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ΑΘΗΝΑ, 5.12.2013

Όλοι στο Συλλαλητήριο των
Συνδικάτων στο Σύνταγμα το Σάββατο
7 Δεκέμβρη στις 6 μ.μ.
Συνάδελφοι,
Η ανάλγητη και αδιέξοδη πολιτική της σκληρής λιτότητας και της
υπερφορολόγησης συνεχίζεται με την κατάθεση του προϋπολογισμού του 2014. Πολιτική
που στηρίζεται σε αντιαναπτυξιακές λογικές, ανακυκλώνει την ύφεση και οδηγεί στην
κοινωνική ισοπέδωση, επιδιώκοντας να κτίσει δημοσιονομικό πλεόνασμα πάνω σε
κοινωνικά συντρίμμια.
Η Κυβέρνηση συνεχίζει κατ΄εντολήν των δανειστών να κρατά κλειστά
τ΄αυτιά της στην κραυγή αγωνίας των εργαζομένων και των συνταξιούχων που
προσπαθούν να ζήσουν και να περισώσουν την περιουσία τους με πετσοκομένους
μισθούς και συντάξεις καθώς και των εκατοντάδων χιλιάδων ανέργων.
Έχουμε όλοι χρέος ως εργαζόμενοι να αντισταθούμε σε αυτήν την καταστροφική
πολιτική και να δώσουμε δυναμικό «παρών» στο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας που
διοργανώνει η ΓΣΕΕ το Σάββατο 7 Δεκέμβρη, ημέρα ψήφισης του
Προϋπολογισμού στις 18: 00 στην Πλατεία Συντάγματος.
Όλοι μαζί να αγωνιστούμε κατά της κατεδάφισης των δικαιωμάτων μας και
να παλέψουμε για να σταματήσει εδώ και τώρα κάθε σκέψη για νέα μέτρα, νέα
χαράτσια, νέες περικοπές σε συντάξεις, για άρση των πλειστηριασμών. Να σταματήσει
εδώ και τώρα κάθε σκέψη για διαθεσιμότητες, απολύσεις, λουκέτα σε οργανισμούς
στρατηγικής σημασίας.
Εάν θέλουν να προσφέρουν υπηρεσία στην πατρίδα να πιάσουν τους
φοροδιαφεύγοντες, όσους βρίσκονται στη λίστα Λαγκάρντ, εκείνους που έδιωξαν 54.000
εμβάσματα στο εξωτερικό, τις off-shore εταιρίες, καθώς και τους εκλεκτούς τους που
ακόμα και σήμερα μένουν στο απυρόβλητο.
Εξάλλου ο κος Στουρνάρας θα έπρεπε να ξεκινήσει την φορολόγηση από τις Εκάλες
της Ελλάδος και όχι να λέει σήμερα ότι ήρθε η ώρα να πληρώσει και η Εκάλη έχοντας εν
τω μεταξύ οδηγήσει σε αδιέξοδο και απελπισία τους Έλληνες πολίτες.
Όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να βάλουμε φραγμό στις απαράδεκτες
μνημονιακές πολιτικές Κυβέρνησης και Τρόικα και να επιβάλλουμε την
υιοθέτηση των προτάσεων του συνδικαλιστικού κινήματος ώστε να βγεί η χώρα
μας από την κρίση.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
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