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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«ΧΟΥΝΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ»
ΣΑΜΑΡΑΣ - ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
Ήταν 11/2/2011 όταν ο – «αντιμνημονιακός» - κ. Σαμαράς σε ομιλία
του στη Βουλή εγκαλούσε την τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, η οποία μόλις είχε
επιβάλει την επιστράτευση των φορτηγατζήδων και είχε επιβάλλει στους
αγρότες
«απαγόρευση των συναθροίσεων»δηλώνοντας ότι οι
επιστρατεύσεις, οι επιτάξεις, οι απαγορεύσεις συναθροίσεων συνιστούν
«εφαρμογή χουντικών μεθόδων»! «Όταν αντιμετωπίζετε τις κοινωνικές
αντιδράσεις με εφαρμογή χουντικών μεθόδων- έλεγε τότε ο κ. Σαμαράς πυροδοτείτε την κοινωνική έκρηξη».
Όμως και ο κ. Βενιζέλος, «όταν ήταν συνταγματολόγος», είχε εντελώς
διαφορετική άποψη! Ότι, δηλαδή, η απεργία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται
σαν «θεομηνία» και σαν «πόλεμος» και ότι είναι βαθιά αντιδημοκρατικό και
παράνομο να χρησιμοποιείται η επίταξη ως μέσο καταστρατήγησης του
απεργιακού δικαιώματος. Μάλιστα κατέθετε (14/4/2006) μέχρι και πρόταση
νόμου που καλούσε τη Βουλή να προχωρήσει στην «κατάργηση της
δυνατότητας πολιτικής επιστράτευσης εργαζομένων που απεργούν
απλώς και μόνο για να αντιμετωπιστεί μια απεργιακή κινητοποίηση»!
Άραγε η νομιμότητα την οποία υπηρετούν οι παραπάνω «κύριοι»
είναι μια σχετική έννοια που ερμηνεύεται κατά το δοκούν ανάλογα με
την πολιτική συγκυρία, την πολιτική σκοπιμότητα και τον πολιτικό και
κοινωνικό συσχετισμό;
Αποκαλύπτεται ξεκάθαρα σήμερα με την επίταξη των απεργών
της ΔΕΗ ότι ο σκοπός των Σαμαρά – Βενιζέλου όταν χρησιμοποιούν μέσα
που οι ίδιοι έχουν χαρακτηρίσει «χουντικές μεθόδους»,δεν είναι άλλος από
να ολοκληρώσουν την δικτατορική υλοποίηση του δόγματος του ΣΟΚ στην
Ελληνική κοινωνία και την πολιτική γενοκτονίας του λαού, όπως διατάσσουν η
Ε.Ε. και το ΔΝΤ. Το δίδυμο Σαμαρά-Βενιζέλου είναι συνεχιστές της πιο άγριας
και
απάνθρωπης πολιτικής λιτότητας από την οποία ακόμα και
οι
Παπανδρεϊκοί εµπνευστές και πρωτεργάτες της προσπαθούν τώρα
υποκριτικά να αποστασιοποιηθούν. Μιας πολιτικής που δημιούργησε 1,5 εκ.
ανέργους, 3 εκ. φτωχούς, 250 χιλιάδες υποσιτιζόμενα παιδιά, 400 χιλιάδες
σπιτικά χωρίς ρεύμα, που κατάργησε τα εργασιακά δικαιώματα και
νομοθέτησε μισθούς πείνας, που ξεπουλάει τη δημόσια περιουσία, τη ΔΕΗ, τα
λιμάνια, τα αεροδρόμια, τις μεταφορές, το νερό και τους αιγιαλούς!

Και το εκπληκτικό είναι ότι ότι η είσοδος της χώρας µας στο
µνηµόνιο ήταν µεθοδευµένη:
Πρόσφατη έκθεση στελεχών του Γενικού Λογιστηρίου και της ΕΛΣΤΑΤ
ενισχύει την άποψη ότι υπήρξε «σκηνοθεσία» για να έρθει το ΔΝΤ στην
Ελλάδα. Η έκθεση παραθέτει συγκλονιστικά στοιχεία που δείχνουν ότι η
κυβέρνηση Παπανδρέου, µε υπουργό Οικονοµικών τον υπόδικο
Γ.
Παπακωνσταντίνου, «πείραξε» τα οικονοµικά στοιχεία για να «δέσει» τη χώρα
στο άρµα των δανειστών και ότι τα ανοίγματα στα δηµόσια οικονοµικά το
2009ήταν διαχειρίσιµα χωρίς τη βίαιη προσαρµογή που διέλυσε τον κοινωνικό
ιστό και την παραγωγική βάση της χώρας.
Εγείρεται μείζον ηθικό και πολιτικό θέµαγια τον ρόλο και τις
μεθοδεύσεις της κυβέρνησης του Γ. Παπανδρέου και των επιτελών του,
που φαίνεται να οδήγησαν σκόπιµα τη χώρα στα µνηµόνια και την
ελληνική κοινωνία στην ανεργία, τη φτώχεια και τη δυστυχία! Αυτοί
είναι οι υπεύθυνοι της εθνικής τραγωδίας που πρέπει να καθίσουν στο
σκαµνί και όχι οι εργαζόμενοι που διεκδικούν μια ζωή με αξιοπρέπεια
που να καλύπτει τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες επιβίωσή τους!!!
Και η δικαιοσύνη ;Η δικαιοσύνη «κλείνει μάτια και αυτιά» στις
συνεχείς αποκαλύψεις για συνειδητή παραποίηση στοιχείων του
προϋπολογισμού το 2009 προκειμένου να δικαιολογηθεί η προσφυγή στην
τρόικα και στο ΔΝΤ !
Η δικαιοσύνη δεν διστάζει να δικαιώσει την γενοκτονική μνημονιακή
πολιτική! Η δικαιοσύνη βρίσκει «νόμιμες» τις περικοπές σε βάρος του
εργαζόμενου λαού και παράνομες τις περικοπές που αφορούν τους ίδιους (και
η κυβέρνηση σε χρόνο μηδέν βρίσκει και τους δίνει τα χρήματα)!
Η δικαιοσύνη τιμωρεί χωρίς να
«κοκκινίζει»
τις απολυμένες
καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών επιβάλλοντας την μη εκτέλεση της
πρωτόδικης απόφασης που τους δικαίωνε! Η δικαιοσύνη με τις αποφάσεις της
κρίνει παράνομες και καταχρηστικές όλες τις σημαντικές απεργίες της
τελευταίας τετραετίας και δίνει την πάσα στην κυβέρνηση για να επιτάξει τους
απεργούς!
Η δικαιοσύνη «έκρινε» παράνομη και καταχρηστική την απεργία των
εργαζομένων στη ΔΕΗ με το «ατράνταχτο» επιχείρημα ότι δεν προβλέφθηκε ο
αναγκαίος αριθμός προσωπικού ασφαλείας!!!
Ποιά δικαιοσύνη λοιπόν; ΑΞΙΟΣ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΤΟΥΣ !
Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι νέοι και οι νέες, όλοι οι πολίτες μαζί με τα
συνδικάτα θα δώσουμε την απάντηση σε όλους αυτούς που ερήμωσαν
τη χώρα και προσπαθούν να ξεπουλήσουν ότι απέμεινε από τη δημόσια
περιουσία!
ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 7μ.μ. ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΕΗ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ!!!
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕΡΓΩΝ!!!
ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ!!!
Δ.Σ. Ο.Ε.Χ.Β.Ε.

