
Επιηποπή Μέων Επγαζομένων και Ανέπγων Μέαρ Θωνίαρ 
           
Τελ Τεηάξηε 8 Μάξηε, ζηελ ηεξάζηηα απεξγηαθή ζπγθέληξσζε, θσλάμακε 
δπλαηά «Αςηό ηο έγκλημα δεν θα ζςγκαλςθθεί, η νέα γενιά δεν ζαρ 

ζςγσωπεί». Οη ρηιηάδεο εξγαδόκελνη, θνηηεηέο, καζεηέο πνπ θπξηνιεθηηθά 
βνπιηάμακε ην Σύληαγκα, δείμακε θαιά όηη δελ ηνπο ζπγρσξνύκε. Τώξα, είλαη 

ε ώξα κε ηνλ αγώλα καο λα απνδνζνύλ νη πξαγκαηηθέο επζύλεο. Δελ ζα 
ζηακαηήζνπκε κέρξη λα ηηκσξεζνύλ ην θξάηνο ηνπο, νη θπβεξλήζεηο θαη ε 
εηαηξία.  

 
ςνεσίζοςμε ηον αγώνα μαρ ζηο ςλλαληηήπιο ωμαηείων Ιαι Φοπέων 

ηηρ Μέαρ Θωνίαρ,  ηην Σπίηη 14 Λαπηίος ζηιρ 7 μ.μ., 
ζηην πλαηεία ημηπιώηη 

 

Με θάζε λέν ζηνηρείν πνπ βγαίλεη ζην θσο, κε θάζε δήισζή ηνπο πνπ αθνύκε 
ζηηο ηειενξάζεηο, πεηζκώλνπκε πεξηζζόηεξν, καζαίλνπκε θαιύηεξα όηη όζν ζα 

αθνινπζείηαη ε πνιηηηθή πνπ βιέπεη ηελ αζθάιεηα καο ζαλ θόζηνο, ηόζν απηνί 
ζα κεηξάλε ηα θέξδε ηνπο θαη εκείο ηνπο λεθξνύο καο. 
 

Η θαηάζηαζε ζηνλ ζηδεξόδξνκν είλαη απνηέιεζκα ηεο δηαρξνληθήο πνιηηηθήο 
όζσλ θπβέξλεζαλ θαη θπβεξλνύλ ηε ρώξα. ΜΔ, ΤΡΘΖΑ, ΠΑΟΙ 

πποώθηζαν ζειπά από αποθάζειρ και νόμοςρ ηηρ Ε.Ε πος 
ζςνδιαμόπθωζαν ηη ζημεπινή καηάζηαζη. Τελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ 
κεηαθνξώλ, ηελ ηδησηηθνπνίεζε, ην θνκκάηηαζκα ηνπ ζηδεξόδξνκνπ γηα λα 

πνπιεζεί, ηελ ηξαγηθή ππνρξεκαηνδόηεζε ζηηο ππνδνκέο, ρσξίο ειεθηξνληθά 
ζπζηήκαηα αζθαιείαο, γηαηί θνζηίδνπλ. 

 
Τώξα, είλαη ε ώξα λα κηιήζνπκε εκείο. Τώξα, ζα πηέζνπκε αζθπθηηθά γηα ην 
δίθην καο. Γιαηί μόνο ο λαόρ οπγανωμένορ με ηων αγώνα ηος μποπεί να 

πποζηαηεςηεί και να διεκδικήζει ηη ζωή πος ηος αξίζει. Όπνπ δελ ζα 
δνπιεύνπκε αηειείσηεο ώξεο ηε κέξα γηα ςίρνπια, όπνπ ζα έρνπκε ηε 

κόξθσζε θαη ηελ πγεία πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ 21ν αηώλα, όπνπ δελ ζα 
εμαξηάηαη αλ ζα θηάζνπκε ζπίηη από ηα θέξδε ησλ εηαηξηώλ. 

 
Ιαλούμε όλοςρ ηοςρ νέοςρ ηηρ Μέαρ Θωνίαρ να ενώζοςν ηην οπγή ηοςρ 
με ηην δική μαρ. Να κελ  αθήζνπκε λα πεξάζεη ην δηθό ηνπο. Να κε 

ζπγθαιπθζνύλ νη πξαγκαηηθέο επζύλεο ηεο πνιηηηθήο πνπ ππεξεηεί ηα θέξδε 
ησλ ιίγσλ θαη πξνθαιεί εγθιήκαηα γηα ηε δσή ησλ πνιιώλ. 

 
Γηα λα δηθαησζνύλ ηα αηηήκαηα ησλ εξγαδόκελσλ ζηνπο ζηδεξόδξνκνπο, γηα 
ζύγρξνλεο, αζθαιείο, θηελέο καδηθέο ζπγθνηλσλίεο γηα ηνλ ιαό. Σπλνιηθά γηα 

ηελ πξνζηαζία ηεο δσήο καο, γηα ηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο καο ζηελ παηδεία, ηελ 
πγεία, ηε δνπιεηά κε δηθαηώκαηα.  

 

ςμμεηέσοςμε μαζικά ζηην ΠΑΜΕΚΚΑΔΘΙΗ ΑΠΕΡΓΘΑ 

ηην Πέμπηη 16 Λαπηίος, ζηιρ 11.30 π.μ., ζηα Πποπύλαια 
 
epitropineonneasionias@gmail.com           @epitropi_neon_neas_ionias 


