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Κάποιοι νόµισαν ότι τελείωσαν µε εµάς. 
Κάποιοι νόµισαν ότι δώσανε το τελικό χτύπηµα στους εργαζόµενους 
κάνοντάς τους να σκύψουν το κεφάλι. 
Κάνανε για άλλη µια φορά λάθος. Είµαστε εδώ. ΜΑΖΙ. ΕΝΩΜΕΝΟΙ. 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ. ΟΡΓΙΣΜΕΝΟΙ. 
Ζήσαµε δύο χρόνια πρωτόγνωρα. 
Ζήσαµε καταστάσεις πρωτοφανείς. 
Μας αρπάξανε τα πάντα. 
 Μείωσαν τους µισθούς µας. 
 Κατάργησαν δώρα Χριστουγέννων – Πάσχα – Καλοκαιριού στις 
∆ΕΚΟ. 
 Αύξησαν τα όρια συνταξιοδότησης. 
 Κατάργησαν τις συλλογικές συµβάσεις. 
 Φέρανε νέες µορφές εργασίας καταργώντας την κανονική. 
 Βγάλανε στην απόλυση – εφεδρεία χιλιάδες συναδέλφους. 
 Επέβαλαν φόρους – χαράτσια, φόρους άδικους και παράνοµους 
που γονάτισαν σπίτια και οικογένειες. 
 Κάθε σπίτι και ένας άνεργος. Κάθε σπίτι και µια τραγωδία. 
 Αφήσανε τα παιδιά µας χωρίς βιβλία, χωρίς σχολεία, χωρίς 
καθηγητές, χωρίς δασκάλους. Αφήσανε τα παιδιά µας χωρίς όνειρα κι 
ελπίδα. 
 Φέρανε την εργασιακή ζούγκλα σε κάθε χώρο εργασίας. 
 Σπιλώσανε επί µήνες τους Έλληνες εργαζόµενους µε τη µαύρη 
προπαγάνδα τους, µε την πληρωµένη ειδησεογραφία τους. Με τα γνωστά 
άγνωστα παπαγαλάκια τους. 
 Μας είπανε τεµπέληδες (ποιους εµάς που εργαζόµαστε τις 
περισσότερες ώρες την εβδοµάδα από όλους τους εργαζόµενους της 
Ευρώπης βάσει της δικιάς τους στατιστικής τους υπηρεσίας). 
 Μας είπανε υψηλόµισθους (ποιους εµάς που έχουµε τον 
χαµηλότερο µισθό από όλους στην Ευρώπη, βάσει της δικιάς τους 
στατιστικής τους υπηρεσίας). 
Μας είπανε βολεµένους και συντεχνίες. Συντεχνία οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, 
οι δηµόσιοι, οι υπάλληλοι των ∆ΕΚΟ, οι αγρότες, οι συνταξιούχοι, οι 
ταξιτζήδες. Είναι συντεχνία όλος ο Ελληνικός λαός λοιπόν. 



Συντεχνία είστε όλοι εσείς κύριοι που οδηγήσατε µια περήφανη και 
αδούλωτη χώρα στην ΥΠΟΤΑΓΗ και το ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ. Είστε 
συντεχνία βρώµικη, υποταγµένη, καθοδηγούµενη, επικίνδυνη. 
Ζούµε στο χώρο του φαρµάκου τραγελαφικές καταστάσεις. Καταστάσεις 
που µας γυρίσανε πίσω σε εποχές µαύρες, σε εποχές δύσκολες για την 
Ελλάδα. 
Οι Έλληνες φαρµακοβιοµήχανοι, αυτοί που ανακηρύσσονται ακόµα και 
τώρα πρώτοι σε κέρδη σε όλη την Ευρώπη, πρωτοστατούν στη λυσσαλέα 
επίθεση κατά των εργαζοµένων. Αυτοί που επί δεκαετίες παίρνανε ό,τι 
ζητούσαν από τις κυβερνήσεις. Αυτοί που τα κέρδη τους προκαλούσαν 
το κοινό αίσθηµα. Αυτοί που σκορπούσαν δεκάδες εκατοµµύρια Ευρώ σε 
εκπαιδευτικά σεµινάρια – αναψυχή ηµετέρων σε τροπικούς παράδεισους. 
Πρώτοι αυτοί τρέξανε να αρπάξουν τη µεγάλη ευκαιρία που τους δόθηκε. 
Πρώτοι αυτοί τρέξανε να χύσουν κροκοδείλια δάκρυα για την 
οικονοµική κρίση, για τα κέρδη που χάνουν, ότι δε βγαίνουν οικονοµικά. 
 Χιλιάδες απολύσεις Ιατρικών Επισκεπτών σε όλες τις εταιρείες. 
 Εκατοντάδες φαρµακοϋπάλληλοι στο δρόµο. 
 Απλήρωτοι εργαζόµενοι σε δεκάδες εταιρείες επί µήνες. 
 Εταιρείες όπως PFISER – ALAPIS – ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ – 

