
Τν έγθιεκα απηό δελ ζα μεραζηεί! 

Τώξα ε νξγή λα γίλεη αλαηξνπή! 

 
ΠΡΟΔΙΑΓΕΓΡΑΜΕΝΟ ΣΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΑ ΣΕΜΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΟΥΟΙ ΓΝΧΣΟΙ: 

1, 2, 3, 4…,10,15,20…,50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57… (αδέιθηα κας ζθοηώζεθαλ κέζα ζε κία λύτηα) 

Όιεο νη έσο ηώξα θπβεξλήζεηο θαη ε ζεκεξηλή πξνώζεζαλ βήκα-βήκα ηε ζηξαηεγηθή ηεο 

απειεπζέξωζεο ηωλ Μεηαθνξώλ, ηεο ηδησηηθνπνίεζεο, ην θνκκάηηαζκα ηνπ ζηδεξόδξνκνπ γηα λα 

πνπιεζεί ζε εηαηξείεο, ηελ ηξαγηθή ππνρξεκαηνδόηεζε ζηηο ππνδνκέο, πνπ δηακόξθσζε ηηο 

απάλζξσπεο ζπλζήθεο δνπιεηάο ρσξίο ζηαζεξή εξγαζία, κε ειαζηηθέο ζρέζεηο, κε εληαηηθνπνίεζε, κε 

ηεξάζηηα ππνζηειέρσζε. Είλαη ε πνιηηηθή ηεο ζεκεξηλήο θαη όισλ ησλ θπβεξλήζεσλ, ησλ 

θαηεπζύλζεσλ ηεο ΕΕ πνπ ππνηάζζνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξεκαηηθώλ νκίισλ!  

ΠΡΟΔΙΑΓΕΓΡΑΜΕΝΟ ΣΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΟΥΟΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ: 

Λέρος, Λέζβος, Σάκος, Κως, Φαρκαθολήζη… (λασάγηα ηης ηειεσηαίες 40 κέρες) 

Οη επζύλεο ησλ θπβεξλήζεσλ ΥΡΙΖΑ θαη ΝΔ είλαη ηεξάζηηεο. Έβαιαλ θαξδηά -πιαηηά ηελ 

ππνγξαθή ηνπο ζε Κνηλέο Δειώζεηο θαη πλζήθεο, ζήθσζαλ «νξαηνύο θαη αόξαηνπο 

θξάρηεο»,ζηεξίδνπλ ηελ βαξβαξόηεηα ησλ απειάζεσλ θαη ησλ επαλαπξνσζήζεσλ, ηεο ιίζηαο 

αζθαιώλ ρώξσλ θαη ηεο εξγαιεηνπνίεζεο ησλ μεξηδσκέλσλ. Είλαη ε πνιηηηθή ηεο ζεκεξηλήο θαη ηεο 

πξνεγνύκελεο θπβέξλεζεο, ησλ θαηεπζύλζεσλ ηεο ΕΕ, πνπ εληζρύεη ηα θπθιώκαηα ησλ δηαθηλεηώλ 

θαη νδεγεί ηνπο πξόζθπγεο/κεηαλάζηεο ζε όιν θαη πην επηθίλδπλα ηαμίδηα κε απνηέιεζκα λα έρεη 

κεηαηξαπεί ε Μεζόγεηνο ζε "πγξό λεθξνηαθείν"! 

Καη ζαλ λα κελ έθηαλε απηόεληείλνπλ ηελ θαηαζηνιή θη ηνλ εγθισβηζκό ησλ πξνζθύγσλ θαη 

κεηαλαζηώλπξνθεηκέλνπ λα καθξνεκεξεύνπλ απηέο νη απνδεδεηγκέλα επηδήκηεο ζπκθσλίεο θη 

απνθάζεηο ηεο ΕΕ. Έρηηζαλ ΝΑΤΟηθνύ ηύπνπ δνκέο- θπιαθέο κε ηνπο αηηνύληεο άζπινλα δνπλ ζε 

ζπλζήθεο θξάηεζεο, ρσξίο λα έρνπλ δηαπξάμεη θάπνην αδίθεκα θαη ηνπο εξγαδόκελνπο λα 

αλαγθάδνληαη «ζαλ δεζκνθύιαθεο ζε θπιαθέο πςίζηεο αζθαιείαο» λα δίλνπλ δαθηπιηθά 

απνηππώκαηα, λα πεξλάλε από πύιεο X-RAY βάδνληαο ζε θίλδπλν ηελ πγεία ηνπο, λα ππνβάιινληαη 

ζε ζσκαηηθό έιεγρν θαη ζε έιεγρν ηεο ηζάληαο ηνπο γηα λα παξέρνπλ ηηο επηζηεκνληθέο ηνπο 

ππεξεζίεο ζε αλζξώπνπο μεξηδσκέλνπο θαη θαηαηξεγκέλνπο. 

ΠΡΟΔΙΑΓΕΓΡΑΜΕΝΟ ΣΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΣΟΤ ΛΑΟΤ ΚΑΙ ΜΑΝΣΕΦΣΕ…: 

1, 2, 3, 4…,10,11, 12…, πάλω από 15 εθαηοκκύρηα οη θαηαγεγρακκέλοη ζάλαηοη από θορολοηό (κέζα 

ζε 3 τρόληα δηεζλώς,περίποσ 35.000 ζηελ Ειιάδα- θη εκείς γλωρίδοσκε ποιύ θαιά όηη ασηά ηα 

ζηαηηζηηθά απέτοσλ από ηελ αθόκα πηο ηραγηθή πραγκαηηθόηεηα) 

Είλαη νη ίδηεο πνιηηηθέο πνπ νη κέρξη ηώξα θπβεξλήζεηο ΠΑΟΚ, ΥΡΙΖΑ, ΝΔ πηζηά 

αθνινπζνύλθαη ζρεδηαζκέλα πξνώζεζαλ θαη πξνσζνύλ ηελ απαμίσζε ηεο Δεκόζηαο Υγείαο θαη ε κία 

κεηά ηελ άιιε πινπνηνύλ πνιηηηθέο πνπ κεηαηξέπνπλ ηα Ννζνθνκεία θαη ηηο Δνκέο Υγείαο ζε Α.Ε. 

