλα δόγκα
αγθπισκέλν θαη εμσπξαγκαηηθό πνπ έρεη θαηαδηθαζηεί από ηελ ηζηνξηθή
πξαγκαηηθόηεηα.
Η Οκνζπνλδία πνπ δηαρσξίδεη ηνπο εξγαδόκελνπο ζε θόθθηλνπο,
πξάζηλνπο θαη κπιε,, ηε ζηηγκή πνπ αθνινπζεί απζηεξά ηελ θνκκαηηθή
γξακκή ζέιεη ηε δηάζπαζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Εκείο είρακε
γλσζηνπνηήζεη ηε ζέζε καο, κε έγγξαθό καο ζηελ Οκνζπνλδία, όηη δελ
ζα ζπκκεηάζρνπκε ζε θαηεπζπλόκελεο απεξγίεο παξόια απηά νη αθίζεο
θαη νη αλαθνηλώζεηο ηεο Οκνζπνλδίαο γηα ηελ Απεξγία ηεο 17Δεθέκβξε
2009 είλαη πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηνπ ΠΑΜΕ θαη θαιεί αλνηρηά ηνπο
εξγαδόκελνπο ζηηο ζπγθεληξώζεηο ηνπ ΠΑΜΕ.
Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ Σσκαηείνπ καο απνθάζηζε θαηά
πιεηνςεθία, ηε κε ζπκκεηνρή ζηελ Απεξγία ηνπ ΠΑΜΕ θαη θαινύκε
ηνπο εξγαδόκελνπο λα κελ ζπκκεηάζρνπλ ζηελ Απεξγία ηεο 17
Δεθέκβξε 2009.
Απαληάκε ινηπόλ ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο κεηνςεθίαο, πνπ είλαη
εγθισβηζκέλνη ζηηο θνκκαηηθέο γξακκέο ηνπ ΚΚΕ, όηη νη Οηθνδόκνη ηεο
πεξηνρήο καο έρνπλ ηελ λνεκνζύλε θαη ηε δπλαηόηεηα λα θαηαιαβαίλνπλ
ηα θνκκαηηθά παηρλίδηα θαη ηηο ζθνπηκόηεηεο θαη δελ πξόθεηηαη λα
ππνηαρζνύλ.
Εηζη ινηπόλ νη ζπλάδειθνη ηεο κεηνςεθίαο άζειά ηνπο ίζσο, είλαη
εγθισβηζκέλνη ζην ΚΚΕ όπνπ επαλαιακβάλνληαο ζαλ ερώ ηα ίδηα
αλνύζηα ζπλζήκαηα θξαηνύληαη αηρκάισηνη από ην θόκκα πνπ έρεη
πεηύρεη ηελ πιένλ αλζεξή νηθνλνκηθή επηρείξεζε, ηελ ΚΚΕ-ΑΕ, κε έδξα
ην παιαηάθη Πεξηζζνύ, θαη θξαηώληαο εγθισβηζκέλνπο ηνπο
θαλαηηζκέλνπο νπαδνύο εμαζθαιίδεη ακέηξεηεο δσξεέο θηλεηώλ θαη
αθηλήησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ από ζηειέρε ηεο πνπ απνβηώλνπλ.
Απηόο είλαη άιισζηε θαη ν ιόγνο πνπ ην θόκκα – επηρείξεζε ηνπ ΚΚΕ
δελ ειαζηηθνπνηεί ηηο ζέζεηο ηνπ, δηόηη ζε κία ηέηνηα πεξίπησζε ζα έραλε
ηνπο θαλαηηζκέλνπο πειάηεο ηνπ.
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