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Συνάδελφοι, σες
Με αφορμή το δημοψήφισμα στις 5/7/15, το κλίμα εκβιασμών και τρομοκρατίας που βρίσκεται
σε εξέλιξη θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:
1. Όπως και αν εξελιχθούν τα πράγματα, είτε επιτευχθεί συμφωνία με βάση την πρόταση της
ελληνικής κυβέρνησης ή με αυτή των εταίρων, είτε τελικά «τα σπάσουν», σε όλες τις περιπτώσεις
ΧΑΜΕΝΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΑΟΣ
2. Δεν υπάρχει τίποτα φιλολαϊκό στις προτάσεις τους, αφού η μεν πρόταση της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ (47 σελίδες ) είναι γεμάτη βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα με κόστος 8 δις ευρώ!!!, η
δε των εταίρων (ΕΕ-ΔΝΤ-ΕΚΤ) φθάνει τα 9 δις ευρω!!!
3. Η κυβέρνηση, με το κείμενο του δημοψηφίσματος (αρνήθηκε να μπει και το ερώτημα όχι στην
πρόταση της κυβέρνησης, κατάργηση μνημονίων, αποδέσμευση από την ΕΕ), ζητά από το
λαό να επιλέξει ανάμεσα στη Σκύλλα και τη Χάρυβδη.
4. Ο λαός ήδη πληρώνει την κρίση, τα μνημόνια 1 και 2, τον ΕΝΦΙΑ κ.α., που συνεχίζουν να
εφαρμόζονται παρά τις προεκλογικές υποσχέσεις για κατάργησή τους.
Συνάδελφοι, σες
Χρειάζεται να απαντήσουμε στο παραπλανητικό ερώτημα του δημοψηφίσματος με ένα
δυνατό «ΟΧΙ», τόσο στην αντιλαϊκή πρόταση των εταίρων, όσο και σ’ αυτή της κυβέρνησης.
Να συνεχίσουμε πιο δυνατά, πιο μαζικά, πιο αποφασιστικά, τη διεκδίκηση συσπειρωμένοι
με το Π.Α.ΜΕ. Δεν παραιτούμαστε από όλες τις διεκδικήσεις μας, από την κατάργηση των
αντεργατικών και αντιασφαλιστικών νόμων.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
ΕΣΑΚ-Σ
Υ.Γ. Ο σύλλογος Συνταξιούχων ΤΕ με την ανακοίνωσή του 29/6/2015 καλεί τους συνταξιούχους να
ψηφίσουν «ΝΑΙ». Δεν περιμέναμε τίποτα καλύτερο από τον εργοδοτικό και Κυβερνητικό
συνδικαλισμό.. Οι ανακοινώσεις, οι δραστηριότητές τους, ο αποπροσανατολισμός τους, τα
δουλοπρεπή καλέσματα ΟΛΩΝ ΤΟΥΣ είναι σε ημερησία διάταξη. Στήριζαν και στηρίζουν
αντιλαϊκές προτάσεις. Δείχνουν με τον πιο καθαρό τρόπο την αναξιοπιστία τους και το ποια
συμφέροντα εξυπηρετούν.
Φωτό από την κινητοποίηση 23/6/2015.
Συνεχείς, μαζικές οι κινητοποιήσεις της
μεγάλης πλειοψηφίας των συνεργαζομένων
συνταξιουχικών οργανώσεων ΙΚΑΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΕΛΤΑ-ΟΣΕ-ΟΑΕΕ-ΝΑΤ-ΟΤΑΠΟΣΕ ΟΑΕΕ. Ο ΣΣΤΕ, η ανύπαρκτη και
κοστοβόρα… ΟΣΤΟΕ ήταν για μια ακόμη
φορά εκκωφαντικά απόντες….