LAVIFARM – ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ - SANOFI – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ – 
ΦΑΜΑΡ – ΙΦΕΤ και δεκάδες άλλες ζουν την εργοδοτική και 
κυβερνητική επίθεση. Με εργαζόµενους απολυµένους, απλήρωτους, σε 
εφεδρεία, εξαθλιωµένους. 
 Αυθαιρεσία στο χώρο εργασίας. Η έκφραση: αν σου αρέσει, 
διαφορετικά απόλυση, έγινε σλόγκαν. 
 ∆εν υπάρχουν ωράρια εργασίας, δεν ξέρει πότε και σε ποια θέση 
θα εργαστεί ο καθένας. Αν θα εργαστεί αύριο. 
 Η εκ περιτροπής εργασία έγινε θεσµός και πρέπει να λες και 
ευχαριστώ που εργάζεσαι µία ή δύο µέρες την εβδοµάδα. 
 ∆εκάδες δε δώσανε δώρο Χριστουγέννων. Έτσι το ήθελαν, χωρίς 
να λογαριάσουν νόµους, δικαιώµατα και ανθρώπινες ανάγκες. 
 Κανένας έλεγχος από Επιθεωρήσεις Εργασίας, ανασφάλιστοι 
εργαζόµενοι που κλείνονται σε ψυγεία φαρµάκων, που τους φυγαδεύουν 
από την πίσω πόρτα. Αφεντικά που γνωρίζουν τι ώρα θα έρθει ο έλεγχος. 
 Ένα κράτος δικτάτορας που σιγοντάρει την αυθαιρεσία. 
Βάλανε νέο ωράριο στα φαρµακεία. 
Από το πρωί µέχρι το βράδυ. ∆ιαλύοντας οικογένειες, οδηγώντας τη 
γυναίκα εργαζόµενη στα φαρµακεία, που κατέχει το 60% του δυναµικού, 
να µην έχουν ζωή, να µην έχουν οικογένεια, να µην έχουν παιδιά. 
Βάλανε τα παπαγαλάκια τους και τον κύριο Λοβέρδο να µυξοκλαίνε στα 
κανάλια ότι ο κόσµος δε βρίσκει φάρµακα. 
Που στη χώρα που ένα φαρµακείο αναλογεί σε 1.000 κατοίκους, όταν 
στην Ευρώπη είναι ένα για δέκα χιλιάδες. 



Όχι κύριε Λοβέρδο, στον Έλληνα δε λείπουν ώρες να ψωνίσει, του 
λείπουν χρήµατα που εσείς και η κυβέρνησή σας του αρπάξατε. 
∆ιέλυσαν το επικουρικό µας ταµείο, το ΤΕΑΥΦΕ. Ένα ταµείο που εµείς 
δηµιουργήσαµε το 1945 µαζί µε ροµαντικούς εργοδότες. Ένα ταµείο 
κύριε Κουτρουµάνη πρότυπο χωρίς να έχει πάρει ούτε µία δραχµή, ούτε 
ένα ευρώ από το κράτος. 
Το κράτος και οι κυβερνήσεις σας όµως αρπάζανε συνεχώς. Του 
γυάλισαν τα αποθεµατικά του, τα κτίριά του, οι εισφορές του. 
Αυτή η κατάσταση αλλάζει µόνο µε αγώνα και ΑΝΑΤΡΟΠΗ. Σε κάθε 
φαρµακείο, σε κάθε φαρµακαποθήκη, σε κάθε εργοστάσιο. 
ΧΩΡΙΣ ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΤΕΣ. ∆ε θα τους αφήσουµε να πάρουν το χαµόγελό 
µας, την ελπίδα. 
∆ε θα τους αφήσουµε να πάρουν τη ζωή µας. Αυτόν τον αγώνα. Αυτήν 
την αλληλεγγύη τη χρωστάµε στους πατεράδες µας που δώσανε αίµα για 
να έχουµε καλύτερη Ελλάδα. 
Αυτόν τον αγώνα τον χρωστάµε στα παιδιά µας. Στα παιδιά που κοίταγαν 
τον απολυµένο πατέρα περιµένοντας δώρο για τα Χριστούγεννα. 
Σε αυτά χρωστάµε να βρουν µια Ελλάδα ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ, ΜΙΑ 
ΕΛΛΑ∆Α ΠΕΡΗΦΑΝΗ. 


