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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
09 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 

 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
 
 Σας κάνουμε γνωστό ότι η ΟΠΑΜ συμμετέχει στη 48ωρη Γενική Απεργία που προκήρυξε η 
Γ.Σ.Ε.Ε για τις 10 & 11 Φεβρουαρίου 2012. 
 Παρότι η απεργία της 07ης Φεβρουαρίου 2012 έδωσε ένα ισχυρό μήνυμα οργής κατά της 
ανατροπής και κατεδάφισης όλων των Δημοκρατικών κοινωνικών κατακτήσεων, του διαλόγου, της 
δικαιοσύνης, των συμφωνιών, των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των θεσμών και των αξιών, του 
πολιτισμού και του ευρωπαϊκού κεκτημένου, η κυβέρνηση δυστυχώς εξακολουθεί να διαπραγματεύεται 
τον τρόπο και το χρόνο του θανάτου της ελληνικής κοινωνίας. 
 Απορρίπτουμε κατηγορηματικά αυτό το «πλαίσιο – συμφωνίας» της φτωχοποίησης και 
χρεοκοπίας της κοινωνίας και της οικονομίας και απαιτούμε την καταψήφισή του ώστε να μην  
καταργηθούν όσα από τα ελάχιστα εργασιακά, οικονομικά, ασφαλιστικά και δημοκρατικά δικαιώματα 
έχουν απομείνει και κυρίως ο θεσμός των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. 

Με την κινητοποίηση της 10ης & 11ης Φεβρουαρίου 2012 που έχει εξαγγείλει η Γ.Σ.Ε.Ε., την 
κρίσιμη αυτή ώρα που διακυβεύονται τα βασικά και θεμελιώδη δικαιώματά μας, απαιτείται η 
ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ όλων μας για να βάλουμε επιτέλους φραγμό στη «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ» που 
μας επιβάλει η τρόικα. 

  
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες, 
 

Μπροστά σε αυτήν τη σκληρή πραγματικότητα, που οδήγησαν τη χώρα μας και το λαό μας οι 
τελευταίες κυβερνήσεις, υπάρχει μόνο μια πολιτική απάντηση ευθύνης και αξιοπρέπειας, που μπορεί να 
δώσει έστω και την ύστατη ώρα το ελληνικό κοινοβούλιο. 

 
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΑ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ Ή ΑΝΟΧΗ! 

 
ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 
Την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 10/2/2012, και ώρα 11:00. 

Το ΣΑΒΒΑΤΟ, 11/2/2012 και ώρα 11:00. 
Την ΚΥΡΙΑΚΗ, 12/2/2012 και ώρα 17:00. 

 
 

Για τη Διοίκηση 
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