
   

 

ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΟ  ΤΝΓΤΑΜΟ 
(ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ) Γεκέμβρης 2010 

 
 

 

ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΟΤ   ΤΝΓΤΑΜΟΤ 

(ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ)  

για το Γ.. της ΔΛΜΔ  

  

1. Αμνύξηζηνπ Υαξά            5ν Λχθεην Βέξνηαο 

2. Βεξγηώηε Μαξία             Δζπεξηλφ ΓΔΛ Βέξνηαο 

3. Γηαλλάθε Αγγειηθή          3ν Λχθεην Βέξνηαο 

4. Γθαιίηζηνπ Γηάλλα          2ν Λχθεην Βέξνηαο  

5. Καινγεξή Μαξία            1ν Λχθεην Βέξνηαο  

6. Κνπηξνπκπάθεο Κώζηαο    ΔΠΑ.Λ. Βέξνηαο  

7. Ληαθάθνο Θεόδσξνο       1ν Λχθεην Βέξνηαο  

8. Μόζρνο Αιέθνο                ΔΠΑ.Λ. Βέξνηαο  

9. Μπαθιέζε Πελειόπε      ΔΠΑ.Λ. Βέξνηαο  

10. Μπέθεο Νίθνο                1ν Λχθεην Βέξνηαο  

11.Παπνπιίδνπ Μαξία        7ν Γπκλάζην Βέξνηαο  

12.ηακάηεο Παλαγηώηεο  Γπκλάζην Δπηζθνπήο  

  ε ιίγνπο κήλεο 

θιείλνπκε έλα ρξφλν δσήο ζηνλ 

αζηεξηζκφ ηνπ Γ.Ν.Σ. θαη ηεο 

ΣΡΟΨΚΑ. 

 Πηζηεχνπκε βαζχηαηα πσο 

ε εμέιημε απηή δελ ήηαλ νχηε 

«αλαγθαίν θαθφ», νχηε «κνλαδηθή 

δηέμνδνο» γηα λα αληηκεησπίζεη ε 

ρψξα ην ζπγθπξηαθά κεγάιν εμσ-

ηεξηθφ ρξένο θαη ην δεκφζην 

έιιεηκα, αιιά ζπλεηδεηή επηινγή 

ηνπ ακεξηθαλνεπξσπατθνχ θεθα-

ιαίνπ λα ηελ θάλεη πεηξακαηφδσν, 

πξψην ζχκα κηαο πξναπνθαζηζκέ-

λεο επίζεζεο, ζηα πιαίζηα αλα-

δηάξζξσζήο ηνπ γηα λα δηαηεξήζεη 

ηα παγθφζκηα πξνλφκηά ηνπ. Γηαηί 

επηιέρηεθε ε Διιάδα; Ίζσο γηαηί 

 

ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ 

Δπηζθεθζείηε ην ηζηνιόγην ηνπ  

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΤΝΓΤΑΜΟΤ 

 (ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ) 

 Θα βξείηε : 
 Δθπαηδεπηηθά Νέα 

 Νέα απφ ηελ ΔΛΜΔ θαη ΟΛΜΔ 

 Γεληθφηεξα λέα πνπ καο αθνξνχλ 

 ρφιηα, Άξζξα θαη Κξηηηθέο 

 πκκεηνρή ησλ επηζθεπηψλ κε ζρφιηα θαη άξζξα 

 

Σν Διεχζεξν, Αλεμάξηεην βήκα φισλ καο 

  

httξ://anexartitosima.wordpress.com  

ήηαλ εχθνιν ζχκα ιφγσ ηνπ ει-

ιείκαηνο θαη ηνπ ρξένπο. Ίζσο λα 

είρε ηελ πην εμαξηεκέλε, νηθνλν-

κηθά θαη πνιηηηθά αζηηθή ηάμε θαη 

ηελ ελδνηηθφηεξε θαη πξνζπκφηε-

ξε λα ζπλεξγαζηεί πνιηηηθή εγε-

ζία. 

