
                                           

                                                       
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Πανεργατική  Απεργία ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ 
 Τετάρτη  19 & Πέμπτη 20 Οκτώβρη 

 
Αντιστεκόμαστε στις πολιτικές της κυβέρνησης και της τρόικας 

 
Το πολυνομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση σε συνεργασία με την τρόικα, αποτελεί 
λαιμητόμο των δικαιωμάτων των εργαζομένων και της κοινωνίας.  
Η παραδομένη στα συμφέροντα του κεφαλαίου και των δανειστών κυβέρνηση, καταργεί 
όποια δικαιώματα έχουν απομείνει και παρά την οργή και την αγανάκτηση που προκαλεί στην 
ελληνική κοινωνία, επιμένει στην αδιέξοδη πολιτική της. 
 
Το Πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει: φτωχολόγιο - μισθολόγιο, απολύσεις με το πρόσχημα της 
εφεδρείας, νέα δυσβάσταχτα φορολογικά βάρη, την ουσιαστική κατάργηση των Συλλογικών 
Συμβάσεων και την κατακρεούργηση των συντάξεων, λειτουργεί ως σκούπα για το γενικό 
σάρωμα, όλων των ελάχιστων τελευταίων δικαιωμάτων, που έχουν απομείνει για τους 
εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, και τη δημιουργία μιας εργοδοσίας πανίσχυρης, 
αυταρχικής, αφήνοντας από την άλλη μόνους και απροστάτευτους τους εργαζόμενους.  
 
Με τα μέτρα αυτά επιχειρούν να φέρουν σε πέρας, με ένα τελευταίο και τελειωτικό αυταρχικό 
χτύπημα, αυτό που από καιρό έχουν δρομολογήσει: την καταστροφή, του δημοσίου, των 
δημοσίων αγαθών, της κοινωνικής ασφάλισης, της εργασίας και της οικονομίας.  
 
Θέλουν μια χώρα και μια κοινωνία της απόλυτης φτώχειας χωρίς μισθούς, συντάξεις και 
δικαιώματα. Μια κοινωνία της συνεχούς εξαθλίωσης και της κατάργησης κάθε έννοιας, που 
αναφέρεται στο κοινωνικό κράτος και στην κοινωνική προστασία, μας έχουν προδιαγράψει ως το 
νέο νεοφιλελεύθερο παράδειγμα στην Ευρώπη. 
Η νέα επίθεση σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων και του λαού δεν πρέπει να 
περάσει.  
 
Όλοι στους δρόμους για να ανατρέψουμε το μνημόνιο, το μεσοπρόθεσμο, 

την κυβέρνηση, την τρόικα. 
 

ΟΛΟΙ  στην  Συγκέντρωση  Εργατικού  Κέντρου  -  ΑΔΕΔΥ 
την  Τετάρτη 19  Οκτωβρίου 2011,  στις  10:30  το πρωί 

στην  Πλατεία  Αγ.  Βασιλείου  
 
Την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου  συμμετέχουμε στη διαμαρτυρία στο Σύνταγμα, 
(Συζητείται και θα ψηφιστεί το Πολυνομοσχέδιο). 
 
Αναχώρηση λεωφορείων: 
Από  Μεγαλόπολη:   Στις 7:30 το πρωί από Κεντρική Πλατεία 
Από  Τρίπολη:            Στις  8 το πρωί από το Εργατικό Κέντρο 
Δηλώσεις Συμμετοχής: Στα  Σωματεία  και  στο  τηλ. 2710 - 222218 
 

Το Δ.Σ του Ε.Κ.Αρκαδίας 


