
ΕΡΓΑΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΜΟΥ  ΣΑΜΟΥ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΑΜΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ, ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΡΤΗ
ΣΑΜΟΣ:  Εργατικό Κέντρο, Βαθύ στις 10:00 πμ

ΙΚΑΡΙΑ: Πλατεία Ευδήλου στις 11:00 πμ
ΟΙ ΖΩΕΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΣΤΟΣ – ΟΙ ΖΩΕΣ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΑ

Διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει, ζωή με σύγχρονα δικαιώματα με βάση την εποχή μας,
καλύτερο και ασφαλές μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας.

Χαιρετίζουμε το Σαμιακό και Ικαριώτικο λαό που ένωσε τη φωνή του με τους χιλιάδες διαδηλωτές
και απεργούς σε όλη την χώρα, για να ακουστεί παντού ακόμα πιο δυνατά η φωνή των νεκρών που
ζητούν δικαίωση! Δεν φταίει η κακιά η (χ)ώρα και η «απουσία» του κράτους. Το κράτος είναι
εδώ και  νοιάζεται  για  τα  κέρδη  των  λίγων.  Είναι  το  κράτος  των  πλειστηριασμών,  που  τα
αντιπλημμυρικά,  αντισεισμικά,  αντιπυρικά  έργα  δεν  είναι  «επιλέξιμα»  αφού  σύμφωνα  με  τις
οδηγίες της ΕΕ αποτελούν κόστος. Το κράτος των πυρκαγιών σε Μάτι και Ηλεία, του ΣΑΜΙΝΑ
αφού και σήμερα ταξιδεύουμε με υποστελεχωμένα, καταπονημένα και πανάκριβα καράβια των
«εθελοντικά» φορολογούμενων εφοπλιστών. 

Είναι το κράτος που αγνοεί επιδεικτικά τις καταγγελίες των συνδικαλιστών των ταξικών δυνάμεων
στις μεταφορές. Το κράτος της καταστολής, που βγάζει παράνομες και καταχρηστικές απεργίες,
που απαιτούν προσλήψεις, μέτρα ασφαλείας του επιβατικού κοινού και μέτρα αντιμετώπισης του
ανθρώπινου λάθους. Που αγνοεί τα αιτήματα για προσλήψεις εκπαιδευτικών και παιδιάτρων (και
όχι μετακινήσεις για να δημιουργούνται αλλού κενά, όπως λέει κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ), φάρμακα
και στελεχωμένες μονάδες υγείας, ασφαλή πλοία, γιατρούς εργασίας, υγιεινή και ασφάλεια.

Απέναντι  στα  κροκοδείλια  δάκρυα,  τις  «επικοινωνιακές»,  προεκλογικές  συγγνώμες  και
παραιτήσεις τους, στην προτροπή για σιγή ιχθύος, ο λαός ξεσηκώνεται απέναντι στην βάρβαρη
και εγκληματική πολιτική όλων των κυβερνήσεων, που λογαριάζουν τη ζωή μας σαν κόστος σε
όφελος της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων και του κράτους τους.

Το ξέσπασμα της οργής του λαού και της νεολαίας δεν ήρθε από το πουθενά. Ήταν η σταγόνα
που ξεχείλισε το ποτήρι στο σύνολο των πιεστικών εργατικών – λαϊκών προβλημάτων. Δεν είναι η
εξαίρεση. Αίτια και κοινός παρονομαστής είναι το κέρδος που θυσιάζει δικαιώματα, εισοδήματα,
μισθούς, εργασιακές σχέσεις, υποδομές απαραίτητες για την προστασία του λαού. 

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΤΕΙ! ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΠΟΛΛΟΙ,
ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ !

Παλεύουμε για σύγχρονες,  ασφαλείς,  φτηνές  μαζικές  μεταφορές στη στεριά,  τον αέρα και  τη
θάλασσα, κόντρα στην πολιτική που βάζει την ασφάλεια των επιβατών και τα δικαιώματα των
εργαζομένων στο ζύγι του κόστους και της κερδοφορίας των  επιχειρηματικών ομίλων.

Ενίσχυση του Δημόσιου και δωρεάν συστήματος Υγείας.

Άμεσα μέτρα αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής, αντισεισμικής προστασίας. Έλεγχος εδώ και τώρα
αντισεισμικής θωράκισης σε σχολεία, νοσοκομεία, χώρους δουλειάς.

Άμεσα μέτρα προστασίας της Υγείας και της Ασφάλειας σε όλους τους χώρους δουλειάς.

Προσλήψεις μονίμου προσωπικού σε υγεία, παιδεία, κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πολιτικής
προστασίας. 


