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ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΜΑΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ; 
 

Συνάδελφε 
 

Την Παρασκευή, 31 του Οκτώβρη, διεξήχθη συζήτηση στη Βουλή για την Οικονοµία, στην οποία 
ο (α)καταλληλότερος Πρωθυπουργός ήταν… σαφής: «Μέληµά µας είναι η στήριξη των 
ασθενέστερων στρωµάτων», τόνισε µε έµφαση. Προκαλεί, όµως, τα «ασθενέστερα 
στρώµατα» ο Πρωθυπουργός: 
 

� Όταν οι δαπάνες για την Παιδεία µειώνονται, ενώ η οικονοµική ενίσχυση των 
Τραπεζών! φτάνει τα 28 δις Ευρώ!!! 

� Όταν οι δαπάνες για την Υγεία καθηλώνονται, ενώ οι δαπάνες για τα εξοπλιστικά 
προγράµµατα «απογειώνονται». 

� Όταν η φοροεπιδροµή στις τσέπες των εργαζοµένων – επί µια πενταετία – είναι το 
αγαπηµένο σπορ της κυβέρνησης. 

� Όταν το φάσµα της ανεργίας πλανάται πάνω από αυτούς που µέχρι χθες θεωρούσαν 
«σίγουρη» την εργασία τους. 

� Όταν το δηµόσιο χρήµα διασπαθίζεται µε τα απανωτά σκάνδαλα κυβερνητικών 
στελεχών και αξιωµατούχων. 

� Όταν η δηµόσια περιουσία γίνεται στόχος καταλήστευσης από οργανωµένα 
συµφέροντα µε εµπλεκόµενους Υπουργούς και πρόσωπα του στενού περιβάλλοντός του 
(π.χ. Βατοπαίδιο). 

 
Προκαλεί ο Πρωθυπουργός, όταν την επαύριον της οµιλίας του στη Βουλή και: 

 
� ενώ η περιουσία των Ταµείων «έκανε φτερά» µέσα από το καλοστηµένο σχέδιο των 

δοµηµένων οµολόγων, µε συνέπεια την αδυναµία τους στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών 
τους (π.χ. Ταµείο Πρόνοιας των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων), 

� ενώ οι εργαζόµενοι πένονται µε τις αυξήσεις – κοροϊδία – στις αποδοχές τους, 
 
τέθηκε σε ισχύ (1η του Νοέµβρη) η απόφαση της κυβέρνησης για αυξήσεις στις 
αποδοχές των Προέδρων των Ασφαλιστικών Ταµείων έως και 40%!!!  Ως αιτιολόγηση 
αναφέρεται η απασχόλησή τους µε πλήρες ωράριο!!! και τα αυξηµένα  καθήκοντα που απορρέουν 
από την ενοποίηση των Ταµείων!!!  Ιδού, πως διαµορφώνονται οι αποδοχές τους, µηνιαίως: 
 

∆ιοικητές Υποδιοικητές 
ΙΚΑ κ’ ΤΕΑΜ           7.000 Ευρώ ΙΚΑ κ’ ΤΕΑΜ           4.800 Ευρώ 
ΟΑΕΕ                     6.000 Ευρώ ΟΑΕΕ                     4.510 Ευρώ 
ΟΓΑ                       6.000 Ευρώ ΟΓΑ                       4.800 Ευρώ 

 
Συνάδελφε 

 
Τώρα, είναι η δική σου ώρα. Είναι ώρα ευθύνης. Στείλε µε την ψήφο σου το δικό σου 

µήνυµα. Τώρα, ξέρεις! 
 

Νοέµβριος 2008 
 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΠΑΣΚ Πειραιά (http://users.sch.gr/dimitrako) 
 


