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«…Το αντεργατικό νοµοσχέδιο για τις ∆ΕΚΟ που άρον-άρον ψηφίζει στη Βουλή η
κυβέρνηση υπακούει σε ένα και µοναδικό δόγµα: την πλήρη διάλυση των
εργασιακών σχέσεων προκειµένου να πουληθεί ότι έχει αποµείνει από τον δηµόσιο
τοµέα, και µάλιστα µε τους πιο εξευτελιστικούς όρους, στα ιδιωτικά συµφέροντα.
Η κυβέρνηση της Ν∆, συνεχίζοντας τις πρακτικές των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ,
επιχειρεί µε αυτό το νοµοσχέδιο να θέσει οριστικό τέλος στον δηµόσιο τοµέα της
οικονοµίας, να ανοίξει νέα πεδία κεφαλαιακής επέκτασης και να παραδώσει
απολύτως δηµόσιες υπηρεσίες και δηµόσια αγαθά στην πιο άγρια κερδοσκοπία.
Αυτή η κερδοσκοπία θα πληρωθεί βαρύτατα από τα πλατιά λαϊκά στρώµατα µε
αυξήσεις όλων των τιµολογίων, από τις συγκοινωνίες και τις µεταφορές, ως το νερό,
την ενέργεια και τις τηλεπικοινωνίες.
∆υστυχώς, αυτές οι αντικοινωνικές «αντι-µεταρρυθµίσεις» βρίσκουν την ουσιαστική
συναίνεση της αξιωµατικής αντιπολίτευσης.
∆εν αναφέροµαι µόνο στα όσα έγραψε ο κ. Θ. Πάγκαλος στο «Κυριακάτικο ‘Έθνος»,
µε τα οποία υπερακοντίζονται οι κυβερνητικές αλλαγές και ζητούνται άµεσες
παρεµβάσεις σε βάρος των ασφαλιστικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων.
Ο κ. Γ. Παπανδρέου στη συνέντευξή του στους ξένους ανταποκριτές περιορίστηκε
να χαρακτηρίσει πρόχειρες και χωρίς συναίνεση τις κυβερνητικές ρυθµίσεις στις
∆ΕΚΟ, αποφεύγοντας να επικρίνει την αντεργατική τους κατεύθυνση και τη λογική
των ιδιωτικοποιήσεων που προωθείται.
Τα ερωτήµατα, όµως, προς τον κ. Γ. Παπανδρέου είναι πολύ συγκεκριµένα και
παραµένουν αναπάντητα:
•
Καταγγέλλει ή όχι ο κ. Γ. Παπανδρέου το άρθρο 10 του ν. 2414/96 µε το
οποίο καταργούνται, µε ανάλογες διατάξεις σαν τις σηµερινές, οι συλλογικές
συµβάσεις στις ελλειµµατικές ∆ΕΚΟ; Γιατί αποσιωπά την κατάργησή τους επί
κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ;
•
Γιατί δεν παίρνει θέση ο κ. Γ. Παπανδρέου για την αλλαγή του εργασιακού
καθεστώτος στους νεοπροσλαµβανόµενους στις ∆ΕΚΟ, το οποίο εξοµοιώνεται
µε την ζούγκλα των εργασιακών σχέσεων στον ιδιωτικό τοµέα;
•
Ποια θέση παίρνει ο κ. Γ. Παπανδρέου για την εφτάµηνη δοκιµαστική
περίοδο των νεοπροσλαµβανόµενων στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, που ανοίγει
τον δρόµο για µια νέα γενιά χιλιάδων οµήρων συµβασιούχων;
•
Ποια είναι η θέση του κ. Γ. Παπανδρέου για την προοπτική συνολικής
ιδιωτικοποίησης των δηµοσίων επιχειρήσεων, την οποία, άλλωστε, εγκαινίασαν
οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ;
∆υστυχώς στην Ελλάδα ο αντικοινωνικός νεοφιλελεύθερος µονόδροµος και οι
σκληρές νεοφιλελεύθερες αναδιαρθρώσεις αποτελούν κοινό πεδίο προσανατολισµού
και συναίνεσης ανάµεσα στη Νέα ∆ηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, των οποίων οι
διαφορές αφορούν την τακτική και όχι τις στρατηγικές στοχεύσεις. Αν στην Γερµανία
υπάρχει συγκυβέρνηση των Χριστιανοδηµοκρατών µε τους Σοσιαλδηµοκράτες, στην
Ελλάδα αυτή η συγκυβέρνηση είναι άτυπη, άλλα όχι λιγότερο ουσιαστική…».

