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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ  
∆ΕΥΤΕΡΑ, 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 

     ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, στις 6:00 µ.µ. 

 

Πανεργατικό Συλλαλητήριο στο Σύνταγµα πραγµατοποιούν τη 
∆ευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2012, στις 6:00 µ.µ., από κοινού οι δύο 
τριτοβάθµιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Α.∆.Ε.∆.Υ. και Γ.Σ.Ε.Ε., 
συνεχίζοντας τον αγώνα των εργαζόµενων ενάντια στις πολιτικές των 
µνηµονίων που εξακολουθούν να προωθούν Τρόικα και 
Τρικοµµατική Κυβέρνηση. 

Οι αντοχές της χειµαζόµενης ελληνικής κοινωνίας, από την 
οικονοµική κρίση και την πολιτική που ασκείται σε ευρωπαϊκό και 
εθνικό επίπεδο, δοκιµάζονται ξανά µπροστά στην αναλγησία Τρόικας 
και Συγκυβέρνησης που (παρά την προγραµµατική συµφωνία της 
τελευταίας και τις ρητές προεκλογικές δεσµεύσεις των τριών κοµµάτων που 
την στηρίζουν) δεν διστάζουν να επιβάλλουν ένα ακόµη επώδυνο 
πακέτο µέτρων, οδηγώντας έτσι την ελληνική κοινωνία σε όλο και 
µεγαλύτερα αδιέξοδα.  

Η πολιτική του µνηµονίου, της σκληρής και µονόπλευρης 
λιτότητας, της πλήρους ισοπέδωσης της εργασίας, των απολύσεων και 
της ανεργίας, της δραµατικής µείωσης εισοδηµάτων, της ανατροπής των 
εργασιακών και ασφαλιστικών µας δικαιωµάτων, της διάλυσης της 
Υγείας της Παιδείας και του Κοινωνικού Κράτους, πρέπει να 
ανατραπεί. 

Η Ε.Ε. της  Α.∆.Ε.∆.Υ. καλεί σε µαζική συµµετοχή στο 
Συλλαλητήριο της ∆ευτέρας 8 Οκτωβρίου, στο Σύνταγµα, τους 
εργαζόµενους στο ∆ηµόσιο, τους εργαζόµενους στον Ιδιωτικό Τοµέα, 
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τους άνεργους, τους συνταξιούχους, τους νέους και όλους εκείνους 
που πλήττονται από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές. 

 
∆ηλώνει ότι:  
 
Θα συνεχίσει και θα κλιµακώσει τον αγώνα για την ακύρωση 

των καταστροφικών πολιτικών των µνηµονίων. Στο πλαίσιο αυτό θα 
προχωρήσει σε νέες απεργιακές κινητοποιήσεις και άλλες δράσεις, µε 
στόχο να εµποδίσει την ψήφιση των νέων αντεργατικών µέτρων.  

Θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια 
συντονισµού της κοινής δράσης των εργαζόµενων στο ∆ηµόσιο, των 
εργαζόµενων στον Ιδιωτικό Τοµέα, των απασχολούµενων στις 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, των ανέργων και των συνταξιούχων.  

Θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για κοινή 
δράση µε τα Συνδικάτα της Ευρώπης, ιδιαίτερα του Νότου. 

 
∆ίνουµε κοινό αγώνα, µε στόχο την ανατροπή των πολιτικών 

του µνηµονίου.   
 

 

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


