
 
 
 
 

Σάββατο 7 Σεπτέμβρη, Διαδηλώνουμε στα εγκαίνια της ΔΕΘ 

6μμ, ΚΑΜΑΡΑ-ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Οι εργαζόμενοι/ες της Αθήνας – οι άνεργοι/ες – οι συνταξιούχοι οι νέες και οι νέοι έχουμε κάθε 
λόγο να βρεθούμε μαζί με τα ανεξάρτητα από τον εργοδοτικό συνδικαλισμό σωματεία και φορείς 
στην διαδήλωση ενάντια στην κυβερνητική πολιτική της ΝΔ, που ήρθε για να ολοκληρώσει το 
καταστροφικό έργο των πολιτικών του ΣΥΡΙΖΑ και των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ-ΝΔ, ενάντια στα 
συμφέροντα μας. Με τις πρώτες ήδη εξαγγελίες αλλά και τα νομοθετήματα που ψήφισε στη 
Βουλή κατακαλόκαιρο δείχνει το δρόμο που θα ακολουθήσει. 

Να μην τους δώσουμε περιθώριο να πάρουν ανάσα 

Οργανώνοντας τους αγώνες μας για ψωμί-δουλειά-ειρήνη-ελευθερία, μακριά από τον 
εργοδοτικό συνδικαλισμό της υποταγής των ΝΑΙνέκων ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ και των άσφαιρων 
κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας που ανακοινώνουν.  

Μαζί με εκατοντάδες εργαζόμενους (από Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα, από Δήμους- Νοσοκομεία- 
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση- εργαζόμενους σε Πανεπιστήμια- νέους στον 
επισιτισμό και φοιτητές, απ’ όλη τη χώρα που καλούν στην συγκέντρωση στην ΚΑΜΑΡΑ για το 
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ, να δώσουμε το αγωνιστικό μας παρόν στην συγκέντρωση-πορεία προς 
την ΔΕΘ.  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Πανελλαδική κινητοποίηση για την εργατική-λαϊκή διαδήλωση στα εγκαίνια της ΔΕΘ 

Σάββατο 7/9, 6μμ στην Καμάρα 
 

Εργατικό κίνημα και κοινωνικοί αγώνες για τα δικαιώματα, τις ανάγκες και τις ελευθερίες μας 
ενάντια σε κυβέρνηση ΝΔ, ΕΕ, κεφάλαιο και ιμπεριαλισμό 

 
Μέσα σε δύο μήνες η κυβέρνηση της ΝΔ ξεδιπλώνει με γρήγορους ρυθμούς την αντιλαϊκή 
πολιτική της με μπαράζ μέτρων που δίνουν γη και ύδωρ στο κεφάλαιο γκρεμίζοντας τα 
εναπομείναντα εργατικά και δημοκρατικά δικαιώματα που έμειναν όρθια από τη διακυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ. 

 

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΕΕ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

aastinathina.home.blog | aastinathina@gmail.com 
Τηλέφωνα επικοινωνίας 

δημοτική σύμβουλος: Ρέππα Ντίνα 6977003052 
ομάδα συλλογικής εκπροσώπησης: Ρίζος Μιχάλης 6944546246, Μάτσα Κατερίνα 6951252407, Κεφαλληνός 

Παναγιώτης 6934816016, Παπαχριστούδη Ματίνα 6972623741, Σιαπάτης Αποστόλης 6980069397 



 
Κατάργηση της συνευθύνης εργολάβου και άμεσου εργοδότη, κατάργηση της υποχρέωσης 
αναφοράς του βάσιμου λόγου απόλυσης, αυξήσεις στη ΔΕΗ στα πλαίσια της ιδιωτικοποίησης 
της, Εντείνονται οι πιέσεις στα λαϊκά στρώματα για κατασχέσεις υψώνοντας ασπίδα προστασίας 
στις τράπεζες από τα κόκκινα δάνεια. Έτοιμάζει νέο χτύπημα στο ασφαλιστικό με πρώτο μέτρο 
την ιδιωτικοποίηση των επικουρικών ταμείων. Προχωρά γρήγορα τις ιδιωτικοποιήσεις με πρώτη 
τη ΔΕΗ, το Ελληνικό, τα 10 περιφερειακά λιμάνια. Προετοιμάζει την αντιδραστικότερη αλλαγή του 
συνδικαλιστικού νόμου με κρατική παρέμβαση στα συνδικάτα προς όφελος των εργοδοτών. 
Ηλεκτρονική ψηφοφορία για απεργία, ηλεκτρονικό μητρώο συνδικαλιστών και σωματείων. 
Καταργεί το πανεπιστημιακό άσυλο. Εξαγγέλλει άμεσες προσλήψεις στην αστυνομία, όταν δεν 
εξαγγέλλει καμία για υγεία, παιδεία κλπ. Ένταση της αστυνομοκρατίας και κτύπημα στις 
καταλήψεις με κορυφαία αυτής των προσφύγων και μεταναστών. Κλιμακώνει την πρόσδεση της 
χώρα στα σχέδια των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ε.Ε. Συζητάει τη νέα παραμονή αλλά και επέκταση των 
αμερικάνικων βάσεων, συντάσσεται με το απαγορευτικό στο ιρανικό τάνκερ, και αναγνωρίζει τον 
Γκουαϊδό. 
 
