
                                                                                                                                Τρίπολη  18 - 10 - 2008 
                                                      
                                        ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 
 
Η  απεργία στις 21 Οκτώβρη μπορεί να γίνει η αφετηρία μια πλατειάς εργατικής  
δυναμικής συσπείρωσης,  κλιμάκωσης  και  συντονισμού  των αγώνων στην Ολυμπιακή, 
στον ΟΣΕ, στις ΔΕΚΟ, στα λιμάνια,  στο εμπόριο, στα εργοστάσια, στα σχολεία, στα 
νοσοκομεία στους δήμους, μαζί με τις μαθητικές καταλήψεις που εξαπλώνονται και τους 
φοιτητές που παλεύουν ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης. 
 
Ο Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς καλεί: 
 
Να δώσουμε όλοι μαζί την μάχη για την επιτυχία της απεργίας και των απεργιακών 
συγκεντρώσεων. Να απαιτήσουμε από την ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ την αποφασιστική 
συνέχεια και ένταση του απεργιακού αγώνα. 
 
Απαιτούμε άμεσα:  
 

• Κάτω ο προϋπολογισμός της λιτότητας. 
• Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, επαναδιαπραγμάτευση 
της ΕΓΣΣΕ της φτώχειας  και επιπλέον διορθωτικές αυξήσεις  για την αντιμετώπιση 
της ακρίβειας. Γενναίες αυξήσεις στις κοινωνικές δαπάνες.  

• Δημόσιος έλεγχος χρηματοπιστωτικού συστήματος, των  τιμών και των 
τραπεζικών επιτοκίων. 

• ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗ των ιδιωτικοποιήσεων, επανάκτηση από το δημόσιο των 
ιδιωτικοποιημένων επιχειρήσεων. Φτηνές και ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες. 

• Ανάκληση των αυξήσεων - πάγωμα των τιμολογίων ΔΕΚΟ, των κοινωφελών 
υπηρεσιών, των εισιτηρίων των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.  

• Μόνιμη και σταθερή πλήρη εργασία, λιγότερη εργασία, εργασία για όλους. 
Κατάργηση κάθε μορφής μαύρης και  ελαστικής εργασίας. Αυστηροί έλεγχοι 
εφαρμογής Σ.Σ.Ε.  

• Μαζικές προσλήψεις στις κοινωνικές υπηρεσίες, σχολεία, νοσοκομεία.  
• Να καταργηθούν όλοι οι αντιασφαλιστικοί νόμοι. Δημόσιο - Κοινωνικό ποιοτικό  

Σύστημα Ασφάλισης. Κάτω τα χέρια από τα ΒΑΕ. 
 
Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί σε  κοινή δράση, για την ανατροπή της αντιλαικής κυβερνητικής 
πολιτικής.  
                                        Οι ανάγκες μας πάνω από τα κέρδη τους!   
                     Την κρίση να πληρώσουν οι τραπεζίτες και όχι οι εργαζόμενοι! 
 
Καλούμε τους εργαζόμενους και τους πολίτες του Νομού μας να πάρουν μέρος στην 
Απεργιακή συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου και της ΑΔΕΔΥ στην Τρίπολη την 
Τρίτη 21 Οκτωβρίου στις 10:30 το πρωί στην Πλατεία Αγ. Βασιλείου.   
 
                                  Η Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ Αρκαδίας 


