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Προς: ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΘΕΜΑ: «Σχέδιο νόμου ασφαλιστικό – εργασιακό»
Κύριοι βουλευτές,
Με μεγάλη μας λύπη βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες μια ληστρική επέλαση κατά των
εργαζομένων που καλούνται για άλλη μια φορά να πληρώσουν τις εγκληματικές και
ηθελημένες παραλείψεις των περασμένων κυβερνήσεων, βρίσκοντάς μας εύκολο και σίγουρο
στόχο.
Οι εργαζόμενοι του κλάδου μας, πολλοί απ’ τους οποίους με το νομοσχέδιο έκτρωμα που
έρχεται στη Βουλή και που εσείς καλείστε να ψηφίσετε, δεν πρόκειται να βγουν ποτέ σε πλήρη
σύνταξη και εάν καταφέρουν κάποτε να βγουν, δεν θα προλάβουν να εισπράξουν αυτά που
πλήρωσαν. Αυξάνοντας λοιπόν τα όρια ηλικίας από 55 στα 60 και με την ασυδοσία που
υπάρχει στις εργασιακές σχέσεις την εισφοροδιαφυγή, τη μαύρη εργασία, την ανασφάλιστη
εργασία, δεν πρόκειται να δουν σύνταξη ούτε στα 70 χρόνια της ζωής τους. Εκεί τους οδηγείτε
αν ψηφίσετε το νομοσχέδιο. Ο λαός και οι εργαζόμενοι δεν σας ψήφισαν για να τους
καταστρέψετε αλλά να δώσετε λύσεις στα προβλήματά τους.
Ως εκπρόσωποι του μεγαλύτερου Συνδικάτου στη χερσαία εμπορευματική μεταφορά με
παραπάνω από 4.000 μέλη, διαμαρτυρόμαστε εντονότατα και καλούμε όλους τους βουλευτές
να μην στηρίξουν μια πολιτική που έχει στόχο την ανθρώπινη εξόντωση και την πλήρη
απαξίωση των εργαζομένων, καταπατώντας κάθε έννοια δικαίου.
Τέτοιες πολιτικές δεν εφαρμόσθηκαν ούτε στα πέτρινα χρόνια της χώρας από τους κάθε
λογής αυτόφωτους προστάτες και έρχεστε εσείς στο όνομα της Δημοκρατίας να επιβάλλετε τα
χειρότερα, οδηγώντας τους επαγγελματίες μισθωτούς οδηγούς να γίνουν εν δυνάμει
επαγγελματίες δολοφόνοι. Σταματήστε λοιπόν να κουνάτε με αυθάδεια το δάκτυλο στον
Έλληνα εργαζόμενο, στον Έλληνα φορολογούμενο οδηγό, διότι το πρόβλημα δεν είναι αν θα
δείτε την παλάμη με ανοικτά τα πέντε δάκτυλα, το ζήτημα είναι να μην δείτε τον ενδιάμεσο ……
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Απαιτούμε δίκαιη ανακατανομή πλούτου, όπως υποσχεθήκατε και για το λόγο αυτό πήρατε
εντολή από τον ελληνικό λαό.
Απαιτούμε να πληρώσουν οι έχοντες την ευθύνη για τον οικονομικό διασυρμό της
πατρίδας μας και όχι τα μόνιμα και εύκολα υποζύγια, οι εργαζόμενοι.
Ζητάμε να καταψηφίσετε ένα νόμο τελείως απάνθρωπο και να σταματήσετε να λειτουργείτε
ως εκπρόσωποι των εργοδοτών καταρρακώνοντας την αξιοπρέπεια κάθε εργαζόμενου.
Οι εργαζόμενοι έχουν πληρώσει ήδη το μερίδιο ευθύνης τους.
Ας πληρώσουν τώρα και οι πραγματικοί υπεύθυνοι.
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