Ίζσο ηελ πην αδχλακε λ‘ 

αληηζηαζεί ζηηο νξέμεηο θαη  ηα 

ζρέδηα ησλ κεγάισλ αθεληηθψλ. 

Άιισζηε νχηε ην ζθάλδαιν Εί-

κελο  ηπραία ζπλέβε  εδψ, νχηε νη 

παξαθνινπζχζεηο ηειεθψλσλ 

ππνπξγψλ θαη πξσζππνπξγνχ! 

 Ίζσο λα ζπκβαίλνπλ φια 

απηά καδί ή ίζσο πάιη ηίπνηα απ‘ 

φια απηά θαη απιψο λα ήκαζηαλ      

άηπρνη ζηε δαξηά ησλ Μεγάισλ.  
                πλέρεηα ζηε ζειίδα 3                          

Κνηλσληθή ιεειαζία ! 
 Οη εθινγέο ηειείσζαλ θαη ηα 
καραίξηα ηεο θνηλσληθήο ζθαγήο 
βγήθαλ απφ ηηο ζήθεο ηνπο. Ο πξνυ-
πνινγηζκφο πνπ θαηέζεζε ε θπβέξλε-
ζε ηνπ ΠΑΣΟΚ νδεγεί θάησ αθφκα 
θαη απφ ηα έζραηα φξηα επηβίσζεο 
ζεκαληηθά ηκήκαηα ηεο θνηλσλίαο θαη 
ζηε θηψρεηα ηελ πιεηνςεθία ηνπ 
θφζκνπ ηεο εξγαζίαο. Η θπβέξλεζε 
ηνπ ΠΑΣΟΚ ζε ζπκθσλία κε Δ.Δ θαη 
ΓΝΤ, ζην φλνκα ηεο εμππεξέηεζεο 
ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο (θαη ζηηο θαηεπ-

ζχλζεηο ηνπ Μλεκνλίνπ γηα κείσζε 
ηνπ ειιείκκαηνο) θαηέζηξσζαλ έλα 
ιεζηξηθφ πξνυπνινγηζκφ κε ηαπηφ-
ρξνλε εμαζθάιηζε ησλ θεξδψλ ηνπ 
θεθαιαίνπ θαη κε δηαξζξσηηθέο αιια-
γέο πνπ κεηαηξέπνπλ θάζε θνηλσληθή 
αλάγθε ζε πεδίν κειινληηθήο θεξδν-
θνξίαο.  

Υξένο θαη έιιεηκκα δελ είλαη 
δηθά καο…. 
 Ωο δεκνζηνλνκηθνχο ζηφρνπο 
ε θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΣΟΚ ζέηεη ζηνλ       
                πλέρεηα ζηε ζειίδα 6    

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 2011 :   
Ζ ΕΩΖ ΜΑ ΣΟΝ ΣΙΦΣΖ ΣΟΤ ΜΝΖΜΟΝΙΟΤ 

«Οη 59 λφκνη πνπ δεηάεη επεηγφ-

λησο ην Μλεκφλην. Πνηνη είλαη θαη 

πφηε πξέπεη λα ςεθηζηνχλ. Δπεί-

γνπζα δηαδηθαζία απαίηεζε ν 

πξσζππνπξγφο» 

 «Απφ απηνχο, ηνπο 44 πξέ-

πεη λα ηνπο πεηχρεη ε θπβέξλεζε 

κέρξη ην Μάξηην ηνπ 2011 θαη 

ηνπο ππφινηπνπο κέρξη ην επηέκ-

βξε ηνπ 2011» 

 «αξσηηθέο αλαηξνπέο ζε 

ΓΔΚΟ θαη Γεκφζην». 

 Πξσηνζέιηδνη ηίηινη Δθε-

κεξίδσλ 26/11/2010, ακέζσο κεηά 

ηελ ηειεπηαία επίζθεςε ηεο ηξφτ-

θαο. 

