
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ της Π.Α.Σ.Κ. -Δ.Υ. 

 

Η Πανελλαδική Αντιπροσωπεία της Π.Α.Σ.Κ. Δημοσίων Υπαλλήλων 

συνεδρίασε σήμερα έκτακτα και αποφάσισε ομόφωνα την ύστατη ώρα να 

απευθυνθεί στους Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. σε όλους μαζί αλλά και στον καθένα 

χωριστά και να τους ζητήσει να σταματήσουν τον κατήφορο της Κυβέρνησης και να 

διασώσουν την τιμή και το κύρος της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης που 

οραματίστηκε ο μεγάλος ηγέτης Ανδρέας Παπανδρέου και οικοδομήσαμε με αγώνες 

και θυσίες του λαού μας τα τελευταία σαράντα χρόνια. 

 

Συντρόφισσες, Σύντροφοι Βουλευτές, 

 

Το πολυνομοσχέδιο τερατούργημα που κατέθεσε η Κυβέρνηση, όπως 

εύστοχα επεσήμανε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., άνοιξε διάπλατα τις πύλες της κόλασης όχι 

μόνο για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο  και τον Ιδιωτικό Τομέα, αλλά και για 

ολόκληρο τον Ελληνικό Λαό. Οδηγεί το σύνολο των εργαζομένων στο Δημόσιο σε 

αφανισμό, δεκάδες χιλιάδες Δημοσίων Υπαλλήλων στην ανεργία και την εξαθλίωση, 

ενώ παράλληλα διαλύει το σύστημα συλλογικών συμβάσεων στον Ιδιωτικό Τομέα, 

προετοιμάζοντας το έδαφος για την κατάργηση ακόμα και του κατώτατου 

μισθού. 

Ασφαλώς ο κατήφορος του μονόδρομου που επέλεξε η Κυβέρνηση δεν θα 

σταματήσει εδώ. Μας οδηγούν με ραγδαίους ρυθμούς στην πλήρη απορύθμιση της 

αγοράς, στην απόλυτη εξαφάνιση της μικρομεσαίας επιχείρησης και στη δημιουργία  

νέας στρατιάς ανέργων.  

Η εκχώρηση ολόκληρων Περιφερειών της χώρας μας στη Γερμανική 

Επιχειρηματικότητα, αφού καταργηθούν η εργατική και η φορολογική νομοθεσία 

στις συγκεκριμένες Περιφέρειες, θα δημιουργήσει νέα γενιά εργαζομένων των 322 

ευρώ.  

Η διάλυση του Δημόσιου Τομέα στερεί από την κοινωνία μας τα ελάχιστα 

κοινωνικά αγαθά που έχουν απομείνει. 

Τα παραπάνω μαζί με την εκχώρηση των Δημοσίων Επιχειρήσεων, της 

Δημόσιας Περιουσίας και των στρατηγικών πλεονεκτημάτων της χώρας στις 

αχαλίνωτες δυνάμεις των αγορών, θα αποτελέσουν τα αναγκαία στάδια για την 

ολοκλήρωση του οράματος του Μίλτον Φρίντμαν και των παιδιών του Σικάγου όπως 

υλοποιείται σήμερα και στη χώρα μας από την τρόικα. 



 

Συντρόφισσες, Σύντροφοι Βουλευτές, 

 

Το παρόν και το μέλλον της μεγάλης δημοκρατικής μας παράταξης είναι 

στα χέρια σας. Το παρόν και το μέλλον του Ελληνικού Λαού θα σημαδευτεί 

ανεξίτηλα από το τι θα αποφασίσετε σ’ αυτή τη δραματική στιγμή για τον τόπο μας. 

Δεν πρέπει να επιτρέψετε να παίξει η μεγάλη δημοκρατική παράταξη το 

ρόλο της γυναίκας του πρωτομάστορα για να στεριώσουν οι γέφυρες του 

Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Οι δυνάμεις της παγκοσμιοποιημένης αγοράς  και 

της απόλυτης βαρβαρότητας δεν πρέπει να περάσουν στη χώρα. 

Υποχρεώστε την Κυβέρνηση να αποσύρει το Νομοσχέδιο. Και αν αρνηθεί να 

το πράξει, καταψηφίστε το.  

Μη συμπράξετε στην απόλυτη εξαθλίωση της χώρας μας. 

Το χρωστάτε στην ιστορία του Κινήματος, στους κοινωνικούς, 

δημοκρατικούς και πατριωτικούς αγώνες του λαού μας. 

Δεν πρέπει με την ψήφο σας να συμβάλλετε στην καταρράκωση των θεσμών, 

του νομικού και πολιτικού πολιτισμού της Ευρώπης. 

 

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2011 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ Π.Α.Σ.Κ.-Δ.Υ. 

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΥΛΕΛΕΣ 

 

 


