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Ειρήνη Νταουντάκη

Σύντροφοι,

Να σηκωθούμε, η ώρα ήρθε. Η κυβέρνηση δεν υπηρετεί αυτόν τον λαό. Είναι κι αυτή υπόδουλη 
στις επιταγές του κέρδους και των τραπεζών. Περιμένει από μας να την απαλλάξουμε από το 
φορτίο της παρακμής, της παράνοιας και κυρίως του ιστορικού λάθους. 

Ακυρώνει την ζωή μας, εξαφανίζει τις δουλειές μας, καταργεί κοινωνικά αγαθά και δικαιώματα,  
‘’αναγκάζεται’’  να  μας  δείρει  στο  δρόμο,  να  μας  πετάξει  δακρυγόνα,  να  μας  κάνει  φτωχούς, 
σκυφτούς, ταπεινωμένους. Η ιστορία εμάς περιμένει να γράψουμε την επόμενη σελίδα.

Πιστεύετε,  ότι  αυτό είναι  πολιτική βούληση μιας σοσιαλιστικής κυβέρνησης;  Πιστεύετε,  ότι  ο 
Παπανδρέου θέλει να περάσει στην ιστορία ως ο μεγάλος δοσίλογος; Ο Λοβέρδος σαν το τσιράκι 
της  τρόικας;  Όχι.  Ένας  τέτοιος  κοινωνικός  αγωνιστής(!)  δεν  μπορεί  να  έχει  τέτοιου  μεγέθους 
φιλοδοξία! Ας τους απαλλάξουμε, λοιπόν, απ΄ την ευθύνη.

Η  Ευρώπη  είναι  η  μεγάλη  σκακιέρα  του  άνομου,  άδικου  και  πουλημένου  στην  πολιτική  του 
κέρδους, παιχνιδιού. Το μεγαλύτερο μέρος του έντυπου τύπου και της τηλεόρασης έχουν πάρει 
θέση  υπερασπιζόμενοι  την  πολιτική  εις  βάρος  του  λαού,  διαβάλλοντας  τους  κοινωνικούς 
αγωνιστές και ρίχνοντας λάσπη κάθε φορά στον κλάδο πού πλήττεται.

Η χώρα μας επελέγη για το μεγάλο παιχνίδι-πείραμα, κατάργησης της κοινωνικών δικαιωμάτων 
και αγαθών του κράτους πρόνοιας, αλλά και της ανεξαρτησίας της χώρας. Από μας θα εξαρτηθεί 
αν περάσει και στον υπόλοιπο κόσμο. Το πιο σημαντικό την ώρα αυτή είναι να μην αφήσουμε τις 
διαφορές μας να κυριαρχήσουν και να μας κρατούν χώρια σ΄ αυτόν τον αγώνα.

Γι αυτό σύντροφοι, να ξεμουδιάσουμε και να σηκωθούμε. Ο δρόμος είναι η μοναδική επιλογή. Ο 
δρόμος  και  η  συνάντηση  μας,  θα  δώσει  την  ευκαιρία  να  βρούμε  τη  λύση  και  όλοι  μαζί  θα 
ανακαλύψουμε τρόπους οργάνωσης για την κοινωνική δομή που δεν αδικεί κανένα εργαζόμενο, 
κανένα έντιμο άνθρωπο αλλά και τρόπους διαφυγής από τους καρχαρίες πού επιτίθενται σ΄ όλο 
τον εργαζόμενο κόσμο στην Ευρώπη.

Να συνταχθούμε με τους  εργαζόμενους  στην  υγεία  πού αυτές τις  μέρες  έχουν καταλάβει  το 
στρατηγείο της κατάργησης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, με τους εργαζόμενους στις αστικές 
συγκοινωνίες,  με  τους  δασκάλους  και  τους  καθηγητές,  με  το  κίνημα  ‘δεν  πληρώνω’,  με  τους 
μετανάστες  απεργούς  πείνας,  με  κάθε  συλλογική  δράση  αντίστασης.  Το  υπουργείο  υγείας 
συμπυκνώνει αυτήν την ώρα την απαίτηση και την επιθυμία όλων μας. Κοινωνική δικαιοσύνη. 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΛΛΑΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ,ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΣΚΟΠΕΥΟΥΝ ΝΑ 
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ. 

Ήδη έχει δηλώσει συμμετοχή η ΕΘΕΛ και η ΟΛΜΕ, Ο ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ 
''ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ''..


