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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 Η νέα χρονιά ξεκινά µε την αιµατοχυσία και το ολοκαύτωµα σε βάρος 

του παλαιστινιακού λαού και τη νέα υποβάθµιση του βιοτικού επιπέδου των 

µισθωτών, των συνταξιούχων, των ανέργων . 

 Οι κακοί οιωνοί και οι προβλέψεις , τα ίδια τα γεγονότα, οι συνθήκες 

και οι εξελίξεις, υποχρεώνουν κάθε συλλογικό κίνηµα, απαιτούν από τα 

συνδικάτα και τις κοινωνίες να προχωρήσουν µε νέα  δυναµική, συντονισµό 

και ενότητα σε νέα κλίµακα αγώνα, δράσεων και πρωτοβουλιών για να 

ανοίξουν την πραγµατική ελπίδα πραγµάτωσης των προσδοκιών, των ευχών 

για ειρήνη, πρόοδο, δικαιοσύνη και δικαιώµατα. 

Η Α.∆.Ε.∆.Υ., στο έδαφος αυτό, ξεκινά το 2009 µε την προκήρυξη 

πανελλαδικής στάσης εργασίας την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου από 

12:00 και έως το τέλος του ωραρίου. 

 Συµµετέχει στα συλλαλητήρια των µαθητών και φοιτητών, των νέων 

και εκπαιδευτικών, που συµπυκνώνουν και προωθούν την γενική απαίτηση 

για διεύρυνση και εµβάθυνση συλλογικών, πολιτικών, κοινωνικών, 

εργασιακών δικαιωµάτων. 

Παράλληλα η Α.∆.Ε.∆.Υ. καλεί σε σύσκεψη τις δηµοσιοϋπαλληλικές 

Οµοσπονδίες τη ∆ευτέρα 12 Ιανουαρίου για την οργάνωση 24ωρης 

απεργιακής κινητοποίησης, που ήδη το Γ.Σ. έχει µε απόφασή του 

εξουσιοδοτήσει την Ε.Ε. 
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Με δεδοµένο ότι το θέµα του εφάπαξ παραµένει επικίνδυνα ανοιχτό και σε 

εκκρεµότητα, οι εξελίξεις στη ιατροφαρµακευτική περίθαλψη γίνονται πιο 

δραµατικές και διαψεύδουν µε τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο την 

κυβέρνηση µε τις διαβεβαιώσεις (πρόσφατες δηµόσια και στη Βουλή κατά τη 

συζήτηση του προϋπολογισµού) του αρµόδιου Υπουργού Υγείας περί του 

αντιθέτου, καλεί στις 16/1/2009 το Γ.Σ. για περαιτέρω κλιµάκωση του 

αγώνα πέρα από τις προαναφερθείσες στάση εργασίας και 24ωρη απεργία. 

 Καλούµε κάθε εργαζόµενο και συνταξιούχο σε δυναµική και καθολική 

συµµετοχή: 

• Στις διαδηλώσεις ενάντια στην πολεµική επέµβαση του Ισραήλ, τη 

δολοφονική µηχανή ολοκαυτώµατος σε βάρος του παλαιστινιακού 

λαού. 

• Στις κινητοποιήσεις των µαθητών και φοιτητών, των νέων και 

εκπαιδευτικών. 

• Στις απεργιακές κινητοποιήσεις για τα αυτονόητα και στοιχειώδη 

δικαιώµατά µας στην ιατροφαρµακευτική περίθαλψη  και την 

απόδοση του εφάπαξ δηλ. των εισφορών µας, την προάσπιση των 

ασφαλιστικών µας δικαιωµάτων που είναι στο στόχο και νέων 

δυσµενών ανατρεπτικών σχεδιασµών µε όχηµα την απόφαση του 

Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου που είναι στην τελική ευθεία. 

 

Το 2009 µπορεί να είναι ελπιδοφόρο αρκεί οι αγώνες και η συµµετοχή όλων 

να κλιµακωθούν, να δηµιουργήσουν τις προϋποθέσεις, να κατακτήσουν τις 

αντίστοιχες πολιτικές στο πολιτικό, οικονοµικό, κοινωνικό γίγνεσθαι. 

 

Καλή χρονιά 

µε νέους, δυναµικούς αγώνες 

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


