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Προς 

1.- Οµοσπονδίες – Μέλη Α.∆.Ε.∆.Υ. 

2.- Νοµαρχιακά Τµήµατα Α.∆.Ε.∆.Υ. 

 

Σηµεία εκτιµήσεων και απόφασης Γενικού Συµβουλίου Α.∆.Ε.∆.Υ. 

ΑΠΕΡΓΙΑ 22ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

 

Α.- Υπάρχουν πολλά νέα θέµατα που πρέπει να αντιµετωπίσουµε. Το 
παρόν και το µέλλον είναι ζοφερό. Οι εγγυήσεις, οι βεβαιότητες, ζωτικά και 
βασικά δικαιώµατα ανατρέπονται. Η κρίση από χρηµατοπιστωτική έχει ήδη 
µετατραπεί σε τριπλή και βαθειά κρίση : οικονοµική, κοινωνική, πολιτική. 
Η ύφεση, µε την αρνητική ή δραµατική πτώση του ΑΕΠ, οδηγεί σε 
αντίστοιχους ρυθµούς πτώσης του βιοτικού επιπέδου, της ποιότητας του 
περιβάλλοντος και της ζωής µας. Η ανεργία ξεπερνά τα χειρότερα σενάρια, 
πάνω από 200 εκ. σε παγκόσµιο επίπεδο µέσα στο 2009 όταν γίνονταν 
προβλέψεις για 50 εκ. Άρα πρόκειται για κοινωνική και κατ’ επέκταση 
πολιτική και µεγάλη κρίση. 

Β.-  Είναι απόλυτα σαφές ότι η αιτία και η ευθύνη βρίσκεται στο 
χρηµατοπιστωτικό και εµποροβιοµηχανικό κεφάλαιο, στη θεοποίηση της 
αγοράς και των κερδών των επιχειρήσεων στο νεοφιλελεύθερο οικονοµικό 
και κοινωνικό µοντέλο που επικρατεί παγκόσµια, στην Ε.Ε. τη χώρα. Στον 
κλεπτοκρατικό καπιταλισµό. Η «σωτηρία» και η «διάσωση» του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος άντλησε τεράστια δηµόσια και κοινωνικά 
κεφάλαια (28 δις στην περίπτωση της χώρας µας) και δηµιούργησε 
δηµοσιονοµικές ανισορροπίες µε την έκρηξη των προβληµάτων στο δηµόσιο 
χρέος και τα ελλείµµατα. Την ώρα της κρίσης το κεφάλαιο και το σύστηµα ενώ 
κερδοσκοπεί και µεταφέρει το κόστος της κρίσης στους µισθωτούς, τους 
συνταξιούχους, τους νέους, µετατοπίζει και την ευθύνη για την ύφεση, την 
ανεργία, τα ελλείµµατα µε ανενδοίαστο τρόπο στα «ανεύθυνα» Κράτη. 
Παρουσιάζει ως υπεύθυνους παράγοντες τους µισθούς, τις συντάξεις, τα 
δηµόσια συστήµατα υγείας, εκπαίδευσης, πρόνοιας, κοινωνικής 
ασφάλισης, τις δηµόσιες κοινωνικές υπηρεσίες. Η αδιαφάνεια, η 
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ακυβερνησία, η ανειλικρίνεια για τις παθογένειες των δηµόσιων συστηµάτων, 
ως αποτέλεσµα διαβρωτικών πελατειακών, διαµεσολαβητικών πρακτικών και 
ιδιωτικών συµφερόντων, αποσιωπούνται. Για όλα ενοχοποιούνται, συλλήβδην 
και ισοπεδωτικά, οι δηµόσιοι υπάλληλοι. 

