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ΑΚΑΗΟΖΚΩΕ-ΔΓΘΣΖΟ ΣΤΠΟΤ 
 

Ώνα μεδέκ γηα ηα ΓΑ ζα ζεμάκεη ε εθανμμγή ημο κόμμο ημο ΟΓ θαη ε ακαδήηεζε 
ζηναηεγηθμύ επεκδοηή ςξ 65% μέζς ηεξ έγθνηζεξ ημο θναηηθμύ πνμϋπμιμγηζμμύ. 

Ώνα μεδέκ γηα ηεκ παναγςγηθή ακάπηολε ηεξ βημμεπακίαξ. 

Ώνα μεδέκ γηα ηηξ ζοιιμγηθέξ μαξ ζομβάζεηξ πμο μνίδμοκ ημοξ όνμοξ αμμηβήξ θαη 
ενγαζίαξ μαξ.  

Όια μπαίκμοκ ζηεκ θιίκε ηεξ θνίζεξ ημο Πνμθνμύζηε θαη θονίςξ μη ζέζεηξ ενγαζίαξ. 

Πιεμκάδμκ πνμζςπηθό πμο αγγίδεη ημ 50% ημο οπάνπμκημξ. 

Οη  «5 ζμθμί-δηεοζοκηέξ» ημο «ζηναηεγηθμύ ζπεδηαζμμύ»!! επελενγάδμκηαη ηεκ 
απμμάθνοκζε 400 αηόμςκ από ηα 1048 πμο απμμείκαμε αιιά θαη ημ πεηζόθμμμα ηςκ 
ζοιιμγηθώκ ζομβάζεςκ. 

Αοηό από μόκμ ανθεί γηα κα πείζεη θαη ημκ πημ  δύζπηζημ όηη δεκ ημοξ εκδηαθένεη θαμηά 
γναμμή παναγςγήξ, θαμηά πνμμπηηθή ακάπηολεξ δεκ έπμοκ ζηε ζηόπεοζή ημοξ. 

Σεκ εθανμμγή ημο κ. ΟΓ παναθηήνηζε ςξ ζςηενία  ηεξ εηαηνίαξ μ ακ. οπμονγόξ Π. 
Μπεγιίηεξ θαηά ηε ζοκάκηεζε με ηα ζςμαηεία ηςκ ενγαδμμέκςκ. Ασηού ηοσ είδοσς ε 
ζωηερία ηζοδσκαμεί με εσζακαζία ηωκ ΓΑ, θύρηε σποσργέ!!!ε ό,ηη δε αθμνά ηεκ 
θαη΄ επακάιερε δήιςζή ζαξ, όηη δεκ ζα οπάνλμοκ απμιύζεηξ αιιά μεηαηάλεηξ ημο 
πιεμκάδμκημξ πνμζςπηθμύ, μέκεη κα ημ δμύμε ζηε πνάλε, ηώνα πμο όιε ε Γιιάδα είκαη 
οπό μεηάηαλε 

Κύνηε οπμονγέ, μηα βανηά βημμεπακία όπςξ ηα Γιιεκηθά Αμοκηηθά οζηήμαηα πμο 
πανάγεη μπιηθά ζοζηήμαηα θαη πονμμαπηθά, δεκ μπμνεί κα ιεηημονγήζεη  ςξ παναγςγηθή 
βημμεπακία  με 400 ιηγόηενμοξ. Σέημηα ιεηημονγία μόκμ ςξ Real Estate μπμνεί  κα 
ζηαζεί όπςξ πνμθιεηηθά είπε δειώζεη θαη μ Βεκηδέιμξ. 

Πίζς από ηα ειιείμμαηα θαη ηα πνέε οπάνπμοκ μκόμαηα θαη δηεοζύκζεηξ ηςκ 
δημηθμύκηςκ αοηή ηεκ εηαηνεία θαη ηςκ θοβενκώκηςκ αοηή ηε πώνα. 

