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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 
Ενώ ο δράστης κ. Φούχτελ κατάλαβε ότι οι δηλώσεις του 

προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων και παραδέχτηκε το λάθος του, 
σπεύδοντας µε καινούργια δήλωση να διορθώσει την απαράδεκτη 
άποψη ότι «3.000 εργαζόµενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα 
κάνουν δουλειά που στη Γερµανία την κάνουν 1.000 εργαζόµενοι», 
λέγοντας ότι παρερµηνεύτηκε η δήλωσή του και ότι έχει συναντήσει 
«πολλούς εργατικούς υπάλληλους στην Ελλάδα» καθώς και το ότι «εκείνο 
που δηµιουργεί πρόβληµα είναι το θεσµικό πλαίσιο στην Ελλάδα» και το 
ότι «Εκείνο που χρειάζεται είναι να γίνει πιο αποτελεσµατικός ο 
διοικητικός µηχανισµός». 

Επίσης στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και ο Γερµανός 
πρόξενος. 

Αυτές οι καθαρές θέσεις και των δύο δείχνουν αναµφισβήτητα 
ότι αναγνωρίζουν το λάθος τους και δικαιολογούν την οργισµένη 
αντίδραση των εργαζοµένων, που έστω και µε υπερβολική 
συµπεριφορά, αρνήθηκαν, δικαίως κατηγορίες και αδικίες σε βάρος του 
εργαζόµενου λαού µας που οι πολιτικές των µνηµονίων, που επιβάλλει η 
τρόικα και η κυβέρνηση εκτελεί, αφαιρούν όλο και περισσότερα 
δικαιώµατα εργασίας και κοινωνίας και δροµολογούν ξεπούληµα των 
βασικών υπηρεσιών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οδηγούν σε 
ακόµη µεγαλύτερη φτώχεια και εξαθλίωση τους πολίτες. 

∆υστυχώς, ενώ συµβαίνουν όλα αυτά, η κυβέρνηση της 
υποτέλειας και της δουλοπρέπειας σπεύδει, µε συλλήψεις 
εργαζοµένων που διαµαρτυρήθηκαν, να τροµοκρατήσει εφ’ ενός τους 
εργαζόµενους που προσπαθούν να επιβιώσουν προστατεύοντας τα 
δικαιώµατα τους και αφ’ ετέρου να δείξει στην κ. Μέρκελ πόσο καλά την 
υπηρετεί και θα προστατέψει κάθε επιθυµίας της, ακόµα και σε βάρος 
της Ελλάδας και των Ελλήνων.  
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Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.∆.Ε.∆.Υ. καταγγέλλει αυτή την 

πολιτική της παράδοσης της χώρας και καταδικάζει τις συλλήψεις 
των συναδέλφων που συµµετείχαν στη συγκέντρωση διαµαρτυρίας, 
που έγινε στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια πραγµατοποίησης της 3ης 
Ελληνογερµανικής Συνέλευσης όπου εκεί σχεδιάζονταν και 
συµφωνούνταν, παραχωρήσεις υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και απολύσεις χιλιάδων εργαζοµένων. 

Καλούµε την Κυβέρνηση αµέσως να παρέµβει, προκειµένου να 
απελευθερωθούν οι συλληφθέντες και να σταµατήσει η αστήρικτη και 
απαράδεκτη δροµολόγηση της ποινικοποίησης. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.∆.Ε.∆.Υ. δηλώνει ότι θα 
αγωνιστεί µε κάθε τρόπο για την υπεράσπιση εργασιακών και 
δηµοκρατικών δικαιωµάτων που σήµερα στη χώρα µας παραβιάζονται 
κατάφορα από την τρόικα και την τρικοµµατική κυβέρνηση. 

Ας γνωρίζουν ότι οι εργαζόµενοι δεν τροµοκρατούνται και θα 
συνεχίσουν µαζί µε τους Έλληνες πολίτες, τον αγώνα της ελεύθερης 
και δηµοκρατικής Ελλάδας, για να κρατήσει ακέραια ο Ελληνικός λαός 
τα δικαιώµατά του και η πατρίδα µας την αυτονοµία και την 
ανεξαρτησία της. 
 

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


