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Συνάντηση με αντιπροσωπείες της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου και του
Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ιωαννίνων, είχε χθες ο Βουλευτής
Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κασσής.

Μεταξύ άλλων, οι στρατιωτικοί έθεσαν υπόψη του κ. Κασσή μια σειρά ζητημάτων μεγάλης
σημασίας για αυτούς, όπως οι τεράστιες περικοπές στο μισθό τους και οι πολύ συχνές
μεταθέσεις που γίνονται ανά τρία χρόνια, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν πέρα από
οικονομικά και οικογενειακά προβλήματα. Τόνισαν χαρακτηριστικά πως με τις περικοπές
και τις συχνές μεταθέσεις το επάγγελμα τους έχει καταστεί πλέον μη βιώσιμο.

Ο κ. Κασσής έδειξε κατανόηση στο πρόβλημα των στρατιωτικών και σημείωσε πως θα
προσπαθήσει σε συνεννόηση με άλλους βουλευτές, να θέσει συνολικά το πρόβλημα σε
κεντρικό επίπεδο.

Στη συνάντηση με τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ιωαννίνων
(φωτογραφία) τέθηκε το θέμα των τεράστιων μισθολογικών περικοπών, που δυσχεραίνουν
το έργο αλλά και τη διαβίωση τους.
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Στη συνεχεία κατήγγειλαν τη στοχοποίηση, γενικότερα, των δημοσίων υπάλληλων από τα
μέσα ενημέρωσης, η οποία όπως τόνισαν αποτελεί προσβολή προς το δημόσιο τομέα και ο
απώτερος στόχος η αποδυνάμωση του συνδικαλιστικού κινήματος.

Το μεγάλο ζήτημα όμως, το οποίο έθεσαν είναι οι πολλές, άδικες, περιπτώσεις αργίας
εκπαιδευτικών, που για απλά και ασήμαντα θέματα, μπαίνουν σε τεράστιες περιπέτειες.

Ο κ. Κασσής με τη σειρά του τόνισε πως : «Η προσφορά των δασκάλων και της
πλειοψηφίας των δημοσίων υπάλληλων είναι πολύ σημαντική και η στοχοποίηση τους είναι
παντελώς άδικη. Το θέμα της αργίας στις περισσότερες περιπτώσεις είναι εξοντωτικό.
Είναι ανάγκη πλέον να σταματήσει το κλίμα εκφοβισμού και τρομοκρατίας των
εκπαιδευτικών και συνολικότερα των δημοσίων υπαλλήλων. Είναι μείζον ζήτημα, που
πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα στη Βουλή. Θα κινηθώ προς αυτήν την κατεύθυνση. Είναι
αδιανόητο το κράτος να σε θέτει σε αργία παραγνωρίζοντας το τεκμήριο της αθωότητας.
Αυτό πρέπει να τελειώσει τώρα».
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