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ΚΟΙΝ: ΠΟΓΕ∆Υ 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ 

48ΩΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 

ΤΡΙΤΗ & ΤΕΤΑΡΤΗ 6 & 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

Στα πλαίσια των αποφάσεων του Γενικού Συµβουλίου της Α∆Ε∆Υ και των Οµοσπονδιών 

(31.10.2012), εκτιµώντας τις προτεινόµενες ρυθµίσεις που προβλέπονται στον προϋπολογισµό, και τα νέα 

µέτρα που κατατίθενται στη Βουλή, τη ∆ευτέρα, 5 Νοεµβρίου 2012, µε τα οποία διευρύνεται η 

βαρβαρότητα, η αδικία, η φτώχεια και η εξαθλίωση του κάθε πολίτη, 

 

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
 

1. Τη ∆ευτέρα, 5 Νοεµβρίου 2012, την πραγµατοποίηση Συνελεύσεων όλων των Περιφερειακών 

Συµβουλίων Π.Σ. στις έδρες των Νοµών και συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας στους χώρους εργασίας. 

2. Συγκέντρωση διαµαρτυρίας των συναδέλφων που υπηρετούν στην Αττική (Υπουργείο Κ.Υ., Αιρετή 

Περιφέρεια & Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής και ∆ήµοι) την ∆ευτέρα 5 Νοεµβρίου 2012 στις 12.00 

έξω από το κτίριο της Αχαρνών 2. Θα µιλήσει εκπρόσωπος της Α∆Ε∆Υ. 

3. Πραγµατοποίηση συγκεντρώσεων διαµαρτυρίας στις Περιφέρειες 

i. Κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη 

ii. Θεσσαλίας, στο Βόλο 

iii. Ηπείρου, στα Ιωάννινα 

iv. Κρήτης, στο Ηράκλειο 

v. Πελοποννήσου και ∆υτικής Ελλάδας, στην Πάτρα 

Οι συγκεντρώσεις αυτές οργανώνονται από τα Νοµαρχιακά Τµήµατα της Α.∆.Ε.∆.Υ. και τα 

Εργατικά Κέντρα µε την υποστήριξη των οµοσπονδιών-µελών της Α.∆.Ε.∆.Υ. 

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ 
 

1. Στην 48ωρη Γενική Απεργία την Τρίτη και την Τετάρτη, 6 και 7 Νοεµβρίου 2012. 

2. Την Τρίτη, 6 Νοεµβρίου 2012 και ώρα 11:00 π.µ. στην απεργιακή συγκέντρωση στο Πεδίο 

του Άρεως. 

3. Την Τετάρτη, 7 Νοεµβρίου 2012 και ώρα 5:00 µ.µ. στη συγκέντρωση διαµαρτυρίας των 

εργαζοµένων, προκειµένου η προσπάθεια ανατροπής της µνηµονιακής πολιτικής της Τρόικας και 

της Κυβέρνησης να έχει θετικό αποτέλεσµα, επιτέλους, µε τη µη ψήφιση των νέων µέτρων. 



Είναι σε όλους µας πλέον γνωστό ότι όλα τα µέτρα που οι Τροϊκανοί επέβαλλαν και οι 

Κυβερνήσεις αποδέχονταν τόσα χρόνια, χωρίς την παραµικρή αντίρρηση, δηµιούργησαν ερείπια στην 

Ελληνική κοινωνία, φτώχεια και εξαθλίωση στους φτωχούς πλέον 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 ετοιµάζουν, το ξεπούληµα της ∆ηµόσιας περιουσίας µε τις ιδιωτικοποιήσεις, χωρίς 

κανένα περιορισµό (ήδη ψηφίστηκε νόµος που µπορούν να πωλούνται οι επιχειρήσεις  του ∆ηµοσίου 

χωρίς έλεγχο και χωρίς την προϋπόθεση της έγκρισης της Βουλής). Όπως επίσης και τη διάλυση των 

∆ηµοσίων Υπηρεσιών που συνδέονται άµεσα µε τη ζωή, την υγεία, τη µόρφωση, την ασφάλεια κτλ 

του Ελληνικού λαού. 

Όλα αυτά τα µέτρα εκτός των άµεσων συνεπειών στον κάθε πολίτη, ενισχύουν όλο και 

περισσότερο την ύφεση στην οικονοµία και την ανεργία χωρίς να δηµιουργούν καµία θετική εξέλιξη 

για τη χώρα και την κοινωνία. 
 

ΕΝΩΜΕΝΟΙ 
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 

 
� ΝΑ ΕΜΠΟ∆ΙΣΟΥΜΕ ΤΗ 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 ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ ΠΟΥ Ο∆ΗΓΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 
ΜΑΖΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΑ 

 

 
 

 

 
Με αγωνιστικούς χαιρετισµούς 
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Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΖΑΧΙΛΑΣ 
 

 


