
 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

Εηθνζηηεηξάσξε (24σξε) Γεληθή Απεξγία πξαγκαηνπνηνύλ αύξην, 

Σξίηε, 7 Φεβξνπαξίνπ 2012, νη δύν ηξηηνβάζκηεο πλδηθαιηζηηθέο 

Οξγαλώζεηο, Α.Δ.Ε.Δ.Τ. θαη Γ..Ε.Ε., -κπξνζηά ζηε ιαίιαπα ησλ λέσλ 

κέηξσλ πνπ πξνσζνύλ πγθπβέξλεζε θαη Σξόηθα- θαη θαινύλ ζε 

δηακαξηπξία ζην ύληαγκα. 

 Η ζπκθσλία ησλ πνιηηηθώλ αξρεγώλ κε ηε πγθπβέξλεζε θαη 

ηελ Σξόηθα γηα ιήςε λέσλ επώδπλσλ κέηξσλ, κε ζηόρν ηε κείσζε ηνπ 

κηζζνινγηθνύ θαη κε κηζζνινγηθνύ θόζηνπο, ηελ θαηάξγεζε αθόκα θαη 

ηνπ θαηώηαηνπ κηζζνύ ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα, λέα κείσζε επηθνπξηθώλ 

ζπληάμεσλ θαη εθάπαμ, απνιύζεηο εξγαδνκέλσλ από ηελό θαη 

Επξύηεξν Δεκόζην Σνκέα θαη πεξαηηέξσ πεξηνξηζκό ησλ Δεκνζίσλ 

Δαπαλώλ πνπ ζα ζηεξήζνπλ πόξνπο από ηηο Δεκόζηεο Τπεξεζίεο 

(θπξίσο Σνκέα Τγείαο θαη Παηδείαο) εληείλεη ην θαύιν θύθιν ηεο 

ύθεζεο -πνπ ηξνθνδνηήζεθε ηα ηειεπηαία δύν ρξόληα από ηα 

αιιεπάιιεια κλεκόληα- θαη νδεγεί ηελ ειιεληθή Κνηλσλία ζε 

απειπηζία.           

                  Η αζθνύκελε κλεκνληαθή πνιηηηθή νδεγεί κε καζεκαηηθή 

αθξίβεηα ζηελ θαηαβαξάζξωζε ηεο ειιεληθήο Οηθνλνκίαο θαη ζηνλ 

θαηαπνληηζκό ηεο ειιεληθήο Κνηλωλίαο. Μεηαηξέπεη ηνπο εξγαδόκελνπο ζε 

παξίεο, ηνπο αλέξγνπο θαη ηνπο ζπληαμηνύρνπο ζε εμαζιηωκέλνπο 

πέλεηεο  θαη ζηεξεί από ηνπο λένπο ηελ όπνηα ειπίδα ζεηηθήο πξννπηηθήο, 

Απηή ε πνιηηηθή έρεη πξν πνιινύ εμαληιήζεη ηηο αληνρέο ηεο ειιεληθήο 

Κνηλωλίαο θαη πξέπεη κε θάζε ζπζία λα αλαηξαπεί.     

Η Ε.Ε. ηεο  Α.Δ.Ε.Δ.Τ. θαιεί  ηνπο εξγαδόκελνπο, ηνπο 

ζπληαμηνύρνπο θαη ηνπο αλέξγνπο, ηνπο λένπο θαη όινπο εθείλνπο πνπ 

πιήηηνληαη από ηελ αζθνύκελε κλεκνληαθή πνιηηηθή λα δώζνπλ 

δπλακηθό παξόλ, αύξην Σξίηε, 7 Φεβξνπαξίνπ 2012, ζπκκεηέρνληαο 

καδηθά ζηηο Απεξγηαθέο πγθεληξώζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηελ 

Πεξηθέξεηα (από ηα θαηά ηόπνπο Εξγαηηθά Κέληξα θαη Ννκαξρηαθά 

Σκήκαηα ηεο Α.Δ.Ε.Δ.Τ.) θαη ζηελ Απεξγηαθή πγθέληξσζε ηεο 

Αζήλαο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην ύληαγκα  ζηηο 11.00 ην πξσί, ζην 

πιαίζην ηεο Γεληθήο Απεξγίαο Α.Δ.Ε.Δ.Τ. – Γ..Ε.Ε. 

Η απξηαλή Γεληθή Απεξγία απνηειεί ηνλ πξώην απεξγηαθό ζηαζκό ελόο 

λένπ αγώλα πνπ ζα θιηκαθωζεί θαη ζα εληαζεί ελάληηα ζηε λέα δαλεηαθή  
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ζύκβαζε ηεο Σπγθπβέξλεζεο θαη ηεο Τξόηθα,  πνπ νδεγεί ην ιαό ζηελ 

θαηαζηξνθή.  

Νέα ζπλεδξίαζε ηεο Ε.Ε. ηεο Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 

Πέκπηε, 9 Φεβξνπαξίνπ 2012 γηα ηελ πεξαηηέξω θιηκάθωζε ηνπ αγώλα.  

 

Από ηελ Εθηειεζηηθή Επηηξνπή ηεο Α.Δ.Ε.Δ.Τ. 


