
 

∆ΕΝ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΠΟΥΛΗΘΕΙ Η ∆Ω∆ΩΝΗ. 
∆ΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ  ΝΑ ∆ΙΑΛΥΣΟΥΝ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ  

 

Εργαζόµενοι, εργαζόµενες. αγρότες και κτηνοτρόφοι, νέοι και νέες.  

Λαέ της Πρέβεζας. ΟΛΟΙ ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ. 
 

Εµείς οι αγροτοκτηνοτρόφοι της περιοχής µας είµαστε έτοιµοι µπροστά στη µεγάλη 

µάχη, για να µην πουληθεί η ∆Ω∆ΩΝΗ µας. Τη στιγµή που οι υπάλληλοι της τρόικας 

και του ∆ΝΤ µας ζητούν να υποταχτούµε, εµείς διαλέγουµε το δρόµο του αγώνα µαζί 

µε όλο το λαό ενάντια στο ξεκλήρισµά µας, ενάντια στις απολύσεις, την κατάργηση 

των συλλογικών συµβάσεων, τις απολύσεις και την ανεργία . Την εβδοµάδα που 

µας πέρασε πετάξαµε έξω από το εργοστάσιο τους υποψήφιους αγοραστές. 

Αυτοί θα είναι η τύχη όποιου έρθει να αγοράσει το εργοστάσιο. 

 

Η ∆Ω∆ΩΝΗ δεν ανήκει στα παπαγαλάκια της διορισµένης διοίκησης(που 

υπονοµεύουν τη λειτουργία της),στους βιοµήχανους που τη γλυκοκοιτάζουν ή στους 

βουλευτάδες που µε το µνηµόνιο της ντροπής ψήφισαν το θάνατο των εργαζόµενων, 

των αγροτοκτηνοτρόφων και ολόκληρου του Ελληνικού λαού. ∆εν ανήκει σε όσους 

προσπαθούν εδώ και καιρό να την απαξιώσουν, για να την ξεπουλήσουν σαν ένα 

ακόµη θύµα της κρίσης που οι ίδιοι δηµιούργησαν.  

Η ∆Ω∆ΩΝΗ κράτησε και κρατάει ζωντανά τα χωριά και την ύπαιθρο.  Κάθε 

απόπειρα αλλαγής του κρατικοσυνεταιριστικού χαρακτήρα της ∆Ω∆ΩΝΗΣ σηµαίνει 

ιδιωτικοποίηση. Σηµαίνει απολύσεις και  τροµοκρατία για τους εργαζόµενους, 

µείωση των τιµών παραγωγού και ξεκλήρισµα των κτηνοτρόφων και αµφιβόλου 

ποιότητας και πανάκριβα γαλακτοκοµικά προϊόντα για τον εργαζόµενο λαό. 

Μια ακόµη κυβέρνηση, ετοιµάζεται να ιδιωτικοποιήσει ΑΤΕ και ∆Ω∆ΩΝΗ για να 

πετάξει στο δρόµο 6000 παραγωγούς και εκατοντάδες εργαζόµενους στη βιοµηχανία 

και σε ολόκληρη την Ήπειρο. Όπως τόσες άλλες φορές τα τελευταία είκοσι χρόνια, 

οι εργαζόµενοι οι κτηνοτρόφοι και όλοι οι Ηπειρώτες, µε µια φωνή και µια γροθιά, 

καλούνται να κόψουν τα χέρια αυτών που πάνε να αρπάξουν τη ∆Ω∆ΩΝΗ 

(Συγκυβέρνηση, Ε.Ε., ∆ΝΤ, υποψήφιοι αγοραστές και πολυεθνικές). 
 

Η ∆Ω∆ΩΝΗ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΤΟΥΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΛΑΟ. 
 

Εµείς οι αγροτοκτηνοτρόφοι  επιµένουµε σε κοινό µέτωπο µε τους ελεύθερους 

επαγγελµατίες που απειλούνται µε λουκέτο, µε τους  εργαζόµενους που τους 

µειώνουν τους µισθούς , τους ανέργους που ετοιµάζονται να µεταναστεύσουν  και τη 

νεολαία µε το αβέβαιο µέλλον. 
 

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ 

Όλοι τη Πέµπτη 16 Φλεβάρη στις 11: 30 π.µ στη 

διασταύρωση του στρατοπέδου µετά την Φιλιππιάδα   
 

Οι Πρεβεζάνοι Κτηνοτρόφοι του 

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 
 


