
 
 
 

 
 

∆ηµοψήφισµα για το Ασφαλιστικό 

 
Κύριε Πρωθυπουργέ: "Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδηµα" 

 
Συνάδελφοι 

 
Ψηφίζεται αυτές τις µέρες ο νόµος - τερατούργηµα µε τον ψευδεπίγραφο τίτλο "µεταρρύθµιση 

του ασφαλιστικού συστήµατος". Παρά τη λαϊκή κατακραυγή που εκδηλώθηκε µε τα εκατοµµύρια των 
απεργών, τα τεράστια συλλαλητήρια και µε ολόκληρη την κοινωνία "απέναντι", η κυβέρνηση της Ν(έας) 
∆(ιαφθοράς) προχωρεί µε τις 151 κοινοβουλευτικές ψήφους που διαθέτει στη µεγαλύτερη επίθεση 
εναντίον των εργαζοµένων, στο ξήλωµα του κοινωνικού κράτους. 

Το συνδικαλιστικό κίνηµα µε υπευθυνότητα, ωριµότητα και αποφασιστικότητα έδωσε και 
δίνει ένα µεγάλο αγώνα ενάντια στις κυβερνητικές µεθοδεύσεις, στις προτροπές δικαστικών λειτουργών 
για κατάθεση αγωγών εναντίον απεργών και στις διώξεις συνδικαλιστικών στελεχών που στόχο έχουν την 
ποινικοποίηση του αγώνα των εργαζοµένων και την κάµψη του φρονήµατός τους. Όµως, η έµπρακτη 
αλληλεγγύη που εκδηλώθηκε από όλους τους κλάδους των εργαζοµένων και όλα τα κοινωνικά στρώµατα 
άφησαν την κυβέρνηση εκτεθειµένη στο µοναχικό δρόµο που έχει χαράξει και τώρα θα εισπράξει τα 
επίχειρα της πολιτικής της. Το σκηνικό ρήξης έχει στηθεί! 

Στην ίδια και χειρότερη θέση βρίσκεται και ο - καταλληλότερος - Πρωθυπουργός, αφού πέραν των 
όσων προαναφέραµε έχει να αντιµετωπίσει και την "εκδίκηση" της ιστορίας. Αυτές τις ηµέρες θα βρεθεί 
αντιµέτωπος µε το αίτηµα των πολιτών για διενέργεια δηµοψηφίσµατος επί του ψηφισµένου νόµου και 
τότε θα θυµηθεί το παρελθόν του. Τότε που - ελάχιστα χρόνια πριν - ως επίδοξος Πρωθυπουργός, 
ζητούσε µε την υπογραφή του τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος για την αναγραφή ή όχι του θρησκεύµατος 
στις ταυτότητες, αµφισβητώντας και αυτόν ακόµη τον κοσµικό χαρακτήρα του κράτους. Το πόσο βέβαια 
τίµησε και αυτή την υπογραφή του φάνηκε τα τέσσερα χρόνια που βρίσκεται στην εξουσία, όταν σε 
αγαστή συνεργασία µε το µακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο έβαλαν ταφόπλακα στις προσδοκίες των 
εξαπατηµένων ψηφοφόρων. 

Τι θα κάνει, τώρα, ο Πρωθυπουργός; ∆ύο δρόµους έχει να επιλέξει: 
� Ο ένας δρόµος οδηγεί στην αποδοχή του αιτήµατος για διενέργεια δηµοψηφίσµατος, αλλά αυτό 

απαιτεί πολιτική γενναιότητα, την οποία δεν διαθέτει ο σηµερινός Πρωθυπουργός. (σ.σ. Στην 
περίπτωση αυτή θα καταφανεί η αναντιστοιχία της θέλησης του λαού και του έργου της κυβέρνησης, 
πράγµα που θα σηµάνει και το τέλος της…) 

� Ο δεύτερος δρόµος είναι η απόρριψη του αιτήµατος, γεγονός που θα σηµάνει την οριστική 
αποξένωση της κυβέρνησης από τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. (σ.σ. Στην 
περίπτωση αυτή η κυβέρνηση διασώζεται πρόσκαιρα, αλλά ο Πρωθυπουργός θα εισπράξει τη χλεύη 
όλων µας…). 
Κύριε, Πρωθυπουργέ, αν πιστεύετε όσα κατά καιρούς λέτε περί συντεχνιών, οργανωµένων 

µειοψηφιών που αντιδρούν στις …µεταρρυθµίσεις σας δεν έχετε παρά να δοκιµάσετε. Και επειδή εσείς 
ζείτε το δικό σας µύθο, εµείς σας παραπέµπουµε σε µια φράση από τους "Μύθους" του Αισώπου : "Ιδού 
η Ρόδος, ιδού και το πήδηµα"! 
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