
 

 

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 
Τετάρτη 13 Μαρτίου Πλατεία Κλαυθµώνος στις 3.30 µ.µ. 

 

Οι µνηµονιακές κυβερνήσεις, αφού λεηλάτησαν µισθούς 
και συντάξεις, εκτίναξαν µε τις πολιτικές τους την ανεργία στα 
ύψη, καρατόµησαν τα ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώµατα και 
οδήγησαν την κοινωνία στη φτώχεια και την εξαθλίωση, 
προχωρούν στην ιδιωτικοποίηση και διάλυση των 
∆ηµοσίων Υπηρεσιών, την εµπορευµατοποίηση των 
Κοινωνικών Αγαθών και σε µαζικές απολύσεις ∆ηµοσίων 
Υπαλλήλων. 

Μέσα από τη συνεχή περικοπή της χρηµατοδότησης, τις 
συγχωνεύσεις και τις καταργήσεις Υπηρεσιών και ∆ηµοσίων 
Οργανισµών, την υλοποίηση των κυβερνητικών δεσµεύσεων για 
άµεσες αποχωρήσεις προσωπικού - είτε µέσω της εφεδρείας και 
της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιµότητας, είτε, τώρα, µέσω του 
«προγράµµατος κινητικότητας» και των άµεσων απολύσεων 
εργαζοµένων - τα ∆ηµόσια και Κοινωνικά Αγαθά (η Παιδεία, 
η Υγεία, η Πρόνοια και η Κοινωνική Ασφάλιση) καταρρέουν 
και η πρόσβαση σ’ αυτά θα είναι είδος πολυτελείας για τους 
πολλούς και αδύνατους. 

Η Κυβέρνηση απόλυτα υποταγµένη στις παράλογες απαιτήσεις 
των δανειστών της χώρας, έχει θέσει σε προτεραιότητα και εµµένει 
στην εφαρµογή της ανάλγητης πολιτικής των απολύσεων 
∆ηµοσίων Υπαλλήλων, µε βασικό στόχο τη µείωση του 
ανθρωπίνου δυναµικού κατά 150.000 µέχρι το 2015. 

Αυτή η πολιτική όµως οδηγεί στην κατεδάφιση του 
κοινωνικού κράτους, σε µια περίοδο, µάλιστα, που η 
Ελληνική Κοινωνία έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ την 
ύπαρξη και παροχή ∆ηµόσιων Υπηρεσιών και Κοινωνικών 
Αγαθών Ποιότητας. 

Η Κυβέρνηση καταφεύγει σε συκοφαντίες, εκβιασµούς και 
αυθαιρεσίες για να κάµψει τις αντιδράσεις των εργαζοµένων και 
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του Συνδικαλιστικού Κινήµατος. Βαφτίζει συλλήβδην χιλιάδες 
εργαζοµένους ως «επίορκους», καταστρατηγώντας κάθε έννοια και 
κανόνα ∆ικαίου (το βασικό κανόνα του νοµικού και πολιτικού 
πολιτισµού, το τεκµήριο της αθωότητας). 

∆εν διστάζει, να “δείξει” την πόρτα της εξόδου, ακόµα και µε 
αµφισβητούµενες, ως προς τη συνταγµατικότητά τους, πράξεις 
νοµοθετικού περιεχοµένου, «παρακάµπτοντας» το Κοινοβούλιο! 

Είναι αδιανόητο να εξισώνονται ήσσονος σηµασίας ζητήµατα, 
τα οποία συνδέονται µε αυθαίρετες και αναιτιολόγητες παραποµπές 
∆ηµοσίων Υπαλλήλων στα Πειθαρχικά Συµβούλια, µε πραγµατικά 
σοβαρά περιστατικά παραβατικότητας, µε εκείνα δηλαδή που 
χρήζουν άµεσης εκδίκασης και επιβολής ακόµη και της 
αυστηρότερης ποινής. 

Ο λαϊκισµός και οι ισοπεδωτικές λογικές δεν 
ικανοποιούν το κοινό περί ∆ικαίου αίσθηµα . Αντίθετα 
υπονοµεύουν τη ∆ικαιοσύνη και την ίδια τη ∆ηµοκρατία. 

Απέναντι σε αυτή την πολιτική δεν υπάρχει άλλος δρόµος από 
τον ενιαίο πανεργατικό αγώνα. 

Η Α.∆.Ε.∆.Υ. συνεχίζοντας τον αγώνα για την ανατροπή 
των µνηµονιακών πολιτικών καλεί όλους τους εργαζόµενους 
στο ∆ηµόσιο να πάρουν µαζικά µέρος στο Συλλαλητήριο 
που διοργανώνει την Τετάρτη, 13 Μαρτίου, στις 3.30 µµ, 
στην Πλατεία Κλαυθµώνος και πορεία στη Βουλή. 

 

Όχι στη διάλυση και ιδιωτικοποίηση  

των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών  

και στις απολύσεις εργαζοµένων. 

 

Αγώνας για την ανατροπή  

των µνηµονιακών πολιτικών. 
 
 
 

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