Γ.-  Από το 2008 η κρίση ως απειλή µετατράπηκε το 2009 σε µείζον 
πρόβληµα πολλαπλών αδιεξόδων και το 2010 σε µείζονα εµπλοκή και 
σχετικό αδιέξοδο για τη χώρα µας. Οι κυβερνητικές ευθύνες, η πολιτική 
της Ε.Ε. το παιχνίδι διεθνών οργανισµών και διαφόρων οίκων, είναι 
συγκεκριµένα, ορατά και αδιαµφισβήτητα. Είναι θέµα πολιτικών επιλογών, 
αποφάσεων και κατευθύνσεων και όχι απλά χειρισµών. Ο παρονοµαστής στην 
ύφεση, το χρέος και τα ελλείµµατα αντί να είναι η ανάπτυξη, η ριζική και 
κοινωνικά δίκαιη µεταβολή του οικονοµικού συστήµατος, είναι η «εσωτερική 
δηµοσιονοµική υποτίµηση». ∆ηλαδή η υποβάθµιση του βιοτικού επιπέδου, 
των µισθών, των συντάξεων, των κοινωνικών επιδοµάτων και πολιτικών 
απασχόλησης προκειµένου να αντισταθµιστεί η απουσία της νοµισµατικής 
πολιτικής (ευρώ) ως εργαλείο στην κρίση και η «αδυναµία» (η µη συµφέρουσα 
επιλογή για το χρηµατοπιστωτικό κεφάλαιο), διάθεσης πόρων, 
χρηµατοδότησης επενδύσεων για την παραγωγική ανασυγκρότηση της 
οικονοµίας. 

∆.-  Σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, «νέοι ειδικοί αναλυτές 
και προπαγανδιστές, έχουν εισάγει τεχνική ορολογία προσέγγισης της 
κρίσης και κατασκευής διλληµάτων, νέας θεολογίας µονόδροµων» για τα 
δηµόσια οικονοµικά και πάντα σε βάρος των δικαιωµάτων στην εργασία, την 
κοινωνική ασφάλεια και συνοχή. 

Λέξεις και σλόγκαν όπως: µπαράζ και σοκ µέτρων, αναγκαίες έστω και 
σκληρές πολιτικές, πειθαρχία και συνέπεια στην εφαρµογή 
«σταθεροποιητικών» προγραµµάτων κ.α., είναι στο καθηµερινό δελτίο για την 
υποστήριξη ενός βίαιου, και όχι απλά άδικου, συστήµατος.  Επιχειρείται η 
δηµιουργία δόγµατος για τη διάσπαση της κοινωνικής αλληλεγγύης, της 
ευρύτερης και συντονισµένης εργασιακής και κοινωνικής δράσης. 

Ε.-  Η ένταση µείωσης των µισθών και των συντάξεων, των ασφαλών 
και πλήρους απασχόλησης θέσεων εργασίας, της αύξησης της έµµεσης 
φορολογίας, των ιδιωτικοποιήσεων, αναδιαρθρώσεων και 
µεταρρυθµίσεων, συνεχίζεται αµείωτη, µε στόχο την ολική αποδόµηση 
ιστορικών και σύγχρονων κατακτήσεων. Αυτή η πολιτική και τα 
προγράµµατα δοµικής προσαρµογής (όπου επιδίδεται ειδικότερα το ∆ΝΤ) 
έχουν το χαρακτηριστικό να µην αναγνωρίζονται στην προετοιµασία, το 
σχεδιασµό, την εισαγωγή ή νοµοθέτηση. Συστηµατοποιούνται, βαθαίνουν, 
επαληθεύονται στην υλοποίηση, την εφαρµογή τους. Εγκαθίστανται στην 
πραγµατικότητα µε νέο τρόπο και γίνονται αντιληπτά από τις επιπτώσεις 
τους, εκ των υστέρων, στο αποτέλεσµα. 
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Η σχεδιασµένη και βαθµιαία αυτή διάσπαση, περιεχοµένων και χρόνου, 
αποσκοπεί στη διάσπαση και µείωση της κοινωνικής δυναµικής, τη 
µοιρολατρική «αποδοχή» και ντεφάκτο εγκατάστασή τους στην 
πραγµατικότητα. 

Στ.-  Το συνδικαλιστικό κίνηµα οφείλει να αυξήσει την ένταση, τη 
δυναµική διαρκών κινητοποιήσεων µε εναλλασσόµενες µορφές, να 
επεξεργαστεί, να διαµορφώσει, να υλοποιήσει µε ενότητα, πρακτική,  
στρατηγική κοινωνικού µετώπου απέναντι στην πολιτική αυτή, για την 
προστασία και την επιστροφή δικαιωµάτων. Απαιτείται κοινωνικός φραγµός 
και δράση για την ανατροπή ενός συστήµατος, πολιτικών που αυξάνουν τη 
φτώχεια, τις ανισότητες, την εκµετάλλευση, την εξαθλίωση. Είµαστε σε µια 
από τις χειρότερες µορφές κρίσης εδώ και έναν αιώνα. Χωρίς 
µεταπολεµικό προηγούµενο. Η συνθήκη διαρκούς αγωνιστικής δράσης και 
απεργιών είναι δίχτυ ασφαλείας για τα εργασιακά, ασφαλιστικά, κοινωνικά 
δικαιώµατα. Χρειάζεται ευθύνη, κινητοποίηση, υπεύθυνη ατοµική και 
συλλογική στάση, ενεργοποίηση, συµµετοχή. Αυτό που θα χαρακτηρίζει τις 
εξελίξεις κάθε φορά είναι τα µέτρα πριν και µετά, τα µέτρα που διαρκώς 
έρχονται και επί της ουσίας συνεχίζονται,  στο εισόδηµα, την εργασία, το 
ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό, τα δηµόσια αγαθά και τα κοινωνικά 
δικαιώµατα. 

