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                                                                              Όλα τα Σωματεία μέλη μας 
                                                                              έδρες τους 
  
                                  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Συνάδελφοι – σες , 
Όπως  ήδη  γνωρίζετε  η  Νέα  Αντιμνημονιακή  Συγκυβέρνηση  ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ

έφερε την Νέα Συμφωνία (μνημόνιο) για την χώρας και το λαό μας και βέβαια η
πλειοψηφία των κομμάτων της αντιπολίτευσης είναι έτοιμη να τα ψηφίσουν για να
μας σώσουν για άλλη  μια φορά.

Δεν έλαβε κανένας το μήνυμα του Ελληνικού Λαού που έστειλε πριν
από δύο εβδομάδες με το δημοψήφισμα. Τα νέα μέτρα που αναφέρονται στο νέο
μνημόνιο διάρκειας 3 ετών και 5 που διανύουμε θα δώσουν την χαριστική βολή στην
Ελληνική Κοινωνία και στην Οικονομία.

Δεν είναι δυνατόν να μας παραμυθιάζουν με δήθεν  δίκαια μέτρα με οριζόντιες
αυξήσεις στον ΦΠΑ, με αυξήσεις στις εισφορές των ήδη κουτσουρεμένων βασικών
συντάξεων και των επικουρικών, στους νέους αυξημένους φόρους, στα εργασιακά
,στην κατάργηση όλων όσων έχουν θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα,  στο
Νέο Μισθολόγιο  και  πολλά  άλλα  που θα  δούμε  να  ξεδιπλώνονται  τις  επόμενες
ημέρες στην συζήτηση για την συμφωνία.

Μετά  από  όλα  αυτά  η  Εκτελεστική  Επιτροπή  σε  Έκτακτη  συνεδρίασή  της
σήμερα, στο πλαίσιο της απόφασης του Δ.Σ της 13ης Μαίου 2015,αποφάσισε την
κήρυξη  24ωρης  Πανελλαδικής  Απεργιακής  Κινητοποίησης  για  την  15η

Ιουλίου  2015  ημέρα  ψήφισης  των  μέτρων  και  την  συμμετοχή  στην
συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ.(Για την Επαρχεία συμμετέχουμε στις κατά τόπους
συγκεντρώσεις).

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να κινητοποιηθούν για να αποτρέψουμε τα
μέτρα που θα φέρουν την κοινωνική εξαθλίωση και την φτωχοποίηση της χώρας και
του λαού της.

Καταγγέλλουμε  την  διοίκηση της  ΓΣΕΕ  για  την  στάση της  και  την
καλούμε  να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να λάβει αποφάσεις, ή
είναι με τους εργαζόμενους ή είναι απέναντί τους.

Ο αγώνας δεν σταματάει, θα συνεχίσουμε όπως κάνουμε τα τελευταία
5 χρόνια.  Αυτό απαιτούν οι  εργαζόμενοι  και  αυτό θα κάνουμε  έως την
τελική δικαίωση.
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