
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η Ε.Ε. ηεο Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ραηξεηίδεη ηε κεγαιεηώδε ζπκκεηνρή ησλ 

εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ εξγαδνκέλσλ, ζπληαμηνύρσλ, αλέξγσλ θαη 
λέσλ πνπ έδσζαλ δπλακηθό παξώλ, ην πεξαζκέλν ηξηήκεξν (10-11-

12 Φεβξνπαξίνπ 2012), ζηηο Απεξγηαθέο Σπγθεληξώζεηο θαη ηα 
Σπιιαιεηήξηα, πνπ δηνξγαλώζεθαλ ζηελ Αζήλα θαη ζε όιεο ηηο 

κεγάιεο πόιεηο.  

Η ζσκκεηοτή ζηε 48ωρε Γεληθή Απεργία θαη ζηα 
Σσιιαιεηήρηα ηοσ περαζκέλοσ ηρηεκέροσ θαη εηδηθά ζην 

Σπιιαιεηήξην ηεο Κπξηαθήο -εκέξα ςήθηζεο ηεο λέαο δαλεηαθήο 

ζύκβαζεο θαη ηνπ θαηαζηξνθηθνύ κλεκνλίνπ - έδεημε ηελ πιήξε 
απνλνκηκνπνίεζε κηαο ζπγθπβέξλεζεο, πνπ εθαξκόδεη θαηά γξάκκα 

εληνιέο θαη ηειεζίγξαθα, ζε βάξνο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ ιανύ.  

Οη απεξγνί/δηαδεισηέο γηα αθόκε κία θνξά βξνληνθώλαμαλ: 

 - «ΟΦΙ» ζηε βίαηε θηωτοποίεζε θαη ηε δηάισζε ηες 

Κοηλωλίας.  
 - «ΟΦΙ» ζηοσς απαράδεθηοσς εθβηαζκούς ηες Τρόηθας,  

 - «ΟΦΙ»ζηο λέο βάρβαρο κλεκόληο θαη ηε δαλεηαθή 
ζύκβαζε, ζηελ οποία προζτώρεζε ε δηθοκκαηηθή, 

πιέολ, Σσγθσβέρλεζε. 

Η Ε.Ε. ηες Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θαηαγγέιιεη ηελ πξνβνθαηόξηθε δξάζε ησλ 
γλσζηώλ - αγλώζησλ πνπ κε βαζηθό ζηόρν ηελ απνδπλάκσζε ηνπ 

αγώλα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο θνηλσλίαο γηα κηα αθόκε θνξά 
πξνέβεζαλ ζε θαηαζηξνθέο. 

Η καδηθή ζσκκεηοτή εργαδοκέλωλ ζηης θηλεηοποηήζεης παξά ην 
γεγνλόο όηη εμαλάγθαζε πνιινύο βνπιεπηέο λα δηαθνξνπνηεζνύλ, 

δπζηπρώο δελ απέηξεςε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ λένπ εγθιήκαηνο 
ζε βάξνο ηεο ρώξαο καο. Οη δαλεηζηέο θαη νη Τξνηθαλνί 

ηθαλνπνηεκέλνη πιένλ από ηελ ςήθηζε ηνπ κλεκνλίνπ παξεκβαίλνπλ 
σκά θαη απαηηνύλ ηελ θαηάξγεζε θάζε εξγαζηαθνύ, αζθαιηζηηθνύ, 

ζπιινγηθνύ, αθόκε θαη δεκνθξαηηθνύ δηθαηώκαηνο. 

Η κάτε ζσλετίδεηαη θαη ζα θιηκαθώλεηαη κέρξη ηελ νξηζηηθή 

δηθαίσζε. Θα ζπλερίδεηαη κέρξη λα επηηύρνπκε ηελ αλαηξνπή ησλ 
εθαξκνδόκελσλ πνιηηηθώλ, ζην επίθεληξν ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη νη 

δξακαηηθέο κεηώζεηο όρη κόλν ζηνπο θαηώηαηνπο, αιιά ζε όινπο 



ηνπο κηζζνύο, νη λέεο βίαηεο κεηώζεηο ζηηο ζπληάμεηο -επηθνπξηθέο θαη 

θύξηεο- ε αλαηξνπή ησλ εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ, ε θαηάξγεζε ησλ 
Εζληθώλ Σπιινγηθώλ Σπκβάζεσλ θαη ηνπ ελαπνκείλαληνο 

Κνηλσληθνύ Κξάηνπο. 

