
                                           

                                                       
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

24ώρη Απεργία ΓΣΕΕ - Α∆Ε∆Υ 

Τρίτη 16 Ιουλίου 2013 
 
Ο αγώνας των εργαζόµενων στους ΟΤΑ και στην εκπαίδευση, αλλά και ο 
συνεχιζόµενος για τέταρτη εβδοµάδα αγώνας των εργαζοµένων στην ΕΡΤ και οι 
χιλιάδες λαού που στέκονται αλληλέγγυοι, κόντρα σε προεδρικά διατάγµατα και σε 
πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, αλλά και στις απειλές της καταστολής από την 
δικοµµατική πλέον συγκυβέρνηση, µας δείχνουν τον δρόµο.  
Αναδεικνύουν τις δυνατότητες του κινήµατος και φέρνουν στο προσκήνιο την ανάγκη 

κλιµάκωσης του αγώνα για την ανατροπή αυτής της πολιτικής που την εφαρµόζει. 
 
Μοναδική απάντηση στη βαρβαρότητα είναι η µαζική λαϊκή ανυπακοή στην 
πολιτική της κυβέρνησης και της τρόικας, το δυνάµωµα της πάλης και ένας νέος γύρος 
αντιπαράθεσης.  
 
Nα συντονίσουµε τους αγώνες µας. Για έναν εργατικό και λαϊκό ξεσηκωµό που θα 

τους ανατρέψει, µαζί µε την πολιτική τους, τις κυβερνήσεις, τα µνηµόνια και όλη τη 

βάρβαρη επίθεσή τους.  
 

• Για να µην περάσει καµία απόλυση και διαθεσιµότητα. Μόνιµη και σταθερή δουλειά 
για όλους. 

• Για την κατάργηση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και την ακύρωση της 
πολιτικής επιστράτευσης στην εκπαίδευση, το µετρό και τους ναυτεργάτες. 

• Για την υπεράσπιση και διεύρυνση των δηµοκρατικών εργατικών ελευθεριών, 
ενάντια στον εργοδοτικό αυταρχισµό, την κρατική καταστολή και τη φασιστική βία. 

• Για να µην κλείσει κανένα Νοσοκοµείο και Σχολείο, καµία ∆ηµόσια ή ∆ηµοτική 
υπηρεσία. Υπεράσπιση των δηµόσιων κοινωνικών αγαθών (παιδεία, υγεία, 
ασφάλιση, νερό, ενέργεια, συγκοινωνίες) και για να µην περάσει το ξεπούληµα των 
δηµόσιων επιχειρήσεων και οργανισµών. 

 
Για την υπεράσπιση των Σ.Σ.Ε. και τη διεκδίκηση αυξήσεων στους µισθούς και τις 
συντάξεις, ώστε να µπορούµε οι εργαζόµενοι και οι συνταξιούχοι να ζήσουµε µε 
αξιοπρέπεια. 
Ενάντια στην ανεργία, τα λουκέτα επιχειρήσεων και τις απολύσεις, για άµεσα µέτρα 

ανακούφισης και επιβίωσης των εκατοντάδων χιλιάδων ανέργων. 
 

ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ - ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

των αντεργατικών πολιτικών της Κυβέρνησης και της Τρόικας 
 

ΟΛΟΙ  στην  Συγκέντρωση  Εργατικού  Κέντρου  -  Α∆Ε∆Υ 

την Τρίτη 16 Ιουλίου 2013, στις 10:30 το πρωί 

στην  Πλατεία Αγ. Βασιλείου  
 

Το ∆.Σ του Ε.Κ.Αρκαδίας 


