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Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2008 

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΔΙΚΟΥ - ΑΝΤΙΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ - ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

ΟΛΟΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/12 ΣΤΙΣ 3 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ  

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,  

Σε μια περίοδο όπου οι εργαζόμενοι συνθλίβονται οικονομικά και η χρηματοοικονομική κρίση ακουμπάει  κάθε 
οικογένεια. 

Σε μια περίοδο όπου η νέα γενιά βρίσκεται στο περιθώριο αλλά και στους δρόμους διεκδικώντας διέξοδο στα 
όνειρα της και τις ελπίδες της. 
Σε μία περίοδο όπου απαίτηση της κοινωνίας είναι πολιτικές που θα οδηγούν σε ουσιαστική και πραγματική 
ενίσχυση των εισοδημάτων και των συντάξεων, σε οικονομική ελάφρυνση των στρωμάτων της κοινωνίας που 
στενάζουν, σε μείωση του ΦΠΑ και όλων των φορολογικών βαρών των µισθωτών, σε ενίσχυση της Δημόσια 
Παιδείας και Υγείας, σε στήριξη των αποθεματικών και των πόρων για τα ασφαλιστικά ταμεία, η κοινωνία 
άναυδη παρακολουθεί με τον προϋπολογισμό που κατατέθηκε  

• Να εφαρμόζεται η ίδια αντικοινωνική και αντεργατική πολιτική που δυστυχώς εντείνεται με πρόφαση τη 
“διεθνή” κρίση που πλήττει το χρηματοπιστωτικό κερδοσκοπικό σύστημα. 
• Να συνεχίζεται η πολιτική της λιτότητας, των φόρων, της ανεργίας και της εκποίησης της δημόσιας 
περιουσίας. 
• Να εξακολουθούν να υποχρηματοδοτούνται η υγεία, η παιδεία και η κοινωνική ασφάλιση. 
• Να μειώνονται, αντί της σημαντικής αύξησης που απαιτείται και εφαρμόζεται στις υπόλοιπες χώρες, οι 
δημόσιες επενδύσεις. 
• Να πέφτουν τα βάρη της κρίσης για μια ακόμη φορά στους εργαζόμενους και στους οικονομικά αδύνατους. 
• Να πληρώνουν την χρηµατοοικονοµική κρίση αυτοί που δεν ευθύνονται, δηλαδή οι εργαζόµενοι και οι 
πολίτες, ενώ το κεφάλαιο και οι τραπεζίτες να εξακολουθούν να δρουν ανεξέλεγκτα, να ζουν πλουσιοπάροχα 
και προκλητικά και να οικειοποιούνται τον δηµόσιο πλούτο λεηλατώντας τις οικονοµίες μας. 

Για τους λόγους αυτούς καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν μαζικά στις κινητοποιήσεις των 
Συνδικάτων και να ανατρέψουν αυτές τις αντεργατικές πολιτικές.  
Όλοι στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/12/08 και ώρα 15:00 έξω από 
τη ΒΟΥΛΗ, για τον Προϋπολογισμό. 

 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος      Ο Γεν. Γραμματέας 

Γιώργος Γιαννακόπουλος     Γιώργος Μότσιος 

 


