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ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ (απέλαληη από ηελ πιαηεία Ζξώσλ ηεο Διεπζίλαο)
Σπλαδέιθηζζεο - ζπλάδειθνη,

Σν ζξάζνο ηεο θπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ αιιά θαη ηεο ΝΓ δελ έρεη όξην.
Αθνύ κε ηηο πνιηηηθέο ηνπο άθεζαλ πεξηνπζίεο λα πληγνύλ ζηε ιάζπε θαη
δνινθόλεζαλ 24 αλζξώπνπο, ηώξα γπξλάλε ζηνλ ηόπν ηνπ εγθιήκαηνο, παίδνληαο ην
ζωηήξεο, ε κελ θπβέξλεζε γηα λα δηνξγαλώζεη θηέζηεο κε ην "αλαπηπμηαθό ζπλέδξην" πνπ
έρεη εμαγγείιεη γηα ηηο 16 θαη 17 Γεθέκβξε, ε δε ΝΓ γηα λα ηάμεη αληηπιεκκπξηθά έξγα.
Ο πξαγκαηηθόο ιόγνο ηνπ ζπλεδξίνπ απηνύ δελ είλαη ε ελίζρπζε ηωλ εξγαδνκέλωλ πνπ
πιήγεθαλ από ηηο θαηαζηξνθέο, αιιά ε ελίζρπζε ηεο πεξηνρήο ηνπ "Θξηαζίνπ" ωο
δηακεηαθνκηζηηθνύ θαη βηνκεραληθνύ θέληξνπ. Να ζπδεηήζνπλ δειαδή πώο ζα εληζρπζεί ε
πνιηηηθή απηή, πνπ δεκηνύξγεζε εμαξρήο ην πξόβιεκα ζηελ πεξηνρή, κε κνλαδηθό
θξηηήξην ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ηωλ θεξδώλ ηεο κεγαινεξγνδνζίαο, κε ηελ παξαρώξεζε
ζε απηνύο αθόκα κεγαιύηεξωλ εθηάζεωλ γεο, βνπλώλ, ξεκάηωλ θαη δαζώλ.
Απηόο ν δξόκνο, απηέο νη πνιηηηθέο δελ κπνξνύλ λα ιύζνπλ ηα δηθά καο
πξνβιήκαηα. Γελ κπνξνύλ λα θαζαξίζνπλ ην "Θξηάζην" από ηε ξύπαλζε. Γελ
κπνξνύλ λα καο εμαζθαιίζνπλ όηη δελ ζα ηηλαρηνύκε ζηνλ αέξα αλ γίλεη αηύρεκα
κεγάιεο έθηαζεο ζηε βηνκεραληθή πεξηνρή. Γελ ζα αληηκεησπίζνπλ ηελ άλαξρε
δόκεζε θαη ηα αθαηάιιεια ζπίηηα γηα ηε ιατθή θαηνηθία. Γελ ζα καο δώζνπλ
δνπιεηέο κε δηθαηώκαηα.

ηνλ αληίπνδα νη ιατθέο αλάγθεο.
Τα έξγα πνπ πξαγκαηηθά έρνπλ αλάγθε νη θάηνηθνη θαη εξγαδόκελνη ηεο πεξηνρήο, ώζηε
λα κελ θηλδπλεύνπλ ζηελ πξώηε κπόξα, ώζηε λα κελ θηλδπλεύνπλ από ππξθαγηέο θαη
ζεηζκνύο, είλαη αζύκθνξα νηθνλνκηθά γηα απηνύο, δελ είλαη αληαπνδνηηθά, δελ ζα
αθήζνπλ θέξδε. Οη ιαϊθέο αλάγθεο είλαη ζηνλ αληίπνδα ηεο θαπηηαιηζηηθήο θεξδνθνξίαο.
Τα θέξδε γηα ηνπο βηνκήραλνπο θαη γηα ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε πνπ εμππεξεηεί ηα
ζπκθέξνληά ηνπο είλαη πην ζεκαληηθά από ηε δωή ηωλ εξγαδνκέλωλ ηεο πεξηνρήο.
Γη' απηνύο ηνπο ιόγνπο, νη θάηνηθνη θαη εξγαδόκελνη ηνπ "Θξηαζίνπ", κέζα από
ηελ νξγάλσζή καο ζηα ηαμηθά καο σκαηεία πξέπεη λα ηνπο γπξίζνπκε ηελ πιάηε.
Να ζεκαδέςνπκε ηνλ πξαγκαηηθό έλνρν, δειαδή ηα κνλνπώιηα θαη ηελ εθάζηνηε
θπβέξλεζή ηνπο.
Δλάληηα ζηε θηέζηα ηωλ βηνκεράλωλ θαη ηεο θπβέξλεζεο, λα δηεθδηθήζνπκε:
 Άκεζα κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηε ζηέγαζε, ηε ζίηηζε, ηελ έλδπζε όζσλ έρνπλ
αλάγθε.

