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Athens 29 November 2011 
 
 
Dear comrades, 
 
The workers in the Hellenic public and private sector after the joint decision of 
GSEE- ADEDY will carry out a 24hour general strike on Thursday, 1st December 
2011. 
 
We strike against 
 

 Further cuts on wages and pensions 

 The dismissals in the public sector 

 The new tax hike 

 The privatizations 

 The abolition of collective bargaining agreements 

 The sell out of the public property 
 
The above measures are promoted by the new “memorandum” government within 
the budget of 2012. 
 
The recent developments in Greece and in Italy, Spain and Portugal, confirm our 
assessment that the debt problem is used by the economically powerful as a pretext 
for the abolition of the conquests and the rights of the workers and the peoples. 
 
Greece and the workers in our country are used like a part of an “experiment” which 
is being extended and in other European countries. 
 
The workers in our country will continue and escalate our struggle for the overthrow 
of these unpopular policies of the memorandum. 
 
The rights of the workers and the society, our life and our children’s lives cannot be 
sacrificed in the interest of creditors, bankers and speculators. 
 
 

ON BEHALF OF THE EXECUTIVE COMMITTEE OF ADEDY 
 
 
The President                                                              The General Secretary 
 
Kostas Tsikrikas                                                         Ilias Iliopoulos 
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Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της Ελλάδας με απόφαση της ΓΣΕΕ-
ΑΔΕΔΥ, πραγματοποιούμε 24ωρη γενική απεργία την Πέμπτη 1η Δεκέμβρη 2011. 
 
Η απεργία γίνεται ενάντια 
 

 Στις νέες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις 

 Στις απολύσεις των εργαζομένων στο δημόσιο 

 Στα νέα φορολογικά χαράτσια 

 Στις ιδιωτικοποιήσεις 

 Στην κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας 

 Στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, 
 

Τα παραπάνω μέτρα προωθεί η νέα μνημονιακή συγκυβέρνηση μέσα και από τον 
προϋπολογισμό του 2012. 
 
Οι τελευταίες εξελίξεις στην Ελλάδα, καθώς και στην Ιταλία, την Ισπανία, την 
Πορτογαλία, επιβεβαιώνουν την  εκτίμησή μας ότι το πρόβλημα του χρέους 
αξιοποιείται από τους οικονομικά ισχυρούς, ως πρόσχημα για την κατάργηση των 
κατακτήσεων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των λαών. 
 
Η Ελλάδα, οι εργαζόμενοι στη χώρα μας, χρησιμοποιούνται ως μέρος ενός 
«πειράματος» που ήδη επεκτείνεται και στις άλλες χώρες της Ευρώπης. 
 
Οι εργαζόμενοι της χώρας μας θα συνεχίσουμε και θα κλιμακώσουμε τον αγώνα μας 
για την ανατροπή αυτών των αντιλαϊκών μνημονιακών πολιτικών. 
 
Τα δικαιώματα των εργαζομένων και της κοινωνίας, η ζωή η δική μας και των 
παιδιών μας δεν μπορούν να γίνονται θυσία στα συμφέροντα των δανειστών, των 
τραπεζιτών και των κερδοσκόπων. 
 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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