Καζώξ επίζεξ, πίζς από ημοξ ανηζμμύξ οπάνπμοκ μη ροπέξ ηςκ ενγαδμμέκςκ θαη ηςκ 
μηθμγεκεηώκ ημοξ, μπόηε θύνημη 5 «ζμθμί»-δηεοζοκηέξ θαη θύνηε Δηεοζύκμκηα ύμβμοιε 
θαη Πνόεδνε, ΜΗ ΣΟ ΞΓΥΝΑΣΓ…. 

Δεκ είκαη μη ενγαδόμεκμη θαη μη ζοιιμγηθέξ μαξ ζομβάζεηξ πμο δεμημύνγεζακ ηα 
ειιείμμαηα θαη ηα πνέε, θαη ζεηξ γκςνίδεηε θαιύηενα από ημκ θαζέκα  ηεκ αιήζεηα 
(ρογεία-ζοκηήνεζε – απόρολε θαη μ παποιόξ μηζζόξ κα πέθηεη). 
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Δεκ ζα δεπημύμε ημ αδηάθμπμ -  πςνίξ όνηα -  μαζηίγςμα ηςκ ενγαδμμέκςκ θαη ηςκ 
ενγαζηαθώκ μαξ δηθαηςμάηςκ. 

Δε ζα δεπημύμε μεηά ηεκ εθανμμγή ημο κόμμο ΟΓ κα μείκμοκ μόκμ ενείπηα θαη όπη 
εηαηνεία.  

Δειώκοσμε προς θάζε θαηεύζσκζε: 

1. Πνμξ ημοξ  «5 ζμθμύξ -δηεοζοκηέξ» θαη ηε δημίθεζε ηεξ εηαηνείαξ κα 
ζηαμαηήζμοκ κα επελενγάδμκηαη πακηόξ είδμοξ ιίζηεξ, είηε πιεμκάδμκημξ 
πνμζςπηθμύ, είηε πενηθμπήξ ηςκ μηζζώκ μαξ θαη ηςκ ζοιιμγηθώκ μαξ ζομβάζεςκ. 
ημ μεγάιμ θαγμπόηη ηόζςκ πνόκςκ δεκ λεπκάμε όηη ήζακ πνςηαγςκηζηέξ 
δηαπνμκηθά. 

2. Πνμξ ηεκ θοβένκεζε θαη ημ Τπμονγείμ Άμοκαξ όηη ε κέα θαημπή ημο μκεμμκίμο 
πμο μαξ επηβάιιμοκ, πενημνίδμκηαξ ημ ρςμί, ηεκ δεμμθναηία θαη ηεκ ακελανηεζία 
ηεξ θμηκςκίαξ ηςκ ενγαδμμέκςκ, ζα μαξ βνίζθεη θαζεμενηκά απέκακηη. Μαξ 
πεηάκε ζημ δνόμμ ζα μαξ βνίζθμοκ ζημ δνόμμ αγςκηδόμεκμοξ. 
 

σκετίδοσμε ηης θηκεηοποηήζεης, προτωράμε ζε 24ωρε Απεργία μαδί με ηε ΠΟΓΙ 
ζε όιε ηεκ Αμσκηηθή Βηομετακία ζηης 12 Γεκάρε (ΓΑ – ΓΑΒ – ΓΘΒΟ) θαη 
αποθιεηζμό ηοσ Τποσργείοσ Οηθοκομηθώκ. 

Καιμύμε ημοξ ενγαδόμεκμοξ ζηηξ ζογθμηκςκίεξ (ΟΓ,ΜΓΣΡΟ,ΛΓΩΦΟΡΓΙΑ) αιιά θαη 
θάζε ΔΓΚΟ κα ζοκημκίζμομε ημκ αγώκα μαξ ηώνα. 

ΓΥΟΤΙΓ ΥΡΓΟ ΚΑ ΔΕΙΖΟΤΡΓΕΟΤΙΓ ΣΟ ΔΖΗΟ ΙΑ ΙΓΣΩΠΟ, 

ΣΟ ΙΓΣΩΠΟ ΟΘΩΚ ΣΩΚ ΓΡΓΑΔΟΙΓΚΩΚ.  

Ηακείς μόκος απέκακηη ζηεκ θαηαηγίδα Ησβέρκεζες-Δ.Κ.Σ.-Γ.Γ. ποσ μας 
θαηαθιύδεη. 
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