Το συνδικαλιστικό κίνηµα πρέπει να αντιµετωπίσει άµεσα την 
πολιτική που αποσκοπεί ή αντικειµενικά οδηγεί στην πιο ακραία εκδοχή, 
την προπαγάνδα που µε θράσος, προκλητικά προετοιµάζει, δηλώνει τη 
µαύρη λίστα για το ολοκαύτωµα των δικαιωµάτων (όσων έχουν αποµείνει) 
των µισθωτών, των συνταξιούχων, των ανέργων, των νέων: 

� Συνέχεια της δέσµης µέτρων (περικοπή αποδοχών, δώρων, πάγωµα 
συντάξεων σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα), αύξηση έµµεσων φόρων 
αφού η ολική κατάργηση του 14ου και 13ου αλλά και του 12ου µισθού 
παραµένει στο τραπέζι ανάλογα µε τις εξελίξεις. 

� Απολύσεις από επισφαλείς θέσεις εργασίας στο δηµόσιο 
(συµβασιούχοι) αντί της κάλυψης των µόνιµων και οργανικών 
θέσεων, φιλολογία αµφισβήτησης της µονιµότητας των 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αύξηση της πίεσης για 
κατάργηση των περιορισµών για µαζικές απολύσεις, γενίκευση της 
ωροµίσθιας απασχόλησης, επέκταση της µερικής. 

� Ανατροπή του σηµερινού χαρακτήρα του ασφαλιστικού 
συστήµατος και µετατροπή του από κοινωνικό και διανεµητικό σε 
κεφαλαιοποιητικό και ανταποδοτικό. Αύξηση των ορίων ηλικίας, 
µείωση των συντάξιµων αποδοχών, πρόσθετη επιβάρυνση στις 
γυναίκες ∆ηµοσίους Υπαλλήλους µέσα από την υλοποίηση της 
απόφασης του ∆ΕΚ. Άρνηση της επιχορήγησης στο ΤΠ∆Υ, ΟΠΑ∆ 
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και παραπέρα υποβάθµιση της ασφάλισης και της υγειονοµικής 
περίθαλψης των εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο. 

� Ανατροπή των εργασιακών σχέσεων σε δηµόσιο και ιδιωτικό 
τοµέα, κατάργηση των Συλλογικών Συµβάσεων, προώθηση των 
ατοµικών συµβάσεων και στο βάθος (και πάλι) κατάργηση της 
µονιµότητας. 

� Αναδιαρθρώσεις µε ιδιωτικοποιήσεις – αποκρατικοποιήσεις, 
καταργήσεις – συγχωνεύσεις δηµοσίων οργανισµών και υπηρεσιών 
µε στόχο κύρια τη µείωση του κόστους εργασίας, την καταστροφή 
και µείωση θέσεων εργασίας. 

Ενάντια στο πλαίσιο αυτό µπορεί να σταθεί ένα διαρκές πλαίσιο 
αγωνιστικών και απεργιακών κινητοποιήσεων. Η ευθύνη, η στάση, η 
πράξη όλων και σε όλα τα επίπεδα (Α.∆.Ε.∆.Υ., Οµοσπονδίες, Νοµαρχιακά 
Τµήµατα, Πρωτοβάθµιοι Σύλλογοι) για την ανάπτυξη της απαιτούµενης 
µαζικότητας, ενότητας και δυναµικής, είναι καθοριστική. 

Το Γενικό Συµβούλιο της Α.∆.Ε.∆.Υ. άµεσα αποφάσισε: 

1. Την πραγµατοποίηση 22/4: νέας 24ωρης απεργίας µε κεντρική 
απεργιακή συγκέντρωση στις 11 π.µ. στην Πλατεία Κλαυθµώνος.  

