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™˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ,

Η κυβέρνηση επιχειρεί και πάλι να αποποιηθεί των ευθυνών της για την οικονοµική

κρίση που πλήττει τα εισοδήµατα των Ελλήνων και οδηγεί σε αδιέξοδα τα νοικοκυριά.

Πέρυσι ήταν ο «στρατηγός άνεµος» και οι «ασύµµετρες απειλές» που οδήγησαν στις

καταστροφικές πυρκαγιές. Φέτος η τραγική κατάσταση της Ελληνικής οικονοµίας, µε

την ακρίβεια να καλπάζει και τους Έλληνες κάτω από τα όρια της φτώχειας να αυξάνο-

νται, φταίει η διεθνής κρίση.

Οι πολίτες όµως ξέρουν ότι πολύ πριν τη ∆ιεθνή κρίση η Ελλάδα:

ñ Έπεσε 19 θέσεις ως προς την ανταγωνιστικότητα της Εθνικής οικονοµίας.

ñ Από 5η χώρα σε ρυθµό ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή τη στιγµή φιγου-

ράρει στην 14η θέση.

ñ Έφτασε να κατέχει την 4η θέση στην Ευρώπη στην τιµή της βενζίνης προ φόρων.

ñ Έφτασε να έχει το 3ο πιο ακριβό καλάθι τροφίµων στην Ευρώπη.

ñ Η Αθήνα σκαρφάλωσε 40 θέσεις στον πίνακα των πιο ακριβών πόλεων του κόσµου.

Τα παραδείγµατα των καυσίµων, των τροφίµων αλλά και των τιµολογίων της ∆.Ε.Η.

είναι από τα πιο χαρακτηριστικά της αδυναµίας και της έλλειψης πολιτικής βούλησης

της κυβέρνησης να αντιµετωπίσει την ακρίβεια.

α. Καύσιµα: Όταν η διεθνής τιµή του πετρελαίου κυµαινόταν στα 92 δολάρια το

βαρέλι η τιµή της βενζίνης στην Ελλάδα είχε 1.047 το λίτρο.

- Σήµερα η διεθνής τιµή του πετρελαίου είναι 86 δολάρια. Και η τιµή της αµόλυ-

βδης βενζίνης στην Ελλάδα είναι 1,15 ευρώ το λίτρο, δηλαδή 10 λεπτά παρα-

πάνω. Γιατί δεν αφαιρεί αµέσως από την αγορά αυτό το καπέλο; Γιατί λεηλατείται

κατά τέτοιον τρόπο ο καταναλωτής;
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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΑΚΡΙΒΕΙΑ: ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ Ν.∆.



- Μεταξύ Οκτωβρίου 2007 και Οκτωβρίου 2008, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ευρω-

παϊκής Ένωσης ο µέσος όρος αύξησης του πετρελαίου στην ευρωζώνη είναι της

τάξεως του 25%. Στην Ελλάδα όµως είναι 30-32%. ∆ηλαδή οι Έλληνες θα πληρώ-

σουν το πιο ακριβό πετρέλαιο θέρµανσης σε όλη την Ευρώπη.

β. Τρόφιµα: Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διεθνών οργανι-

σµών, έχουµε µείωση κατά 35% στην διεθνή τιµή σιταριού και µείωση 32% στο ρύζι,

εδώ και 5 µήνες. Έχουµε µείωση στα γαλακτοκοµικά στην Ευρώπη 10%. Και στην

Ελλάδα έχουµε το 3ο υψηλότερο καλάθι τροφίµων στην Ευρώπη. Είµαστε η πιο

ακριβή χώρα στα τρόφιµα. Και το ερώτηµα είναι πάλι: Γιατί; Σε µια χώρα τόσο χαµη-

λού κόστους να έχουµε τα πιο ακριβά τρόφιµα;

γ. Έχουµε και την κρατική ακρίβεια. Σε συνθήκες ανόδου διεθνών τιµών, η ∆.Ε.Η.

ανέβασε τις τιµές. Σε συνθήκες πτώσης των τιµών, η ∆.Ε.Η. δεν κατεβάζει τις τιµές.

Ζητάµε από την Κυβέρνηση να πέσει η τιµή του ηλεκτρικού ρεύµατος κατά 7 ποσο-

στιαίες µονάδες, όσο δηλαδή την αύξησαν µε πρόσχηµα τη ρήτρα καυσίµων.

™˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ,

Για την αντιµετώπιση αυτής της πολιτικής η Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. καλεί όλους τους

εργαζόµενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για µαζική συµµετοχή στην 24ΩΡΗ

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ που πραγµατοποιείται από την Α.∆.Ε.∆.Υ. και την Γ.Σ.Ε.Ε.

την ΤΡΙΤΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008 και στην απεργιακή συγκέντρωση στο ΠΕ∆ΙΟ του

ΑΡΕΩΣ στις 11.00 π.µ.

Aı‹Ó·, 13 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2008
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