19 & 20 ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ! Στις 20 ΟΛΟΙ στη Γενική Συνέλευση
Κυριακή, 16 Οκτώβριος 2011 22:38

Συμμετέχουμε στις απεργιακές κινητοποιήσεις και στη ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ στις 19 του
Οκτώβρη, έξω από το Εργατικό Κέντρο στις 10:30 πμ

Την Πέμπτη 20 Οκτώβρη, στις 6:30 μμ συμμετέχουμε στην Γενική Συνέλευση στο
25ο Δημοτικό Σχολείο
για ενημέρωση και λήψη απόφασης για συνέχιση του Αγώνα με βάση την εισήγηση της ΔΟΕ.

To ΔΣ του Συλλόγου μας αντιτίθεται στα σχέδια οικονομικής εξόντωσης και εξαθλίωσης
των ελλήνων εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους.
Οι εκπαιδευτικοί, οι χειρότερα αμειβόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι, οδηγούνται στον οικονομικό
αφανισμό, όχι μόνο με το νέο μισθολόγιο αλλά και με τις νέες φοροεπιδρομές, την
κατάργηση φοροαπαλλαγών, τις περικοπές σε εφάπαξ και επικουρικές συντάξεις και την
εργασιακή εφεδρεία βάζοντας «ταφόπλακα» στο μέλλον των ίδιων και των οικογενειών
τους.
Το νέο μισθολόγιο οδηγεί σε νέες δραματικές μειώσεις μισθών , χωρίς να λαμβάνει υπόψιν
του το αυξημένο επίπεδο ζωής και την έκθεσή σχεδόν όλων μας σε στεγαστικά δάνεια .
Η φαντασία βέβαια δεν εξαντλείται στις μειώσεις του μισθολογίου , αλλά επεκτείνεται στη
γενίκευση των χαρατσιών με την είσπραξη μέσω της μισθοδοσίας μας.
Συγχρόνως τα υψηλά εισοδήματα παραμένουν “ αθέατα” στα μάτια της Κυβέρνησης και
μόνο Επικοινωνιακά θυμούνται τους μεγαλοκαταθέτες του εξωτερικού.
Οι τράπεζες δε, για άλλη μια φορά διασώζονται από το σύστημα (Proton Bank).
Είναι ένα παιχνίδι που ως μόνιμο θύμα έχει τους εργαζόμενους.
Συνάδελφοι ,
Στις 19 και 20 Οκτωβρίου με την καθολική μας συμμετοχή εναντιωνόμαστε:
• στην κυβερνητική πολιτική που λεηλατεί τη ζωή μας
• Στην εργασιακή εφεδρεία και το εργασιακό της Μεσαίωνα.
• στο Νέο Μισθολόγιο και στις αποδοχές που προβλέπει. Η ζωή μας δεν μπορεί
“να συμπιεστεί ” άλλο .
• Λέμε ΟΧΙ στα χαράτσια που μόνιμους αποδέκτες έχουν τους εργαζόμενους.
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(Ολόκληρη η ανακοίνωση ΕΔΩ )
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