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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. & Γ.Σ.Ε.Ε.
29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012
ΗΜΕΡΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΕΝΑΝΤΙΑ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ
ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΤΗΣ ΤΡΟΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΛΕΗΛΑΤΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 3ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 3 τελευταίες ώρες του ωραρίου
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Η «Συγκυβέρνηση του Μνημονίου», αφού ψήφισε το νέο καταστροφικό για τους εργαζόμενους και την Κοινωνία- Μνημόνιο
Συνεργασίας με την Τρόικα, προωθεί τώρα με διαδικασίες εξπρές την
ψήφιση των Εφαρμοστικών Νόμων στη Βουλή.
Την ώρα που δανειστές και Τροικανοί, ικανοποιημένοι από την
ψήφιση του νέου Μνημονίου, παρεμβαίνουν ωμά και απαιτούν την
κατάργηση κάθε εργασιακού, ασφαλιστικού, συλλογικού, ακόμη και
δημοκρατικού δικαιώματός μας, η Συγκυβέρνηση «πανηγυρίζει» για τα
αποτελέσματα του ECOFIN και την υποτιθέμενη σωτηρία της χώρας,
επιχειρώντας να διασκεδάσει για μία ακόμα φορά το γεγονός ότι οι
συμφωνίες δεσμεύουν τη χώρα για δεκαετίες και περιλαμβάνουν
επαχθέστατους όρους που μονομερώς επιβαρύνουν τους εργαζόμενους,
τους συνταξιούχους, τους ανέργους, τους νέους και τις νέες, ενώ
ταυτόχρονα εξυπηρετούν τα συμφέροντα των δανειστών, των

κερδοσκόπων, των Τραπεζών, των μεγάλων επιχειρήσεων, του
Κεφαλαίου.
Στο βωμό της «ανταγωνιστικότητας της ελληνικής Οικονομίας»,
την οποία συγκρίνουν με τις Οικονομίες των χωρών της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης ή της Τουρκίας, θυσιάζονται κατακτήσεις ετών,
προωθούνται ρυθμίσεις που οδηγούν στην αποσάθρωση του Εργατικού
Δικαίου και λαμβάνονται μέτρα που δημιουργούν εργαζόμενους-παρίες,
χωρίς δικαιώματα, χωρίς προστασία απέναντι στην αυθαιρεσία των
εργοδοτών, τα συμφέροντα και το κέρδος των μεγάλων επιχειρήσεων.
Ταυτόχρονα διαλύεται ό,τι έχει απομείνει από το κοινωνικό
κράτος (η Δημόσια Υγεία, η Κοινωνική Ασφάλιση, η Παιδεία, η
Πρόνοια).
Καταργούνται και συγχωνεύονται Δημόσιες Υπηρεσίες και
οργανισμοί και προωθούνται νέες απολύσεις από το Δημόσιο.
Αρμοδιότητες των Δημοσίων Υπηρεσιών εκχωρούνται σε
ιδιώτες με στόχο το κέρδος και με αποτέλεσμα την μεγαλύτερη
επιβάρυνση των πολιτών.
Η κατάργηση του ΟΕΚ, της Εργατικής Εστίας αποτελούν πλήγμα
στα θεμέλια του Κοινωνικού Κράτους, «χτύπημα» για την κοινωνική
πρόνοια, την κοινωνική προστασία και τα κοινωνικά δικαιώματα των
ασθενέστερων κυρίως λαϊκών στρωμάτων.
Οι απολύσεις των εργαζομένων από τους καταργούμενους αυτούς
Οργανισμούς, τα ΚΤΕΟ αλλά και ο περιορισμός του προσωπικού που
υπηρετεί στα υπό συγχώνευση Ασφαλιστικά Ταμεία κατά 30% είναι ένα
μικρό μόνο δείγμα, μπροστά σε αυτά που μας περιμένουν, καθώς η
Συγκυβέρνηση έχει δεσμευτεί να δείξει την «έξοδο» σε περισσότερους
από 150.000 εργαζόμενους στο Δημόσιο έως το 2015.
Μετά τη διάλυση της κύριας σύνταξης προωθείται και η διάλυση
των επικουρικών ταμείων. Η ενοποίηση δεν προωθείται για να σωθεί η
επικουρική ασφάλιση, αλλά για να κλαπούν τα χρήματα των
πλεονασματικών Ταμείων όπως του ΤΕΑΔΥ, να μειωθούν και οι
επικουρικές μετά τις κύριες συντάξεις και να ανατραπεί συνολικά ο
κοινωνικός χαρακτήρας της ασφάλισης προς όφελος της ιδιωτικής
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Ο αγώνας για την ανατροπή όλων των αποφάσεων
Συγκυβέρνησης και Τρόικας είναι υπόθεση κάθε εργαζόμενου, κάθε
νέας και νέου. Η μάχη συνεχίζεται και θα κλιμακώνεται μέχρι την
οριστική δικαίωση. Θα συνεχίζεται μέχρι να επιτύχουμε την ανατροπή

των εφαρμοζόμενων πολιτικών, στο επίκεντρο των οποίων βρίσκονται οι
δραματικές μειώσεις όχι μόνο στους κατώτατους, αλλά σε όλους τους
μισθούς, οι νέες βίαιες μειώσεις στις συντάξεις -επικουρικές και κύριεςη ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, η κατάργηση των Εθνικών
Συλλογικών Συμβάσεων και του εναπομείναντος Κοινωνικού Κράτους.
Θα συνεχίζεται για να αποτραπούν οι νέες απολύσεις από το Δημόσιο.
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Η πολιτική της κοινωνικής βαρβαρότητας που εφαρμόζεται στη
χώρα μας επεκτείνεται και σε άλλες χώρες και σε άλλους λαούς της
Ευρώπης. Η Ελλάδα είναι απλώς ο πρώτος σταθμός εκείνων που στα
πλαίσια της εφαρμοζόμενης νεοφιλελεύθερης πολιτικής, επιθυμούν να
στείλουν τις ευρωπαϊκές κοινωνίες έναν αιώνα πίσω, προς όφελος των
αγορών, των τραπεζών και των μεγάλων συμφερόντων.
Στις 29 Φλεβάρη –ημέρα πανευρωπαϊκής δράσης ενάντια στη
λιτότητα- οι Έλληνες εργαζόμενοι ενώνουμε τη φωνή μας με τους
εργαζόμενους όλης της Ευρώπης.
ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ενάντια στη νέα δανειακή σύμβαση και τα
βάρβαρα μέτρα του νέου μνημονίου.
ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ στη φτωχοποίηση των εργαζομένων και
της Κοινωνίας.
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ενάντια στις πολιτικές λιτότητας, της
ανεργίας και της κατάργησης του Κοινωνικού Κράτους.
ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ
ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΕΙ
ΗΜΕΡΑ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΕΝΑΝΤΙΑ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ
ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΜΑΣ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ
ΤΡΙΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΙΣ 1:30ΜΜ ΣΤΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε. (ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 2)
ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ–ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ΣΤΙΣ 6:00ΜΜ
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ – ΤΕΕ
ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

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