 Σίηινη εθεκεξίδσλ κηαο 

θαηερφκελεο ρψξαο, κε πξσζπ-

πνπξγφ-καξηνλέηηα, εθηειεζηή 

εληνιψλ μέλσλ θαηαθηεηψλ θαη 

θνηλνβνχιην πνπ ζα λνκηκνπνηή-

ζεη ηηο δηαηαγέο γηα δηάιπζε θαη 

πψιεζε ηεο Διιάδαο! Αιήζεηα  
                               πλέρεηα ζηε ζειίδα 4                          

Αο ηνπο ζηακαηήζνπκε !! 

Καηεδαθίδνπλ θαη’ εληνιήλ ηε ρώξα  

K α θό  η ν  π α ξ α κ ύ ζ η ,   

α ι ι ά  έ ρ ε η  δ ξ ά θν . . .  
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Φπζηθά θαη ηξαγνπδάκε 

θαη παίδνπκε θαη νχηη θαη βηνιί 

θαη ηακπνπξά θάπνηεο θνξέο θιά-

νπην θαη άιια πλεπζηά. Δζείο 

έρεηε ζθεθηεί πσο έλα ηαηξηθφ 

θξεβάηη ζα κπνξνχζε λα γίλεη 

καζεηηθφ ζξαλίν; 

Γηα φζνπο δελ ην θαηάια-

βαλ δελ πξνζπαζνχκε λα εκπλεχ-

ζνπκε ζνπξεαιηζηηθέο εηθφλεο 

αιιά πεξηγξάθνπκε κηα πξαγκαηη-

θφηεηα ζην Μνπζηθό ρνιείν 

Βέξνηαο. Λίγνη πνιίηεο ηεο Βέξνη-

αο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη εθπαη-

δεπηηθνί γλσξίδνπλ ηελ ιεηηνπξγί-

α, ήδε απφ ην πεξζηλφ δηδαθηηθφ 

έηνο, ηνπ Μνπζηθνχ ρνιείνπ ζην 

Σαγαξνρψξη ζην θηίξην ηνπ Πνιη-

ηηζηηθνχ πιιφγνπ.  

‘ έλα ρψξν κεηά βίαο 

100κ2  φπνπ έρεη γίλεη κηα ππνηπ-

πψδεο δηακφξθσζε ζηεγάδεηαη 

έλα ζρνιείν ηνπ νπνίνπ νη ζηεγα-

ζηηθέο αλάγθεο ιφγσ ηεο θχζεο 

ηνπ ζρνιείνπ είλαη ηδηαίηεξα απμε-

κέλεο (ζηνχληην γηα ηελ αηνκηθή 

δηδαζθαιία ησλ κνπζηθψλ νξγά-

λσλ, ηξαπεδαξία γηα ηε ζίηηζε ησλ 

καζεηψλ θ.ά.). Τπάξρεη βέβαηα 

κηα έθηαζε 11ζηξ. πνπ έρεη παξα-

ρσξεζεί πίζσ απφ ην θηίξην ηνπ 

Πνιηηηζηηθνχ αιιά δηαλχνπκε 

πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο.  Φπ-

ζηθά, ζα πξνηείλακε ζηελ Τπνπξ-

γφ Παηδείαο λα ην επηζθεθηεί γηα 

λα δεί ηη πξαγκαηηθά ζεκαίλεη 

θαηλνηφκνο δξάζε θαη πξσηνβνπ-

ιία εθπαηδεπηηθψλ! Γηαηί ζην ζπ-

γθεθξηκέλν Μνπζηθφ ρνιείν 

ππάξρνπλ θπξίσο απηά.  

