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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 (2007) Φωτιές....Εκλογές,  (2009) Φωτιές....Εκλογές …. ,  Επανάληψη του σεναρίου ;;;  
 Συνεχίζεται «Σεμνά και Ταπεινά» αλλά σταθερά η αποδόμηση και ΟΧΙ η επανίδρυση του Κράτους όπως 
μας δήλωναν προεκλογικά.  
 Ανίκανοι και για την προστασία του Περιβάλλοντος με:  
- την ανυπαρξία μελετών και μέσων για την διαφύλαξή του,   

- την μη διασφάλιση της αποκατάστασης των καμένων περιοχών,  
- την μη Αποζημίωση των καμένων περιουσιών και του φυσικού και ζωικού πλούτου της χώρας μας 

 
 Με τα νομοθετήματά της η Κυβέρνηση απάλλαξε το ντόπιο και ξένο κεφάλαιο από την φορολογία 
δίνοντας στους εργοδότες το δικαίωμα  να δείξουν πλήρως το αντεργατικό τους πρόσωπο στους 
εργαζόμενους και στην κοινωνία, εφαρμόζοντας αντεργατικές πολιτικές όπως: 

 Απαιτώντας σαν αρχή την αποδόμηση και κατάργηση των Κλαδικών ΣΣΕ, 
 Απολύοντας εργαζόμενους και Φυλακίζοντας εκπροσώπους συνδικάτων, 
 Προωθώντας την ψευτοαπασχόληση, την μαύρη και ανασφάλιστη εργασία και τις 
ελαστικές μορφές της, 

 Δημιουργώντας με την ανυπαρξία ελέγχων και πραγματικής εκπαίδευσης, εργατικά 
ατυχήματα και θανάτους συναδέλφων, 

 Απαξιώνοντας την Βαριά και Ανθυγιεινή Εργασία κατηγοριοποιώντας την,  
 Αποδομώντας την Ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων, καταργώντας υγιή ταμεία 

(ΤΕΑΠΕΠ)   
 Αποσαθρώνοντας με Golden Boys την Διοικητική δομή του Κράτους και  
 Μηδενίζοντας την Δημόσια Εκπαίδευση παραδίδοντάς την σε Ιδιώτες-Εργολάβους.  

 
 Χρειαζόμαστε ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ με στόχο το συμφέρον της Κοινωνίας και της Χώρας μας.  
Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να γίνουν εφαλτήριο για νέες ανατροπές στα Εργασιακά και Κοινωνικά  
Δικαιώματά τους. 
 
 Ο κόσμος της εργασίας καλείται να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση σαν να ήταν ο κύριος υπεύθυνος 
και να επωμιστεί τα αποτελέσματα της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης, μιας κυβέρνησης χωρίς 
Όραμα και Αξιοπρέπεια, μιας κυβέρνησης που κάνει ότι μπορεί για να μεγαλώσει το χάσμα μεταξύ 
επιχειρηματιών και εργαζομένων, μιας κυβέρνησης που δημιουργεί πολίτες τρίτης κατηγορίας και χτίζει ένα 
καταστροφικό μέλλον για τη Νέα Γενιά. 
 
 Οι ανεύθυνες πολιτικές να καταδικαστούν. Εργαζόμενοι και Κοινωνία  θα δηλώσουμε την κάθετη 
αντίθεσή μας με την συμμετοχή μας στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης το Σάββατο 5/9/2009 και 
ώρα 18.30 στο άγαλμα Βενιζέλου. 

Η Ομοσπονδία μας μαζί με τους συναδέλφους μας από την Θεσσαλονίκη θα είναι παρούσα. 
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