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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΑ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ, ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ…!!!

Ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ Άρης Πορτοσάλτε «χτύπησε» και πάλι.
Προχώρησε σε μία επιεικώς απαράδεκτη δήλωση και σε μία άθλια πρόταση.
Προέτρεψε επί της ουσίας την κυβέρνηση, μέσα από την πρωινή εκπομπή (28-122020) του σταθμού του, να περικοπούν οι μισθοί των Δημοσίων Υπαλλήλων κατά
10% προκειμένου να δοθεί δώρο Χριστουγέννων στο υγειονομικό προσωπικό της
χώρας. Κάτι που είχε διαρρεύσει το τελευταίο διάστημα ότι θα έκανε η κυβέρνηση,
αλλά δεν το έπραξε.
Είναι προφανές ότι ο κ. Πορτοσάλτε λειτούργησε ως εκπρόσωπος
συμφερόντων, επιχειρηματικών και πολιτικών. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά
που το πράττει ο ίδιος, αλλά και ο σταθμός στον οποίο εργάζεται. Δίνουν μάχη για
την απαξίωση του Δημοσίου Τομέα με στόχο την προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων
των Δημοσίων Υπηρεσιών από τις αρχές των μνημονιακών χρόνων.
Προκαλούν ωστόσο οργή και αγανάκτηση τα επιχειρήματα που το
«σύστημα» επικαλείται δια του κυρίου Πορτοσάλτε και μάλιστα σε μία
εξαιρετική κρίσιμη περίοδο. Ο… δημοσιογράφος λειτουργώντας στο πλαίσιο του
κοινωνικού αυτοματισμού είπε, πώς η κυβέρνηση έχει μειώσει τους μισθούς στον
Ιδιωτικό Τομέα και για να κλείσει το «χάσμα» πρότεινε ως (;) φερέφωνο, όχι την
αύξηση των μισθών στον Ιδιωτικό Τομέα, αλλά μία ακόμη περικοπή στους μισθούς
των υπαλλήλων στον Δημόσιο Τομέα.
Η Π.Ο.Ε-Ο.Τ.Α. θεωρεί αυτονόητο να καταδικάσει την επαίσχυντη αυτή
δήλωση του κ. Πορτοσάλτε, και προειδοποιεί όσους κρύβονται πίσω απ’ αυτήν,
κυβέρνηση και επιχειρηματικά συμφέροντα, πώς ούτε ως σκέψη δεν μπορεί να γίνει
ανεκτό ένα σενάριο μιας νέας περικοπής των μισθών στο Δημόσιο Τομέα. Η
αντίδραση θα είναι καθολική και αστραπιαία.
Πόσο μάλλον όταν ο Δημόσιος Τομέας που η κυβέρνηση και οι τηλεοπτικοί
σταθμοί, όπως ο ΣΚΑΪ, απαξίωναν τα τελευταία χρόνια είναι αυτός που κρατάει
όρθια την χώρα εν μέσω της πρωτόγνωρης πανδημίας του κορωνοϊού.
Το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας είναι στην πρώτη
γραμμή της μάχης και δίνουν, κυριολεκτικά, και τη ζωή τους για να
προστατεύσουν τη Δημόσια Υγεία, παρά τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν

από την έλλειψη προσωπικού, ενώ οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, κι
αυτοί στην πρώτη γραμμή, δίνουν το δικό τους αγώνα να κρατήσουν τις πόλεις
καθαρές και υγιείς. Με την ίδια αυταπάρνηση εργάζονται και άλλοι υπάλληλοι του
Δημοσίου Τομέα.
Αν είχαν λίγη τσίπα πάνω τους, από την κυβέρνηση, θα έπρεπε να είχαν
καταδικάσει τις δηλώσεις του κυρίου Πορτοσάλτε. Η σιγή ιχθύος ωστόσο
καταδεικνύει την δική τους ενοχή. Τη στιγμή που υγειονομικοί χάνουν τη ζωή τους
δίδοντας τη μάχη να κρατήσουν στη ζωή συνανθρώπους μας, το γνωστό
«σύστημα» προτείνει περικοπές μισθών. Αδιόρθωτοι. Δεν σέβονται απολύτως
τίποτε…
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