Οη 25 καζεηέο Α΄ θαη Β΄ 

γπκλαζίνπ θάλνπλ πιεξνθνξηθή 

σο ζεσξεηηθφ κάζεκα, θάλνπλ 

δηάιεηκκα φηαλ βξέρεη κέζα ζηηο 

αίζνπζεο δεδνκέλεο ηεο αλππαξμί-

αο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ή ζηεγά-

ζηξνπ θαη νη θαζεγεηέο αηζζάλν-

ληαη επηπρείο φηαλ ζην θελφ ηνπο 

έρνπλ ηνπιάρηζηνλ θαξέθια λα 

θαζίζνπλ αθνχ ην ππνηηζέκελν 

γξαθείν ησλ θαζεγεηψλ ρξεζηκν-

πνηείηαη ηαπηφρξνλα θαη σο ρψξνο 

δηδαζθαιίαο. Μηα θνξά ηελ εβδν-

κάδα βέβαηα ζε ψξεο  ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ζρνιείνπ ην θηίξην ρξεζηκν-

πνηείηαη θαη σο ηαηξείν ηνπ Γεκν-

ηηθνχ Γηακεξίζκαηνο.  

Δίλαη πεξηηηφ βέβαηα λα 

αλαθεξζνχκε ζηηο ειιείςεηο κνπ-

ζηθψλ νξγάλσλ θαη άιισλ πιη-

θψλ. Σα ήδε ππάξρνληα είλαη ηα 

πεξηζζφηεξα δαλεηζκέλα απφ 

άιια ζρνιεία ή ρνξεγίεο .΄ φια 

απηά πξνζηίζεηαη θαη ην πάγην 

πξφβιεκα ησλ Μνπζηθψλ ρνιεί-

σλ κε ηηο θαζπζηεξεκέλεο πξνζ-

ιήςεηο σξνκίζζησλ κνπζηθψλ (νη 

ηειεπηαίνη παξνπζηάζηεθαλ  πξηλ 

δπν βδνκάδεο!).  

 Απψλ ην Τπνπξγείν 

αιιά θαη ν δήκνο φπσο αληηιακ-

βάλεηαη εχθνια θαλείο θαη αλ 

πξνεθινγηθά θάπνηνη πίζηεςαλ φηη 

ππήξρε ειπίδα λ‘ αιιάμεη θάηη γηα 

ην Μνπζηθφ ρνιείν ε πξαγκαηη-

θφηεηα πεδή: ε δήκαξρνο πνηέ δελ 

εκθαλίζηεθε ζε αληίζεζε κε άιια 

ζρνιεία (βιέπε ΔΠΑΛ φπνπ θνη-

ηνχλ πνιινί – πάξα πνιινί ςεθν-

θφξνη), ελψ ν αληίπαινο ππνςήθη-

νο δήκαξρνο καο ζχκηζε φηη ζηελ 

αλάγθε θαιέο είλαη θαη νη ρνξεγί-

εο. Γξάθνληαο ινηπφλ απηά κνπ 

‗ξζε ζην κπαιφ κηα άιιε εηθφλα: 

απηή ηνπ θξπθνύ ζρνιεηνύ. Ή 

ηνπ ζρνιείνπ ηνπ κέιινληνο;  

     

ΔΔΗ ΣΡΑΓΟΤΓΑΣΔ 

 ΣΟ ΜΠΑΝΗΟ; 

 

 

ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ 
ηνπο δξφκνπο 

ηεο πφιεο 

ζηηο μεραζκέλεο 

απάηεο 

Καη ζηηο αλειέεηεο 

Πιαηείεο 

Πίζσ απφ ηα απάλζξσπα 

Παξάζπξα 

Σα καχξα αγάικαηα 

Σα ξαγηζκέλα βιέκκαηα 

ζηηο πξνθαηαζθεπαζκέλεο 

εθδειψζεηο. 

Μέλσ∙ Αγλψζηνπ ζηξαηηψηε 58 

        ------------- 

 

 

Υηνλίδεη. 

Ο ξαθνζπιιέθηεο 

καδεχεη εηθφλεο 

ηνπ δξφκνπ. 

Σα ειεθηξνληθά 

απνζπάζκαηα 

θάλαλ εηθνληθέο 

εθηειέζεηο 

θάζε κέξα. 