 Να γίλεη άκεζα θαηαγξαθή ησλ δεκηώλ, ζε πεξηνπζίεο θαη κηθξέο
επηρεηξήζεηο θαη λα απνδεκησζνύλ ζην ζύλνιό ηνπο (100%).
 Μέξηκλα γηα ζπλάδειθνπο πξόζθπγεο θαη κεηαλάζηεο πνπ κέλνπλε ζε
"παξαπήγκαηα" ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ησλ Μεγάξσλ, ηεο Μάλδξαο θαη ηεο
Μαγνύιαο.
 Δλίζρπζε ηνπ "Θξηάζηνπ" Ννζνθνκείνπ κε ην αλαγθαίν κόληκν πξνζσπηθό
όισλ ησλ εηδηθνηήησλ. Πιήξε ζηειέρσζε κε κόληκν πξνζσπηθό θαη
εμνπιηζκό ησλ Κέληξσλ Τγείαο Διεπζίλαο θαη Μεγάξσλ. Γεκηνπξγία
αληίζηνηρσλ Κέληξσλ Τγείαο ζε Μάλδξα, Αζπξόππξγν, Νέα Πέξακν θαη
Μαγνύια.
 Καλέλαο εξγαδόκελνο λα κε ράζεη ηε δνπιεηά ηνπ. Να θαηαβιεζνύλ θαλνληθά
κεξνθάκαηα θαη έλζεκα.
 Πάγσκα ησλ ρξεώλ ζε εθνξία, ΟΑΔΔ, ηξάπεδεο, ρσξίο πξνζαπμήζεηο θαη
ηόθνπο γηα ηνπο πιεγέληεο. Να ζηακαηήζνπλ άκεζα νη όπνηεο δηαδηθαζίεο
θαηάζρεζεο.
 Απαιιαγή από ηα δεκνηηθά ηέιε γηα ηνπο πιεγέληεο. Κακία δηαθνπή λεξνύ,
ξεύκαηνο θαη ηειεθώλνπ ζε εξγαηηθέο θαη ιατθέο νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ ρξέε.
 Καηάξγεζε δηνδίσλ Αηηηθήο θαη Δζληθήο Οδνύ, γηα λα κπνξνύλ λα
κεηαθηλεζνύλ κε αζθάιεηα νη θάηνηθνη θαη νη εξγαδόκελνη ησλ πεξηνρώλ.
 Ακεζνο ζρεδηαζκόο, γελλαία ρξεκαηνδόηεζε θαη πινπνίεζε εθηεηακέλσλ
αληηπιεκκπξηθώλ έξγσλ κε επζύλε ηνπ θξάηνπο
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Ζ ΠΡΟΤΓΚΔΝΣΡΩΖ ΓΗΑ ΣΑ ΤΝΓΗΚΑΣΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΜΑΕΗΚΟΤ ΦΟΡΔΗ ΣΖ
ΑΘΖΝΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΗ 6.00 κκ ζηελ ΔΛΑΗΟΤΡΓΗΚΖ
Σα πλδηθάηα θαη νη θνξείο πνπ θαινύλ ζην ζπιιαιεηήξην:
Σπλδηθάην Μεηάιινπ Αηηηθήο θαη Ναππεγηθήο Βηνκεραλίαο Διιάδαο, Σπλδηθάην Οηθνδόκωλ
Αζήλαο, Σωκαηείν Δπαγγεικαηηώλ Οδεγώλ Αηηηθήο θαη Βνηωηίαο, Σπλδηθάην
Κιωζηνϋθαληνπξγίαο
Ικαηηζκνύ
Γέξκαηνο,
Παλειιαδηθή
Έλωζε
Διαηνπξγνζαπνπλνπνηώλ θαη Φεκηθήο Βηνκεραλίαο Αηηηθήο, Κιαδηθό Σπλδηθάην Δλέξγεηαο,
Σπλδηθάην Γάιαθηνο - Τξνθίκωλ - Πνηώλ, Κιαδηθό Σπλδηθάην Φαξκάθνπ θαη Καιιπληηθώλ,
Σπλδηθάην Τύπνπ θαη Φάξηνπ, Σύιινγνο Δκπνξνϋπαιιήιωλ Αζήλαο, Σύιινγνο Δξγαδνκέλωλ
ΟΤΑ Διεπζίλαο - Αζπξνπύξγνπ - Μάλδξαο, Σωκαηείν Ιδηωηηθώλ Υπαιιήιωλ θαη
Δκπνξνϋπαιιήιωλ Γπηηθήο Αηηηθήο, ΠΔΜΔΝ, ΣΤΔΦΔΝΣΩΝ, ΠΔΔΜΑΓΔΝ, Σωκαηείν
Σπληαμηνύρωλ ΙΚΑ Διεπζίλαο - Μάλδξαο, Σωκαηείν Σπληαμηνύρωλ ΙΚΑ Αζπξνπύξγνπ,
Σύιινγνο Γπλαηθώλ Διεπζίλαο (κέινο ηεο ΟΓΔ), Οκνζπνλδία Βηνηερληθώλ Σωκαηείωλ
Αζήλαο, Σπληερλία Δπηπινπνηώλ θαη Ξπινπξγώλ Καηαζηεκαηαξρώλ Αζελώλ θαη Πξναζηίωλ.

