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ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ – ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ 
24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 

 

Συµµετέχουµε δυναµικά και διαδηλώνουµε: 
 

• Την αντίθεση µας ενάντια στα εξοντωτικά µέτρα και τις αντιλαϊκές 
πολιτικές, κυβέρνησης, ΕΕ, ∆ΝΤ, ΕΚΤ. 

• Για την κατάργηση όλων των αντεργατικών και αντιλαϊκών νόµων που 
µειώνουν τα εισοδήµατα µας, τα ασφαλιστικά µας δικαιώµατα και µας 
οδηγούν στη θεσµική και οικονοµική εξαθλίωση. 

• Για δηµόσια και δωρεάν παιδεία ενάντια στα σχέδια περί αλλαγών για 
την παιδεία 

• Για την προάσπιση της διακριτής φυσιογνωµίας του κλάδου µας και την 
διατήρηση και διασφάλιση του συνόλου των αποδοχών µας. 

 

Συµµετέχουµε στις κατά τόπους συγκεντρώσεις των οργανώσεων 
µαζικά και δυναµικά.  
 

  
 



 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ (Ε.Τ.Ε.Π.) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ    
                                        ΣΟΛΩΝΟΣ 104    106 80 ΑΘΗΝΑ                                                                      
                                                                                                             Αθήνα   15.02.2011 
Συνάδελφοι, όλες και όλοι στην 24ωρη Απεργία στις 23 Φεβρουαρίου 
Καµία συναίνεση, καµία υποταγή.  Απειθαρχία και ανυπακοή στην αντεργατική, αντιλαϊκή  λαίλαπα.   
Κανένας µόνος του ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ. 
Ζούµε όλοι καθηµερινά τα αντεργατικά τελεσίγραφα και την διαρκή λιτότητα.  Μειώνονται παραπέρα οι 
συντάξεις, οι επικουρικές θα µειωθούν τουλάχιστον 20%, 13η και 14η σύνταξη  καταργούνται οριστικά.  Με 
τις ιδιωτικοποιήσεις ΟΣΕ και αστικών συγκοινωνιών έφεραν νέες αυξήσεις φωτιά στα εισιτήρια.   Σειρά 
έχουν και οι αυξήσεις στην ακτοπλοΐα.  Με το πολυνοµοσχέδιο για την υγεία δίνουν τελειωτικό χτύπηµα σε 
ότι έχει αποµείνει από την δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. ∆ηµόσιο ΙΚΑ προς όφελος των εµπόρων 
υγείας.  Για τους ανέργους τους χαµηλόµισθους και συνταξιούχους για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, για την 
εργατική – λαϊκή οικογένεια η κατάσταση θα είναι δραµατική.  
Συνάδελφοι για το καινούργιο ενιαίο µισθολόγιο στο ∆ηµόσιο θέλουν να εξοικονοµήσουν 2,7δις €. Τι 
σηµαίνει για εµάς;  Εξίσωση προς τα κάτω.  Προσλήψεις στο ∆ηµόσιο (Πανεπιστήµια) φεύγουν πέντε, ένας 
προσλαµβάνεται και αυτό θα γίνει 7-1.  Πρακτικά σηµαίνει: Πανεπιστήµια Α.Ε.  Εκτός του παγώµατος των 
προσλήψεων σε όλα τα επίπεδα παγώνουν και οι όποιες κρίσεις για εξέλιξη:   
Για να υπάρξει αποτελεσµατική άµυνα και να εξασφαλιστεί σχέδιο νικηφόρας αντεπίθεσης από τους 
εργαζόµενους, χρειάζεται ισχυρή οργάνωση και ενιαίο µέτωπο απέναντι στα µονοπώλια, στις κυβερνήσεις 
τους, στον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισµό.  Οι πλειοψηφίες  ΓΣΕΕ, Α∆Ε∆Υ, ούτε θέλουν ούτε 
και µπορούν να υπηρετήσουν αυτόν τον αγώνα. Ήταν και είναι στο ΠΑΣΟΚ και την Ν∆.  Η απόφαση για 
προκήρυξη απεργίας στις 23 Φεβρουαρίου έγινε κάτω από πίεση που άσκησαν οι δυνάµεις του ΠΑΜΕ. Η 
πλειοψηφία ΓΣΕΕ, Α∆Ε∆Υ ούτε θέλει, ούτε πρόκειται να παλέψει για την επιτυχία της.  ΕΊΝΑΙ ΩΡΑ να 
πάρουµε την ευθύνη του αγώνα στα χέρια µας για την οργάνωση του και την κλιµάκωση του. Η απεργία 
στις 23 Φλεβάρη να είναι ένα µεγάλο βήµα προς τα εµπρός. 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΜΕ ΤΟ ∆ΙΚΙΟ ΜΑΣ.   
Συνάδελφοι δεν φτάνει να λέµε µόνο ότι απεργούµε από τα σπίτια µας.  Είναι ανάγκη να κατεβούµε στους 
δρόµους του Αγώνα. Κανένας συµβιβασµός, καµία ανοχή στην αντεργατική πολιτική, καµία υποταγή στον 
µονόδροµο της βαρβαρότητας. 
Εµείς είµαστε η δύναµη που θα σαρώσει και κυβερνήσεις και συµφέροντα και θα επιβάλλουµε τη δική µας 
λαϊκή εξουσία.  Μόνο έτσι θα εξασφαλιστεί πλήρης σταθερή εργασία για όλους, Παιδεία, Υγεία για όλους 
και θα ικανοποιούνται οι σύγχρονες λαϊκές ανάγκες.  Είναι χρέος µας απέναντι στα παιδιά µας. 
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 23 ΦΛΕΒΑΡΗ   
Α∆Ε∆Υ: ΠΕ∆ΙΟ ΑΡΕΩΣ 11 π.µ. και ΠΑΜΕ: ΟΜΟΝΟΙΑ 11 π.µ. 

 
 