       ---------- 

    

               

 

Νπρηψλεη 

ζα καο ζθεπάζεη 

ην ζθνηάδη 

             -------------- 

 

Ξέραζα 

ην πξφζσπφ κνπ 

Γηαηί 

έρσ ρηιηάδεο ρξφληα 

λα δσ ηνπο θίινπο κνπ 

       ----------------- 

 

 

ΑΝΟΙΑ 
έβαιεο ηα ζιηκκέλα ξνχρα 

θαη καο πεξίκελεο. 

Γελ ήμεξεο πνηα ήζνπλ, 

άδεηα ηα δσκάηηα 

ηνπ κπαινχ ζνπ, 

δελ καο γλψξηζεο 

καο ηξαγνχδεζεο 

θαη καο Ξέραζεο! 

               

   

Παλαγηώηεο . 

 

 Ζ ίδηα ε Τπνπξγφο παηδεί-

αο ραξαθηήξηζε ηελ θεηηλή ρξνληά 

"δχζθνιε". Αιιά ε ίδηα θαη ηα 

εμαπηέξπγά ηεο ζηνλ δηνηθεηηθφ 

κεραληζκφ θαη ηα παπαγαιάθηα 

ηεο ζηα Μ.Μ.Δ. απέδεημαλ φηη δελ 

ηα πάλε θαιά νχηε ζηα Μαζεκαηη-

θά. Με αιρεκείεο εμαθάληζαλ 

9.353 θελά ζηελ πξσηνβάζκηα θαη 

δεπηεξνβάζκηα θαη έβγαιαλ θαη 

πιενλάδνλ πξνζσπηθφ 4.277 εθ-

παηδεπηηθνχο!   

 Ξερλνχλ, φκσο φηη κε αλα-

πιεξσηέο θαη σξνκηζζίνπο, κε 

εθπαηδεπηηθνχο ρσξίο δηθαηψκαηα, 

κε πεξηπιαλψκελνπο θαη ζε εξγα-

ζηαθή νκεξία, δειαδή κε εθπαη-

δεπηηθνχο – ιάζηηρν πνπ κεηαθη-

λνχληαη ζε 2 - 3 ζρνιεία θαη απφ 

ηελ δεπηεξνβάζκηα ζηελ πξσην-

βάζκηα ε δεκφζηα εθπαίδεπζε δελ 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη. Σελ ίδηα 

ζηηγκή ηα θελά "θαιχπηνληαη" κε 

ζπκπηχμεηο ηκεκάησλ πνπ ηδηαίηε-

ξα ζηελ Σερληθή εθπαίδεπζε 

έρνπλ πάξεη κνξθή ρηνλνζηηβάδαο 

ζπξξηθλψλνληαο εηδηθφηεηεο θαη 

ζρνιεία.    

 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε 

θπβέξλεζε δηφξηζε θέηνο ηνλ κη-

θξφηεξν αξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ 

ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ, παξφιν 

πνπ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπληαμη-

νδνηήζεθαλ είλαη ηξηπιάζηνη ζπ-

γθξηηηθά κε ην 2009!  

 Να κελ αλαθεξζνχκε ζηηο 

άζιηεο ζπλζήθεο ηεο ζρνιηθήο 

ζηέγεο... Αλ ζηφρνο ήηαλ ε θάιπ-

ςε ησλ αλαγθψλ ησλ ζρνιείσλ 

θαη ε κφξθσζε ησλ καζεηψλ ζα 

πξνρσξνχζαλ ζε δηνξηζκνχο εθ-

παηδεπηηθψλ, ζηε κείσζε ησλ κα-

ζεηψλ αλά ηκήκα θαη ζε πξνγξάκ-

καηα κε πξνηεξαηφηεηα ηε κείσζε 

ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο.  