Πιένλ όπνηνο έρεη ρξήκαηα θαη έρεη πξόζβαζε ζηελ ηδησηηθνπνηεκέλε πγεία κπνξεί λα εύρεηαη «ηελ 

πγεηά καο λα έρνπκε!». Γηα ηνπο ππόινηπνπο, «δώζε Παλαγηά κνπ λα μεκεξσζώ!»… 



Οη εξγαδόκελνη ηνπ ΕΟΔΥ δειώλνπκε όηη δελ ζα ζησπήζνπκε κπξνζηά ζε θαλέλα πνιηηηθό 

έγθιεκα, δελ ζα απνδερηνύκε θαλέλαλ ζάλαην πνπ ζα κπνξνύζε λα απνθεπρζεί εάλ ε ζύγρξνλε 

επηζηεκνληθή γλώζε θαη ηα ζύγρξνλα εξγαιεία ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημεο αμηνπνηνύληαλ γηα λα 

θαιύςνπλ ηηο αλζξώπηλεο αλάγθεο.  

Σπκκεηείρακε καδηθά ζηελ απεξγία ζηηο 8 Μάξηε παξά ηελ ηξνκνθξαηία θαη ηηο ζπθνθαληίεο 

όηη δελ θαιππηόκαζηε θαη όηη ζηα παξνπζηνιόγηα ζα εκθαληδόκαζηε σο αδηθαηνιόγεηα απόληεο. Ο 

απεξγνζπαζηηθόο κεραληζκόο κάιηζηα ηνπ ΕΟΔΥηελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα έβαιε λέν 

κπξνζηάξε, ην εξγνδνηηθό ζσκαηείν ησλ κόληκσλ πνπ δελ δερόηαλ λα καο γξάςεη σο κέιε ηνπ όζν 

δελ είρακε ην δηθό καο ζσκαηείν, γηα λα ππεξεηεί πιένλ θαιύηεξα ηελ εξγνδνζία, αλήκεξα ηεο 

απεξγίαο θαινύζε ζπκβαζηνύρνπο λα γίλνπλ κέιε ηνπ.  

 

Σπκκεηέρνπκε αθόκα πην καδηθά ζηελ Παλειιαδηθή, Παλεξγαηηθή, 

Παλδεκνζηνϋπαιιειηθή Απεξγία ηελ Πέκπηε 16 Μαξηίνπ! 

Γηα ηοσς δηθούς κας λεθρούς! Ήηαλ όιοη ηοσς αδέιθηα κας!  

Γηα ηης δηθές κας δωές, γηαηί γλωρίδοσκε πηα! 

Ασηοί ποσ κεηράλε θέρδε θαη δεκηές, δελ ιογαρηάδοσλ αλζρώπηλες δωές! 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 

 Τν έγθιεκα ζηα Τέκπε λα κελ ζπγθαιπθζεί! 

 Να ζηακαηήζνπλ ηώξα νη (παξά)λνκεοεπαλαπξνωζήζεηο ηωλ πξνζθύγωλ/ κεηαλαζηώλ! 

 Να θαηαξγεζεί ην λνκνζεηηθό πιαίζην ηνπ εγθιωβηζκνύ θαη ηωλ απειάζεωλ θαη ε 

Κνηλή Δήιωζε Ειιάδαο -Τνπξθίαο. 

 Να δεκηνπξγεζνύλ Επηηξνπέο Αζύινπ ζηελ Τνπξθία κε επζύλε ηεο ΕΕ θαη ηνπ ΟΗΕ 

θη από θεη λα κεηαβαίλνπλ κε αζθάιεηα ζηηο ρώξεο ηειηθνύ πξννξηζκνύ ηνπο. 

 Να απνζπξζνύλ ηώξα ηα απαξάδεθηα θαη επηθίλδπλα ζρέδηα ηνπ Υπνπξγείνπ 

Μεηαλάζηεπζεο θαη Αζύινπ γηα κεηαηξνπή ηωλ Δνκώλ Υπνδνρήο θαη Ταπηνπνίεζεο 

θαη ηωλ Δνκώλ Φηινμελίαο αηηνύληωλ αζύινπ ζε ζύγρξνλα Γθνπαληάλακν. Καλείο 

εξγαδόκελνο λα κελ ην απνδερηεί. 

 Να θαηαξγεζνύλ νη λόκνη πνπ ηδηωηηθνπνηνύλ θαη ππνβαζκίδνπλ ην Δεκόζην Σύζηεκα 

Υγείαο. Να εληζρπζνύλ ηα ηαηξεία ζε ΚΥΤ θαη ΚΦΠΜ, ηα ΚΟΜΥ θαη ηα λνζνθνκεία 

κε κόληκνπο εξγαδόκελνπο όιωλ ηωλ εηδηθνηήηωλ θαη πιήξε εξγαζηαθά δηθαηώκαηα 

(επίδνκα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, επαλαθνξά ηωλ κηζζώλ, θα),  κε πιηθνηερληθό θαη 

ηαηξνθαξκαθεπηηθό πιηθό. 

 

 

Σωματείο Εργαζομένων ΕΟΔΥ 


