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“Πωλείται οικόπεδο µε θέα…” 
(Πληρ. Ρηγίλλης, τηλ. 210-7290071 και 210-7418100) 

 
 

Η παράταξή µας απευθύνει αγωνιστικό χαιρετισµό προς όλους τους εργαζόµενους που 
βρίσκονται στο στόχαστρο της κυβερνητικής πολιτικής και δίνουν καθηµερινά αγώνα για την 
απόκρουση της νεοφιλελεύθερης λαίλαπας που σαρώνει τη χώρα.  

Ό,τι δεν µπόρεσε (ή δεν 
πρόλαβε) να κάνει η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη την περίοδο 1990-1993 
επιχειρείται τώρα από τη σηµερινή 
κυβέρνηση. Φαίνεται πως πρόκειται 
για προσωπικό στοίχηµα του 
…καταλληλότερου Πρωθυπουργού 
να ξεπεράσει και αυτόν ακόµη, τον 
Κ. Μητσοτάκη. Ίσως και να του ‘χει 
µείνει, ως απωθηµένο, η δήλωση τότε 
του κ. Μητσοτάκη «το πολύ πολύ να 
του άξιζε (του Καραµανλή) µια θέση 
Υφυπουργού…». Έβαλε, λοιπόν, 
σκοπό να αποδείξει πώς είναι ο 
…καταλληλότερος στο ξεπούληµα 
του δηµόσιου πλούτου της χώρας 
µας. ∆ηµόσιες επιχειρήσεις και 
Οργανισµοί «βγαίνουν στο σφυρί», 
µειώνοντας δραµατικά τις δυνατότητες 
αυτοδύναµης ανάπτυξης της χώρας µας. 

Ο ΟΤΕ – µε κέρδη 700.000.000 Ευρώ το χρόνο – εκποιείται µε µηδενικό όφελος για το 
∆ηµόσιο και τους Γερµανούς να θριαµβολογούν που απέκτησαν πρόσβαση σε αγορά 
56.000.000 κατοίκων. Γιατί, βλέπετε, ο ΟΤΕ είχε ξεφύγει από τα στενά όρια της χώρας µας, 
επενδύοντας σε βαλκανικές - και όχι µόνο - χώρες. Αλήθεια, πώς αισθάνεται ο Πρωθυπουργός, 
παραδίδοντας κρίσιµους τοµείς για την Άµυνα και την Ασφάλεια της χώρας σε ξένες υπηρεσίες 
µετά την αποκάλυψη πως η D. Telekom ειδικεύεται στις υποκλοπές; Αισθάνεται υπερήφανος 
για το …µεταρρυθµιστικό του έργο; Μήπως, τελικά, ολοκληρώνοντας τις 
«µεταρρυθµίσεις του», πουλήσει και την Ακρόπολη; 

 

Ν(έα) ∆(ιαφθορά).: Κυβέρνηση …επιµολυσµένη µε ηλιέλαιο! 
 
Συνάδελφε 

 
Ποτέ άλλοτε δεν είχαµε τόσες ανατροπές στα εργασιακά, ασφαλιστικά, και οικονοµικά  

δικαιώµατα των εργαζοµένων και των πολιτών σε τόσο µικρό χρονικό διάστηµα: 
 
 

ΠΠ..ΑΑ..ΣΣ..ΚΚ..  
                  ΕΕΚΚΠΠ//ΚΚΩΩΝΝ  ΠΠ..ΕΕ..  ΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑΙΙΑΑ  
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� Η εισοδηµατική πολιτική της τάξης του 2,5% οδηγεί σε εξαθλίωση τους 

εργαζόµενους και τους συνταξιούχους, την ώρα που ο επίσηµος πληθωρισµός τρέχει µε 
4,5% και ο ανεπίσηµος καλπάζει µε …14,5%! Με την πολιτική λιτότητας που ασκείται 
ακυρώνεται και αυτή ακόµη η ενσωµάτωση µέρους του «κινήτρου απόδοσης» (50 
Ευρώ), αφού θα υποστούµε τις επιπλέον κρατήσεις. 

