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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Για τα νέα µέτρα 

 
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.∆.Ε.∆.Υ. στη σηµερινή της συνεδρίαση, 

σε σχέση µε τις χθεσινές ανακοινώσεις της Κυβέρνησης, εκτίµησε και 
αποφάσισε: 

Η νέα καταιγίδα αντιλαϊκών µέτρων περικοπών, αύξησης των 
φόρων, ιδιωτικοποιήσεων, απολύσεων, περιορισµού ασφαλιστικών 
δικαιωµάτων, θα οδηγήσει τους εργαζόµενους και την κοινωνία στην 
κοινωνική βαρβαρότητα, ενώ ταυτόχρονα θα οδηγήσει την οικονοµία και τη 
χώρα σε νέα αδιέξοδα. 

Τα µεσαία, τα µικρά και τα αδύναµα κοινωνικά στρώµατα, η συντριπτική 
πλειοψηφία δέχεται νέο, βαρύ και ακραίο πλήγµα, αφού µε τα µέτρα µειώνει 
και υποτιµά το βιοτικό επίπεδο  όλων κατά 20% και πλέον. 

Ειδικότερα για τους ∆ηµοσίους Υπαλλήλους η νέα περικοπή µισθών 
(αφαίρεση µισθολογικής ωρίµανσης), η περικοπή του εφάπαξ, το 40ωρο, η 
νέα επιδροµή µέσα από το νέο «µισθολόγιο», οι προετοιµαζόµενες 
µειώσεις των επικουρικών συντάξεων, διαµορφώνουν µια κατάσταση 
απελπιστική και ανυπόφορη, για εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες,  που η 
µόνη σταθερή του οικογενειακού προϋπολογισµού είναι ο µισθός ή η σύνταξη 
από το ∆ηµόσιο, µε ένα ή δύο ή περισσότερα µέλη άνεργα. 

Ταυτόχρονα µε τον περιορισµό της απασχόλησης στο ∆ηµόσιο και το 
ξεπούληµα των ∆ΕΚΟ θα υπάρξουν δραµατικές επιπτώσεις, πέρα από τους 
εργαζόµενους και στους πολίτες, αφού σε µια περίοδο φτώχιας και 
εξαθλίωσης οι πολίτες θα στερηθούν βασικά δηµόσια κοινωνικά αγαθά. 

Η ακραία νεοφιλελεύθερη αναδιανοµή του εισοδήµατος, των 
δικαιωµάτων και υπηρεσιών σε βάρος του λαού και υπέρ των λίγων, των 
κερδοσκόπων, του κεφαλαίου, είναι το µείζον πολιτικό ζήτηµα που άµεσα 
πρέπει µε την κλιµάκωση των συλλογικών αγώνων, µιας ισχυρής 
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κοινωνικής αλληλεγγύης και ενότητας, ευρύτερων κοινωνικών αγώνων, 
να επιλυθεί. 

Αυτή η πολιτική πρέπει ΤΩΡΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ, οι αγώνες να 
θέσουν ΤΩΡΑ ΦΡΑΓΜΟ. 

Όλοι και όλες να δώσουµε ΑΜΕΣΑ, ΝΕΑ ΜΑΖΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ. 

 

Συλλαλητήρια παντού το Σάββατο 4 Ιουνίου 2011 

Αθήνα 11 το πρωί στην Πλατεία Κλαυθµώνος  

 

Αµέσως µετά µε γενική απεργία,  

απάντηση αποτροπής στα νέα αντιλαϊκά µέτρα 

 

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ 
 
 

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

 
  


