ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

Δεν πάει άλλο! Δε θα σφίξουμε άλλο το ζωνάρι!
Στις 9 Νοέμβρη όλες και όλοι στην Απεργία και στην Συγκέντρωση στις 10.30
στα Προπύλαια!
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
Eίμαστε μόλις 8 μέρες πριν την πανελλαδική πανεργατική απεργία. Για όλους εμάς,
την ώρα που οι αυξήσεις στο σούπερ μάρκετ παίρνουν φωτιά, την ώρα που εμείς δεν
ξέρουμε πως να πληρώσουμε το ρεύμα και το αέριο, ενώ οι Όμιλοι στην Ενέργεια
έχουν δεκαπλασιάσει τα κέρδη τους, την ώρα που μας λένε για ακόμα μία φορά αυτά
τα δώδεκα χρόνια να σφίξουμε και άλλο το ζωνάρι ενώ κάποιοι θησαυρίζουν, είναι
στοίχημα να νεκρώσει κάθε χώρος δουλειάς και να δείξουμε τη δύναμή μας, να
καταλάβουν ότι όταν το αποφασίζουμε εμείς οι εργαζόμενοι τίποτα δε
λειτουργεί, αφού τα πάντα εμείς τα παράγουμε, είναι ευκαιρία να τους
φοβίσουμε και να αναγκαστούν να πάρουν άμεσα μέτρα ανακούφισης!
Αυτή η απεργία γίνεται με βασικά θέματα την ακρίβεια, τη διεκδίκηση αυξήσεων
20% στους μισθούς μας, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, την
κατάργηση των φόρων στα είδη πλατιάς κατανάλωσης και στην ενέργεια, τη
μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, τις μαζικές προσλήψεις προσωπικού,
αλλά όχι μόνο. Γιατί η ίδια πολιτική που προκαλεί την ακρίβεια είναι αυτή που, ενώ
γίνεται πάρτι εκατομμυρίων στους Δήμους, οι εργαζόμενοι σε αυτούς αναγκάζονται
να ζουν με μισθούς πείνας, που αφήνει όλους εμάς χωρίς ΜΑΠ να κινδυνεύουμε
κάθε μέρα τη ζωή μας, που αδειάζει τις υπηρεσίες από προσωπικό, ώστε να
ιδιωτικοποιούνται οι πιο κερδοφόρες από αυτές, που οδηγεί στην τρομοκρατία και
τον εκφοβισμό στους χώρους δουλειάς.
Και ενώ η απεργία είναι μόλις σε 8 μέρες, η πλειοψηφία του Διοικητικού
Συμβουλίου του σωματείου μας (Συνδικαλιστική Ανατροπή) έχει επιδοθεί σε μία
συστηματική προσπάθεια υπονόμευσης κάθε διαδικασίας συζήτησης και
οργάνωσης του απεργιακού αγώνα:
• Δεν έκανε τίποτα για να ενημερώσει εγκαίρως, αλλά ούτε και να διασφαλίσει
όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να μπορέσουμε
να παρευρεθούμε στη Γενική Συνέλευση στις 19/10. Αντίθετα την όρισε χωρίς να
την συζητήσει καν στο ΔΣ.
• Καταψήφισε τη πρότασή μας για επαναληπτική Γενική Συνέλευση, με πρόφαση
την έλλειψη συμμετοχής στην πρώτη Γενική Συνέλευση που η ίδια υπονόμευσε!

Φτάσαν στο σημείο να επικαλούνται προσχηματικά τα χρήματα της ηχητικής
εγκατάστασης!
Η πλειοψηφία του σωματείου μας αντί να επιδιώκει να ενημερωθούν οι
συνάδελφοι, να βάλουμε κάτω ένα διεκδικητικό πλαίσιο για το Δήμο, να
αποφασίσουμε πως θα οργανώσουμε τη συμμετοχή μας στην απεργία, τη μαζική
κάθοδο στη συγκέντρωση, αναλώνεται στο να βρίσκει προφάσεις για να αποφύγει
τις συλλογικές διαδικασίες. Δεν το κάνει τυχαία, ξέρει ότι εκεί βρίσκεται η δύναμη
των εργαζομένων. Τα ίδια κάνουν και οι κυβερνήσεις με αποκορύφωμα το νόμο
Χατζηδάκη.
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Καλούμε κάθε ένα και κάθε μία να βροντοφωνάξουμε, χωρίς ηχητική
εγκατάσταση, αλλά με τη δύναμη στης συμμετοχής μας στην απεργία, ότι δεν
ανεχόμαστε να ζούμε με vouchers και επιδόματα! Έχουμε δικαίωμα να ζούμε
αξιοπρεπώς από τη δουλειά μας, να έχουμε ρεύμα το 2022, να έχουμε ζεστά
σπίτια και σχολεία, επειδή εμείς παράγουμε τα πάντα!
Σας καλούμε να ενώσουμε τη φωνή μας με τους εργαζόμενους που δεν σκύβουν
το κεφάλι, ούτε αναζητούν κυβερνητικούς σωτήρες, αλλά διεκδικούν μία καλύτερη
ζωή με τον αγώνα τους. Τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ, της efood, της COSCO,
της Μαλαματίνας κ.α, τους εργαζόμενους σε όλο το κόσμο που βγαίνουν στο
προσκήνιο, κόντρα στις κυβερνήσεις κάθε χρώματος, και διεκδικούν αυξήσεις
στους μισθούς, καλύτερους όρους εργασίας, μέτρα ανακούφισης από τα γεράκια
της πράσινης ενέργειας και του πολέμου.
Στις 9 Νοέμβρη όλοι στην απεργία και στην Συγκέντρωση στις 10.30 στα
Προπύλαια! Προσυγκέντρωση των εργαζομένων στους Δήμους στις 9.45 στην
πλατεία Κάνιγγος!
Ίλιον, 1-11-2022