� Οι κερδοσκόποι κάνουν πάρτυ στην αγορά, καθότι η αισχροκέρδεια γιγαντώθηκε 
και ο Υπουργός (Υπ)Ανάπτυξης κ. Φώλιας έµεινε µε την ανακοίνωση των …41 µέτρων. 
Εξάλλου, η κυβέρνηση αδυνατεί να προστατεύσει τη ∆ηµόσια Υγεία, όπως αποδείχτηκε 
µε το τεράστιο διατροφικό σκάνδαλο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ενδεικτική είναι η 
δήλωση του κ. Φώλια: «Εγώ δεν έχω πρόβληµα να φάω τέτοιο ηλιέλαιο». (σ.σ. Ούτε 
και εµείς, αν φάνε όλο το επιµολυσµένο ηλιέλαιο ο κ. Φώλιας και τα υπόλοιπα 
κυβερνητικά στελέχη). 

� Με την ασκούµενη φορολογική πολιτική τα ποσοστά της φτώχειας ξεπέρασαν το 
20%, που σηµαίνει ότι 2.000.000 συµπολιτών µας ζουν κάτω από τα όρια αυτά. 

� Τα αποθεµατικά των Ταµείων λεηλατήθηκαν µε τα δοµηµένα οµόλογα και, 
ταυτόχρονα, υπονοµεύθηκε ο δηµόσιος χαρακτήρας του ασφαλιστικού συστήµατος µε 
την ψήφιση του αντιασφαλιστικού νόµου ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων από το 
σύνολο του ελληνικού λαού. 

� Η ∆ηµόσια Παιδεία µε συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης οδηγείται σε πλήρη 
απαξίωση. Για την Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση δεν υπάρχει και 
αντίλογος, καθότι η χρονιά που διανύουµε χαρακτηρίστηκε από όλους ως η χειρότερη 
χρονιά από τη µεταπολίτευση και ύστερα. Οι µάσκες, όµως, έπεσαν στο χώρο της 
Τριτοβάθµιας, όπου και φάνηκαν οι πραγµατικές προθέσεις της κυβέρνησης Καραµανλή. 
Πίσω από τα «µη κρατικά, µη κερδοσκοπικά» κρύβονται τα ιδιωτικά Πανεπιστήµια. 
Άλλωστε, «τί χρείαν έχοµεν µαρτύρων», όταν ο Υπουργός της Οικονοµίας 
(και της επιτήρησης) κ. Αλογοσκούφης –ευρισκόµενος στις ΗΠΑ – καλεί τους 
ιδιώτες - χορηγούς να επενδύσουν στα υπό ίδρυση …µη κερδοσκοπικά 
Πανεπιστήµια; 

� Η µερική απασχόληση, το µεσαιωνικό καθεστώς της ωροµίσθιας εργασίας, η ανεργία 
και η άγρια εκµετάλλευση (βλέπε Ζαχόπουλο) από το εµπόριο ελπίδας και 
ρουσφετιού συνθέτουν ένα σκηνικό «ζούγκλας» στις εργασιακές σχέσεις. Και σαν να 
µην έφταναν όλα αυτά, η κυβέρνηση προσπαθεί «µε νύχια και µε δόντια» να επιφέρει 
καίρια χτυπήµατα στο θεσµό των Ελεύθερων Συλλογικών ∆ιαπραγµατεύσεων. Ήδη, προ 
ολίγων ηµερών, η διορισµένη ∆ιοίκηση της Εθνικής Τράπεζας προχώρησε 
µονοµερώς στην ανακοίνωση αυξήσεων στους εργαζόµενους, χωρίς καν να καλέσει σε 
διαπραγµάτευση το σωµατείο! 

 
Συνάδελφε 

∆εν θα τους αφήσουµε να τα διαλύσουν όλα σε αυτή τη χώρα. 
Αγώνας διαρκείας για την ανατροπή αυτής της πολιτικής. 

 

ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Η ∆ΥΝΑΜΗ, ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ Η ΝΙΚΗ 
 
 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Π.Α.Σ.Κ. Εκπ/κών Π.Ε. Πειραιά 
http://users.sch.gr/dimitrako 
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