Κόντρα Σπίρτζη-Αυγενάκη για
τις προσλήψεις 230 ατόμων στη
ΣΤΑΣΥ
Ανακοίνωση εξέδωσε ο Τομεάρχης Υποδομών της ΝΔ, Λ. Αυγενάκης
αναφορικά με την σκανδαλώδη πρόσληψη 230 υπαλλήλων στο ΜΕΤΡΟ,
3 ημέρες πριν το κρίσιμο δημοψήφισμα :
«Μετά τον προκλητικό διορισμό -μόλις χθες- του κ. Ιωάννη
Μπενίση, συντρόφου της Περιφερειάρχη Αττικής Κας Ρ. Δούρου στη
θέση του Προέδρου της ΕΥΔΑΠ, λίγες ώρες πριν την χρεοκοπία της
χώρας, οι ενορχηστρωτές της ταπείνωσης των Ελλήνων και φυσικοί
αυτουργοί της καταστροφής της χώρας, προχωρούν σε προσλήψεις
230 υπαλλήλων στο ΜΕΤΡΟ.

Μετά από 5 μήνες παλινωδιών και ερασιτεχνισμών ο Αναπληρωτής
Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χ. Σπίρτζης και ο
Αν. Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Γ. Κατρούγκαλος,
«περήφανοι και αξιοπρεπείς» κατά τ’ άλλα, επιλέγουν
σκανδαλωδώς να υπογράψουν την απόφαση επαναπρόσληψης των 230
απολυμένων, σήμερα, μόλις 3 ημέρες πριν το κρίσιμο
δημοψήφισμα.
Και όλα αυτά, λίγη ώρα πριν ο κ. Κατρούγκαλος μεταβεί στο
αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για
να προπαγανδίσει υπέρ του ¨ΟΧΙ¨.
Την ώρα που η χώρα καταρρέει, που οι συνταξιούχοι σχηματίζουν
ουρές έξω από τράπεζες για να πάρουν μέρος της σύνταξής τους,
που κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα έχει νεκρώσει, η
Κυβέρνηση αντί να ασχοληθεί με την κατάσταση συντριβής που
έχει προκαλέσει στη χώρα μας, αναλώνεται σε απεγνωσμένες
προσπάθειες ενίσχυσης του πελατειακού κράτους».
Αυτό, έφερε φυσικά και την απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού

ΥΠΟΜΕΔΙ κ. Χρήστου Σπίρτζη:
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ.
Χρήστος Σπίρτζης αναφορικά με ανακοίνωση του βουλευτή της ΝΔ
κ. Λ. Αυγενάκη για επαναπροσλήψεις εργαζομένων στο Μετρό
προέβη στην ακόλουθη δήλωση-απάντηση:
«Ο κ. Αυγενάκης και η ΝΔ ως κήνσορες της νομιμότητας και της
“τάξης” πρέπει να μας πουν αν σέβονται τον ελληνικό νόμο ή
όχι, αν πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος ή όχι.
Η κυβέρνηση σέβεται το νόμο με απόλυτο τρόπο και είμαστε
περήφανοι που με την εφαρμογή της πολιτικής μας
επαναπροσλαμβάνονται εργαζόμενοι, που απολύθηκαν από τις
κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, με ανάλγητο και εξοντωτικό τρόπο.
Για την ιστορία να θυμίσουμε στον κ Αυγενάκη, γνωστός για τη
συνήθη λαϊκιστική επικοινωνιακή τακτική του, ότι τους
συγκεκριμένους απολυμένους τους είχαν προσλάβει με τις γνωστές
πελατειακές συνήθειες που εφάρμοσε η παράταξη του και το κόμμα
του, η ΝΔ, επί υπουργίας Γιώργου Σουφλιά.
Το γεγονός αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση ασκεί την πολιτική της
και τηρεί το νόμο με ίσο τρόπο απέναντι στους πολίτες και
στους εργαζόμενους και όχι με τα κριτήρια, που ζήσαμε πριν από
πέντε μήνες. Αυτά της κομματικής και πολιτικής προέλευσης των
“παιδιών” του παλαιοκομματισμού, που έχουν εφαρμοστεί για
πολλές δεκαετίες στη χώρα».