 Μηα ζηνηρεηψδεο θάιπςε 

ησλ αλαγθψλ απηψλ ζα απαηηνχζε 

κφληκνπο δηνξηζκνχο πάλσ απφ 

45.000 εθπαηδεπηηθνχο! Αληίζεηα 

ε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή αλαπαξά-

γεη ην ζρνιείν ησλ εμεηάζεσλ, ηεο 

ακάζεηαο θαη ηεο ππνρξεκαηνδφ-

ηεζεο.    

 Tν θζελφ ζρνιείν είλαη 

απνηέιεζκα ηεο ππνρξεκαηνδφηε-

ζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζπλδέε-

ηαη κε ηελ αγνξαία ινγηθή ηεο 

ζπξξίθλσζεο ηνπ δεκφζηνπ θαη 

δσξεάλ ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπ-

ζεο 

Π ν ί ε ζ ε  Παλεγπξίδνπλ γηα ηα θελά! 

ΓΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟ (πξφεδξνο 

ΔΒ) : «Σν Μλεκφλην, είλαη έλα 

δπλακηθφ business plan». 

ΠΑΓΚΑΛΟ : «ινη καδί ηα 

θάγακε» θαη «ην Μλεκφλην είλαη 

επηπρία». 

ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ : «Αλ 

πάξσ άιια κέηξα ζα παξαηηεζψ». 

ΟΛΗ ΡΔΝ : «Δίλαη πνιιά ηα 700 

επξψ ην κήλα». 

ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ : «Ο 

Θεφο λα βάιεη ην ρέξη ηνπ». 

ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ : «Κπβεξλψ κηα 

δηεθζαξκέλε ρψξα». 

ΔΗΠΑΝ : 
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πλέρεηα από ηε ζειίδα 1  

 ,ηη θαη λα ζπκβαίλεη φκσο 

ε φιε ηζηνξία κνηάδεη κ‘ έλα θα-

θνζηεκέλν ζέαηξν, έλα ζελάξην 

γεκάην αληηθάζεηο θαη εξσηεκαηη-

θά πνπ δελ αληέρνπλ ζηε βάζαλν 

ηεο ινγηθήο. Αο ην παξαθνινπζή-

ζνπκε. 

   ΠΩ ΣΖΘΖΚΔ  

    ΣΟ ΚΖΝΗΚΟ… 

  ηελ αξρή ήηαλ «ην ρξένο 

θαη ην δεκφζην έιιεηκκα», ην ν-

πνίν δηφγθσζε κε ηελ «αιφγηζηε» 

πνιηηηθή ηεο ε Κπβέξλεζε Καξα-

καλιή. Μεηά κηα λενεθιεγείζα, κε 

κεγάιε πιεηνςεθία, Κπβέξλεζε  

«ζνζηαιηζηψλ» ππφ ηνλ πηφ Πα-

παλδξένπ, πνπ είρε ππνζρεζεί, ζε 

αληίζεζε κε ηε Ν.Γ., πσο φρη κφλν 

δε ζα κεηψζεη κηζζνχο θαη ζπληά-

μεηο, αιιά ζα δψζεη θαη κηθξέο 

απμήζεηο! 

Ζ πιεηνςεθία κηαο απν-

γνεηεπκέλεο, παγηδεπκέλεο ζηα 

δεηλά ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, αεδη-

αζκέλεο απφ ηε δηαθζνξά θαη ηα 

ζθάλδαια ηεο πξνεγνχκελεο θα-

ηάζηαζεο, αδξαλνπνηεκέλεο, αι-

ιά θαη δειεηεξηαζκέλεο απ‘ ηνλ 

θαηαλαισηηζκφ θνηλσλίαο, πίζηε-

ςε, ςήθηζε θαη πεξίκελε. 