Θα ζσλετίδεηαη γηα λα αποηραπούλ οη λέες αποιύζεης από ην 

Δεκόζην κέζα από ηηο θαηαξγήζεηο θαη ζπγρσλεύζεηο Υπεξεζηώλ θαη 
ηελ αμηνιόγεζε πνπ πξνσζνύληαη κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ ΟΕΚ, ηεο 

Εξγαηηθήο Εζηίαο, ησλ ΚΤΕΟ θηι., πξηλ αθόκε ζηεγλώζεη ην κειάλη. 

Το λέο ασηό Μλεκόληο ποσ περηιακβάλεη επηπιέολ βάρβαρα 

κέηρα, πνπ επηθπιάζζεη λέεο δξακαηηθέο επηπηώζεηο γηα ηνπο λένπο, 
ηνπο άλεξγνπο, ηνπο κηζζσηνύο, ηνπο ζπληαμηνύρνπο θαη ηνπο 

κηθξνκεζαίνπο, πνπ δεζκεύεη ηε ρώξα ζε βάζνο ρξόλνπ δεθαεηηώλ 
θαη πνπ ζα αθήζεη πίζσ ηνπ θνηλσλίεο εξείπηα, δελ πξέπεη λα 

εθαξκνζηεί.  

Ο αγώλας γηα ηελ αλαηξνπή όισλ ησλ απνθάζεσλ Σπγθπβέξλεζεο 
θαη Τξόηθαο, πρέπεη λα γίλεη σπόζεζε ηοσ θάζε εργαδόκελοσ, 

ηοσ θάζε λέοσ. Είλαη απαξαίηεηε θαη αλαγθαία ε ζπκκεηνρή όισλ 
θαη ζα ζπλερίδεηαη κε θάζε ηξόπν έσο όηνπ έξζεη ε ηειηθή δηθαίσζε. 

Σην πιαίζην απηό ε Α.Δ.Ε.Δ.Υ.: 

 Πξαγκαηνπνηεί λέο Σσιιαιεηήρηο ηελ Κσρηαθή, 19 
Φεβροσαρίοσ 2012, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γ.Σ.Ε.Ε. ζηελ 

Πιαηεία Σπληάγκαηνο. Οη εξγαδόκελνη ηεο ρώξαο καο 
ζηέιλνπκε κήλπκα θνηλνύ αγώλα ζηνπο εξγαδόκελνπο ησλ 

άιισλ ρσξώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύλ ζπγθεληξώζεηο 

αιιειεγγύεο γηα ηνπο Έιιελεο. 
 - Απνθάζηζε λα ζπληνλίζεη, λα ζηεξίμεη θαη λα θαιύςεη ηηο 

κνξθέο αγσληζηηθώλ θηλεηνπνηήζεσλ, όισλ ησλ 
Πξσηνβάζκησλ Σσκαηείσλ ηνπ Δεκόζηνπ Τνκέα, πνπ κε 

απνθάζεηο ησλ Γεληθώλ ηνπο Σπλειεύζεσλ πξαγκαηνπνηνύλ 
ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο ηνπο, απεξγίεο, απνρή από ηελ 

εξγαζία, θαηαιήςεηο, δηακαξηπξίεο θ.ιπ.. 
 - Απνθάζηζε λα πξαγκαηνπνηήζεη πξόγξακκα πεξηνδεηώλ ζε 

όιε ηε ρώξα, κε ζηόρν ηελ ελεκέξσζε θαη ελεξγνπνίεζε όισλ 
ησλ ζπλαδέιθσλ - εξγαδνκέλσλ ζην Δεκόζην θαη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ζπγθεληξώζεσλ. 
 - Απνθάζηζε λα πξαγκαηνπνηήζεη Νέα Γεληθή Απεξγία, ζε 

ζπλελλόεζε κε ηε Γ.Σ.Ε.Ε., ην ακέζσο επόκελν δηάζηεκα θαη 
κε αηρκή ην ρξόλν πινπνίεζεο ησλ αληεξγαηηθώλ κέηξσλ. 

Από ηελ Εθηειεζηηθή Επηηροπή ηες Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

 


