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ΠΟΝΗΡΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ
Μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού η κυβέρνηση και οι ιθύνοντες
έχουν φέρει για ακόµα µια φορά τα πάνω κάτω στα Σώµατα
Ασφαλείας. Αναδιάρθρωση - Ταµεία - Εφάπαξ - Συστήµατα
επικοινωνίας.
Για την αναδιάρθρωση τί να πούµε; Η κοροϊδία έχει περάσει πλέον τα
όρια της φαντασίας. Τα κενά τεράστια στην Κεντρική Μακεδονία και
ιδιαίτερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Τα ρεπό που οφείλονται
χιλιάδες. Συνάδελφοι κουρασµένοι και ταλαιπωρηµένοι έχοντας τρεις
και τέσσερις τοµείς στην επίβλεψη τους µε ένα περιπολικό σαράβαλο
τις περισσότερες φορές, για να εξυπηρετηθούν αυτοί και οι Έλληνες
πολίτες.
Η επικοινωνία; Εδώ γελάµε !! Ποιο TETRA; Τί είναι αυτό µας ρωτάνε
συνάδελφοι που δεν υπηρέτησαν στην Αθήνα. Για τις τραγελαφικές
καταστάσεις που εξελίσσονται καθηµερινά δεν έχει κανείς παρά να
περάσει από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Άµεσης ∆ράσης
Θεσσαλονίκης και να ρωτήσει τους υπηρετούντες Αστυνοµικούς για
τις καταστάσεις που αντιµετωπίζουν καθηµερινά.
Για το εφάπαξ, τα ασφαλιστικά ταµεία, τις µειώσεις στους µισθούς; Οι
συνάδελφοι χαµογελάνε για να µην κλάψουν και λένε µε απόλυτη
πικρία. < Θυµάστε τις προεκλογικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού
που είπε ότι θα µας ΠΡΟΣΕΞΕΙ>?
Ε, ΜΑΣ ΠΡΟΣΕΞΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ. ΘΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΕΞΟΥΜΕ ΚΑΙ
ΕΜΕΙΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Καλούµε όλους τους Συνδικαλιστικούς φορείς της Αστυνοµίας της
Κεντρικής Μακεδονίας πρώτιστα σε συνάντηση και από κοινού
δράση. Τα προβλήµατα αυτά µας πλήττουν όλους. Την Τετάρτη 6
Αυγούστου και
ώρα 11 π.µ., θα πραγµατοποιηθεί Πανελλήνια ένστολη συγκέντρωση
διαµαρτυρίας στην πλατεία Κολοκοτρώνη στην Αθήνα, η οποία
διοργανώνεται από τις Πανελλήνιες Οµοσπονδίες των Σωµάτων
Ασφαλείας. Η κατάθεση του πολυνοµοσχεδίου που αφορά τα
ασφαλιστικά µας Ταµεία, όπως επίσης και η µη συµµόρφωση της
Κυβέρνησης στην απόφαση του ΣτΕ, επιβάλλει την παρουσία όλων
µας στους δρόµους για την υπεράσπιση των κεκτηµένων και των
αυτονόητων.
Ίσως έχει έρθει ο καιρός για να σκεφτούµε και να προτείνουµε και
αλλού τύπου διαµαρτυρίες.

Ήρθε η στιγµή να ενώσουµε όλοι µαζί τις φωνές µας απέναντι στην
φτώχια, την λιτότητα και την αναξιοπρέπεια που έχουν ρίξει εµάς και
τις οικογένειες µας.
Μετά τιµής προς όλους τους ένστολους Συναδέλφους της Κεντρικής
Μακεδονίας.
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