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ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ 
06 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2012 

 
σναδέλθιζζες, σνάδελθοι, 
 
 αο θάλνπκε γλσζηό όηη ε ΟΠΑΜ ζπκκεηέρεη ζηελ 24ωρη Γενική Απεργία πνπ πξνθήξπμε ε 
Γ..Ε.Ε γηα ηηο 07 Φεβροσαρίοσ 2012. 
 Η θπβέξλεζε, κε έλαλ εθβηαζκό πνπ δελ έρεη ηζηνξηθό πξνεγνύκελν θαη πξνζπαζώληαο λα 
ηξνκνθξαηήζεη ηνπο εξγαδόκελνπο κε ηε ρξενθνπία ηεο ρώξαο, ζπδεηά θαη δηαπξαγκαηεύεηαη ηε βίαηε 
θαηάξγεζε θαη ησλ ηειεπηαίσλ νρπξώλ ηεο πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ αθύξσζε ηνπ ζεζκνύ 
ησλ σλλογικών σμβάζεων Δργαζίας, ηθαλνπνηώληαο πιήξσο θαη ρσξίο ελδνηαζκνύο ηηο 
απαηηήζεηο ησλ ηνθνγιύθσλ – δαλεηζηώλ ηεο ρώξαο. 

Η θπβέξλεζε θαη’ απαξάδεθην θαη αληηδεκνθξαηηθό ηξόπν ζπδεηά θαη δηαπξαγκαηεύεηαη ηε 
δξακαηηθή κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ζπληαμηνύρσλ, κηα θίλεζε πνπ ζα 
εθηνμεύζεη ζηα ύςε ηελ ύθεζε, ηελ αλεξγία αιιά θαη ηελ απώιεηα εζόδσλ ησλ αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ. 

 
Με ηελ θηλεηνπνίεζε ηεο 07ης Φεβροσαρίοσ 2012 πνπ έρεη εμαγγείιεη ε Γ..Ε.Ε:  

 Απαιηούμε κηα άιιε πνιηηηθή απάληεζε εζληθήο θαη θνηλσληθήο αμηνπξέπεηαο κε ζπλνιηθό ζρέδην 
εμόδνπ από ηελ θξίζε, πνπ ζα βάδεη θξαγκό ζηελ θαηάξγεζε ησλ πιινγηθώλ πκβάζεσλ, ζηε 
ζπξξίθλσζε ησλ εηζνδεκάησλ θαη ζηελ αθαίξεζε ησλ θνηλσληθώλ δηθαησκάησλ. 

 Απαιηούμε κηα άιιε πνιηηηθή, πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηελ αλάπηπμε κε θαλόλεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
θξάηνπο, ην ξόιν ησλ ηξαπεδώλ θαη ηελ παξαγσγηθή αλαζπγθξόηεζε ηεο ρώξαο ζε όια ηα επίπεδα. 
 

σνάδελθοι, σναδέλθιζζες, 
 
 ήκεξα δνύκε ηηο πην θξίζηκεο ώξεο, πνπ ζα ζεκαδέςνπλ ηελ πνξεία όισλ καο γηα ηηο επόκελεο 
δεθαεηίεο. Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα αγσληζηνύκε καδηθά γηα λα κπεη έλα ηέινο ζε θάζε αληεξγαηηθή θαη 
αληηιατθή πνιηηηθή πνπ πιήηηεη ηνπο εξγαδόκελνπο, ηνπο ζπληαμηνύρνπο θαη ηνπο αλέξγνπο.  
 

Γη’ απηό, ΚΑΛΟΤΜΔ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΚΛΑΓΟΤ ΝΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΝ 
ΣΖΝ ΑΠΔΡΓΗΑΚΖ ΤΓΚΔΝΣΡΩΖ ΣΖ ΓΔΔ ΣΗ 11:00 π.μ. ΣΟ ΤΝΣΑΓΜΑ. 

 
 

Γηα ηε Δηνίθεζε 
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