Ταυτόχρονα προχωρά σε νέες φοροαπαλλαγές και φοροελαφρύνσεις για το κεφάλαιο, ενώ στο 
όνομα της ανάπτυξης και των επενδύσεων με το νέο αναπτυξιακό νόμο ετοιμάζει την κατάργηση 
όλων των περιβαλλοντικών και χωροταξικών εμποδίων και fast track αδειοδοτήσεις για τις 
επιχειρήσεις. 
 
Η κυβέρνηση της ΝΔ πατάει και βαθαίνει την πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που ολοκλήρωσε 
και υλοποίησε την πολιτική των τριών μνημονίων και όλων των μεσοπρόθεσμων προγραμμάτων 
με Ε.Ε, ΔΝΤ, κεφάλαιο. Πατάει πάνω στην απογοήτευση και στη λογική του μονόδρομου που 
καλλιέργησε η προηγούμενη κυβέρνηση στο όνομα της Αριστεράς. Έχει ήδη εξασφαλίσει 
την «υπεύθυνη» αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ που διαγκωνίζεται με την κυβέρνηση για το ποιος είναι 
πιο αποτελεσματικός στην προώθηση της βάρβαρης πολιτικής. 
 
Η κλιμάκωση της επίθεσης δεν επιτρέπει καμιά ανακωχή καμιά αναμονή. Το εργατικό λαϊκό κίνημα 
με τους αγώνες του οφείλει να βάλει φρένο στην καθημερινή υποτίμηση της εργασίας και της 
ζωής μας. Η ζωή της εργαζόμενης πλειοψηφίας και του λαού θα αλλάξει με αγώνες που θα 
συγκρουστούν και θα σπάσουν την ασφυκτική πολιτική που ορίζουν τα μνημόνια, η πληρωμή 
του ληστρικού χρέους, η στρατηγική της Ε.Ε. και του κεφαλαίου. 
 
Αυτή τη μάχη δεν μπορεί και δε θέλει να τη δώσει ο κυβερνητικός εργοδοτικός συνδικαλισμός των 
ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ. Η μάχη αυτή θα δοθεί από τις αγωνιστικές δυνάμεις του κινήματος, χωρίς καμία 
αναμονή και προσδοκία από τον εργοδοτικό–κυβερνητικό συνδικαλισμό, με το συντονισμό των 
πρωτοβάθμιων σωματείων και των αγωνιζόμενων συλλογικοτήτων του εργατικού-λαϊκού 
κινήματος, με προγράμματα πάλης και αιτήματα που θα καλύπτουν τις εργατικές ανάγκες 
κόντρα στις επιταγές της Ε.Ε. και του κεφαλαίου. Η ανασυγκρότηση του εργατικού και λαϊκού 
κινήματος, με την ανάπτυξη αγώνων που θα βάζουν ως πρόταγμά τους τις πραγματικές 
κοινωνικές ανάγκες και τα δικαιώματα, είναι αναγκαίο να επιταχύνει τα βήματά της στο νέο 
σκηνικό. Οι αγώνες θα είναι αποτελεσματικοί και νικηφόροι μόνο αν δεν είναι απλές 
συγκεντρώσεις “διαμαρτυρίας”, αν περάσουν στα χέρια των ίδιων των αγωνιζόμενων των Γ.Σ και 
των σωματείων τους. 
 
Η Πρωτοβουλία των Πρωτοβάθμιων Σωματείων καλεί στη διαδήλωση στη ΔΕΘ 7/9, 6.00 μ.μ 
στο πανελλαδικό, παλλαϊκό ταξικό συλλαλητήριο στην ΔΕΘ για ταξικά ανασυγκροτημένο 
εργατικό και λαϊκό κίνημα, για τις πραγματικές ανάγκες και τα δικαιώματά μας! 


