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Συναδέλφισσες – συνάδελφοι
Όλοι χθες, γίναµε µάρτυρες του παραληρήµατος του νεοφιλελεύθερου
«σοσιαλιστή» υπουργού Υγείας Ανδρέα Λοβέρδου, ο οποίος ως «λαγός» της
Κυβέρνησης εξήγγειλε τις προθέσεις της εν’ όψει των νέων µέτρων που
ετοιµάζουν. Μίλησε ευθέως για τη λήψη νέων «οριζόντιων µέτρων» -έτσι
αποκαλούν τις περικοπές στην Κυβέρνηση- και την µετατροπή του
ποσοστού των προσλήψεων από 5:1 σε 5:0.
Τον δικαιολογούµε γιατί τα τζάµια του γυάλινου πύργου που ο ίδιος
κατασκεύασε, δεν του επιτρέπουν να βλέπει προς τα έξω και ως εκ τούτου
δεν τον αφήνουν να έχει καµία επαφή µε την πραγµατικότητα και την
κοινωνία. ∆εν βλέπει ο κ. Λοβέρδος ότι οι εργαζόµενοι στενάζουν, ότι η
ανεργία φουντώνει και ότι η κοινωνία αποδοµείται χάρις των δικών τους
σχεδίων και µέτρων.
∆εν ακούσαµε όµως τον «πολύ» κ. Λοβέρδο να µιλάει για περικοπές
στους χρυσοπληρωµένους «εκπροσώπους» του λαού, για αστικές ευθύνες
όσων έφτασαν τη χώρα στη σηµερινή κατάσταση και για όσους πλούτισαν
από την µη καταβολή των οφειλόµενων. Έχουν βρει την εύκολη λύση των
περικοπών προκειµένου να µειώσουν το έλλειµµα που οι ίδιοι
δηµιούργησαν.
Επαναλαµβάνουµε ότι, οι ληστές του δηµόσιου ταµείου είναι αυτοί που
χωρίς αιδώ διεκδικούν αναδροµικές αποδοχές εκατοµµυρίων, για τη
συµµετοχή τους στην πτώχευση της χώρας. Είναι αυτοί που µε τις
αποφάσεις τους επί σειρά ετών έφεραν το ∆ΝΤ στην Ελλάδα και επέβαλαν
τις αντιλαϊκές και αντικοινωνικές πολιτικές.
Η πολιτική τους είναι τέτοια, που αντί να πάρουν µέτρα κατά την
ανεργίας και της φτώχειας, επιµηκύνουν το ωράριο των εργαζοµένων στο
δηµόσιο µε τη δικαιολογία ότι θα περικόψουν 45.000 θέσεις εργασίας και
έτσι θα βγει η χώρα από το αδιέξοδο. Η καραµέλα του υπέρογκου δηµόσιου
τοµέα κύριοι της Κυβέρνησης έλιωσε. Οι «κοπρίτες» και οι «χαραµοφάηδες»
τελείωσαν. Οι ευθύνες για το κατάντηµα της χώρας είναι δικές σας
και µόνο δικές σας.
Συναδέλφισσες – συνάδελφοι
Αφού, ο κ. Λοβέρδος και οι υπόλοιποι «Λοβέρδοι» είναι κλεισµένοι στον
γυάλινο πύργο τους και δεν µπορούν να δουν, θα ακούσουν τις φωνές
διαµαρτυρίας µας από κάθε γωνιά της Ελλάδας µε την συµµετοχή µας
στην 24ωρη απεργία της 11ης ΜΑΪΟΥ.
Πρέπει να καταλάβουν ότι θα προασπίσουµε τα κεκτηµένα µας και ότι
δεν είµαστε διατεθειµένοι να δεχθούµε άλλες περικοπές.
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Ο δρόµος της συνέπειας είναι δύσκολος και ανηφορικός. Εµείς αυτόν θα
βαδίσουµε.
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