2. Την οργάνωση 27/4 : Συλλαλητηρίων 

3. Την αγωνιστική, ενωτική, απεργιακή, ταξική 1η Μάη. 
Οργανώνουµε την καθολική συµµετοχή στις απεργιακές συγκεντρώσεις 
των Εργατικών Κέντρων και των Νοµαρχιακών Τµηµάτων 

4. Τη διαρκή προώθηση του συντονισµού µε τους εργαζόµενους στον 
ιδιωτικό τοµέα. 

5. Την ανοιχτή εξουσιοδότηση στην Ε.Ε. για τη µορφοποίηση νέων 
αγωνιστικών δράσεων και νέων απεργιακών κινητοποιήσεων µετά την 
Πρωτοµαγιά. 

Τα διακυβεύµατα, οι προκλήσεις, τα µέτρα είναι σε θερµοκήπιο νέας 
κλιµάκωσης το επόµενο διάστηµα. Η στάση µας πρέπει να είναι ανάλογη. Είναι 
κρίσιµη και καταλυτική για το τι τελικά συµβαίνει, επεκτείνεται και πρόκειται 
να συµβεί στα δικαιώµατα, τη ζωή, το µέλλον όλων. 

Είναι αναγκαίο : 

α) Κάθε Οµοσπονδία και Νοµαρχιακό Τµήµα να αναπτύξει 
πρωτοβουλία, οργανωτικές και πολιτικοσυνδικαλιστικές παρεµβάσεις 
(Συνελεύσεις, Συσκέψεις, Συνεντεύξεις, µορφές δράσης σε κάθε 
εργασιακό, κοινωνικό χώρο, Νοµό κ.α.) για την ενηµέρωση, 
συσπείρωση, κινητοποίηση, για το συντονισµό µε κάθε κοινωνική 
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δύναµη και φορέα (εργαζόµενοι στον ιδιωτικό τοµέα, µικροµεσαίοι, 
αγρότες κα.). 

β) Να αυξήσει την προετοιµασία, να δυναµώσει τη συµµετοχή και τη 
µαζικότητα των νέων αγωνιστικών και απεργιακών κινητοποιήσεων 
(22 και 27/4/2010, 1η Μάη) να προσθέσει, να διευρύνει µε µορφές στα 
µεσοδιαστήµατα. 

γ) Α.∆.Ε.∆.Υ., Οµοσπονδίες, Νοµαρχιακά Τµήµατα, Πρωτοβάθµιοι 
Σύλλογοι να συνεχίσουµε πιο δυναµικά, πιο µαζικά, πιο αποφασιστικά. 
Η πρόκληση είναι κοινή, η υπόθεση συλλογική, η προοπτική είναι 
κοινή ευθύνη. 

Χρειάζεται:  

1. Από το υλικό έως τις οργανωτικές και πολιτικοσυνδικαλιστικές 
προϋποθέσεις υποστήριξης των αγωνιστικών και απεργιακών δράσεων, 
πρωτοβουλία. Κάθε Οµοσπονδία, Νοµαρχιακό Τµήµα, Σύλλογος άµεσο 
πρόγραµµα. 

2. Από τώρα έως τις 22, 27/4/, 1η Μάη και µετά, επικοινωνία, επαφή, 
ενηµέρωση σε κάθε χώρο εργασίας, σε κάθε κοινωνικό πεδίο και 
γεωγραφική περιοχή. 

ΜΠΟΡΟΥΜΕ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΜΑΣ. 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ. Η ∆ΙΕΞΟ∆ΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΠΙ∆Α ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ 
ΑΓΩΝΑ, ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ, ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ∆ΡΑΣΗ. 

 

Υ.Γ. : Η Α.∆.Ε.∆.Υ. έως το τέλος της εβδοµάδας θα έχει αποστείλει υλικό 
αλλά άµεσα κάθε Οµοσπονδία ή Ν.Τ. µε βάση και το σηµερινό ενηµερωτικό, 
τα ψηφίσµατα, το υλικό που υπάρχει και στην ιστοσελίδα, µπορεί να 
προχωρήσει σε αναπαραγωγή, δηµόσιες ανακοινώσεις – παρεµβάσεις, 
συνεντεύξεις τύπου και κυρίως γενικές συνελεύσεις, συγκεντρώσεις στους 
χώρους εργασίας. 

 

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


