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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 

105 57 ΑΘΗΝΑ 
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Fax 2103246165 

Email: adedy@adedy.gr, 
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ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 263 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

   48ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ 

ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 6-7 ΝΟΕΜΒΡΗ 2012 
 

Σε έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποίησε σήμερα, Τετάρτη 31 

Οκτωβρίου 2012, η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (και στα 

πλαίσια των αποφάσεων του Γενικού Συμβουλίου), εκτιμώντας αφ’ ενός 

την ακόμη μεγαλύτερη επιβάρυνση της Ελληνικής κοινωνίας από τις 

προτεινόμενες ρυθμίσεις που προβλέπονται στον προϋπολογισμό, και αφ’ 

ετέρου τα νέα μέτρα που κατατίθενται στη Βουλή, τη Δευτέρα, 5 

Νοεμβρίου 2012, με τα οποία διευρύνεται και εντείνεται η κοινωνική 

βαρβαρότητα, η αδικία, η φτώχεια και η εξαθλίωση των εργαζόμενων και 

των κοινωνικά ασθενέστερων,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

 

1. Τη Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012, να πραγματοποιηθούν 

Συνελεύσεις σε όλες τις Υπηρεσίες του Δημοσίου (Υπουργεία – Δήμους 

κτλ) και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στους χώρους εργασίας. 

2. Σύσκεψη όλων των εκλεγμένων στα Πρωτοβάθμια σωματεία 

και τις Δευτεροβάθμιες οργανώσεις στις 3:30 μ.μ., σε αίθουσα του 

θεάτρου «ΟΡΦΕΑΣ», Πανεπιστημίου 38 και Ιπποκράτους, προκειμένου 

να οργανωθεί καλύτερα ο αγώνας που ακολουθεί. 

3. 48ωρη Γενική Απεργία, την Τρίτη και την Τετάρτη, 6 και 7 

Νοεμβρίου 2012. 

4. Την Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 11:00 π.μ. να 

πραγματοποιηθεί η απεργιακή συγκέντρωση στο Πεδίον του Άρεως. 

5. Την Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 5:00 μ.μ. να καλέσει 

όλους τους φορείς της Ελληνικής κοινωνίας και τη μεγάλη πλειοψηφία 

των Ελλήνων πολιτών, να ενισχύσουν τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των 

εργαζομένων, στο Σύνταγμα, προκειμένου η προσπάθεια ανατροπής της 

μνημονιακής πολιτικής της Τρόικας και της Κυβέρνησης να έχει, 

επιτέλους, θετικό αποτέλεσμα, με τη μη ψήφιση των νέων μέτρων. 

6. Την πραγματοποίηση συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας στις 

περιφέρειες: 
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i. Κεντρικής Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη 

ii. Θεσσαλίας, στο Βόλο 

iii. Ηπείρου, στα Ιωάννινα 

iv. Κρήτης, στο Ηράκλειο 

v. Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, στην Πάτρα 

vi. Δυτικής Μακεδονίας, στην Κοζάνη 

vii. Ανατολικής Μακεδονίας, στην Καβάλα 

Οι συγκεντρώσεις αυτές οργανώνονται από τα Νομαρχιακά 

Τμήματα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και τα Εργατικά Κέντρα με την υποστήριξη 

των ομοσπονδιών-μελών της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

Είναι σε όλους μας, πλέον, γνωστό ότι όλα τα μέτρα που οι 

Τροϊκανοί επέβαλαν και οι Κυβερνήσεις αποδέχονταν -τόσα χρόνια-, 

χωρίς ουσιαστική αντίρρηση, δημιούργησαν ερείπια στην Ελληνική 

κοινωνία, φτώχεια και εξαθλίωση στους εργαζόμενους και 

συνταξιούχους και γενικά στους απλούς πολίτες που ζουν από το 

μεροκάματο (όταν το βρίσκουν) και τον καθημερινό μόχθο τους. 

Συγχρόνως, η σκληρή και σχεδιασμένη λιτότητα, μονιμοποιείται 
με τη νέα φοροαφαίμαξη και τις πολιτικές που ετοιμάζονται, με το 

ξεπούλημα της Δημόσιας περιουσίας (ιδιωτικοποιήσεις), χωρίς 

κανένα περιορισμό (ήδη ψηφίστηκε νόμος που μπορούν να πωλούνται οι 

επιχειρήσεις  του Δημοσίου χωρίς έλεγχο και χωρίς την προϋπόθεση της 

έγκρισης της Βουλής). Όπως, επίσης και με τη διάλυση των Δημοσίων 

Υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τη ζωή, την υγεία, τη μόρφωση, 

την ασφάλεια κ.λπ. του Ελληνικού λαού. 

Όλα αυτά τα μέτρα, εκτός των άμεσων αρνητικών συνεπειών στον 

κάθε πολίτη, ενισχύουν όλο και περισσότερο την ύφεση στην 

οικονομία, αυξάνουν την ανεργία, χωρίς να δημιουργούν καμία θετική 

εξέλιξη για τη χώρα και την κοινωνία. 

 

ΕΝΩΜΕΝΟΙ 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 
 

 ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ 

ΑΠΟΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΟ ΜΑΣ 

 ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΤΡΟΙΚΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 

ΜΑΖΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ! 

 
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 