Πίζσ, ζ‘ έλα ζνιφ, δπζ-

δηάθξηην θφλην ήηαλ νη ζθελνζέ-

ηεο, νη ρεηξηζηέο ησλ ζρνηληψλ: 

Μεγάιεο ακεξηθαληθέο θαη επξσ-

πατθέο ηξάπεδεο, φκηινη ρξεκαηη-

ζηψλ-επελδπηψλ, πνιπεζληθέο, 

εγρψξηνη ηξαπεδίηεο θαη κεγαινε-

πηρεηξεκαηίεο θαη πνιηηηθνί ηνπο 

εθπξφζσπνη: ε Κνκηζηφλ, ε Μέξ-

θει, ν αξθνδί, νη επίηξνπνη θαη 

ινηπνί ληφπηνη θπβεξλεηηθνί εθηε-

ιεζηέο. 

   ΚΑΗ ΣΟ ΔΡΓΟ ΑΡΥΗΕΔΗ 

Πξψηα μακνιήζεθαλ ηα 

Μέζα Μαδηθήο Δμαπάηεζεο κε 

κηα πιεηάδα θαινπιεξσκέλσλ, 

πηζηψλ ζηα αθεληηθά θαη πνξσκέ-

λσλ  δεκνζηνγξάθσλ πνπ θψλα-

δαλ λχρηα κέξα πσο  «μνδεχνπκε 

παξαπάλσ απ‘ φζα παξάγνπκε», 

«δνχκε πνιπηειψο κε δαλεηθά», 

«είκαζηε ηεκπέιεδεο» θη άιια 

ηέηνηα παξφκνηα γηα λα θαηαιή-

μνπλ ζηελ επσδφ: «ζα ρξενθνπή-

ζεη ε ρψξα αλ δελ θνπνχλ κηζζνί 

θαη ζπληάμεηο, δελ απμεζνχλ ηα 

φξηα ζπληαμηνδφηεζεο, δελ απε-

ιεπζεξσζνχλ νη ζρέζεηο εξγαζί-

αο», «θηαίκε φινη γηα ηελ θαηά-

ζηαζε» θαη «ζα πιεξψζνπκε φινη 

γηα λα βγνχκε απ‘ ηελ θξίζε»! 

Γηα λα γίλνπλ πεηζηηθφηε-

ξνη έπξεπε λα ζπληξέμνπλ θη έλαο-

δπν παξάγνληεο επηπιένλ. Πξψηα 

λ‘ αλεβνχλ ηα επηηφθηα δαλεηζκνχ 

θαη ηα αζθάιηζηξα. Παλεχθνιν: 

 Μηα «δηαξξνή» θπβεξλεηηθνχ 

αμησκαηνχρνπ απ‘ εδψ, κηα 

«απνθάιπςε» νηθνλνκηθνχ ζηνη-

ρείνπ απ‘  εθεί, κηα «άζηνρε δή-

ισζε» απφ παξαπέξα θαη ηα 

ζπξεληο εθηηλάρζεθαλ! Όζηεξα, 

λα θαλεί φηη φια απηά ηα ιέλε θη 

άιινη, νη μέλνη πνπ καο πήξαλ 

ρακπάξη εκάο, ηνπο θνπηνπφλε-

ξνπο, ηνπο ςεχηεο θαη ηεκπέιεδεο. 

Κη απηφ εχθνιν: Δπηθξηηηθά κηζφ-

ινγα απφ ηε Μέξθει, αλνηρηέο 

επηζέζεηο απφ Γεξκαλνχο αμησκα-

ηνχρνπο, ζσξεία άξζξσλ θαη αλα-

ιχζεσλ απφ «έγθπξεο» εθεκεξί-

δεο ηνπ Λνλδίλνπ  θαη ηεο Ν. Τφξ-

θεο πηζηνπνηνχζαλ φηη επίθεηηαη 

ρξενθνπία  αλ δελ πιεξψζνπκε 

φζα, « ηφζα ρξφληα ηξψγακε κε 

δαλεηθά». Μέρξη θαη ιατθά πεξην-

δηθά «επηζηξαηεχηεθαλ» λα δεί-

ρλνπλ ηελ Αθξνδίηε ζηε γλσζηή, 

αηζρξή πνιιαπιψο, ρεηξνλνκία! 

Μέζα ζ‘ απηφλ ηνλ νξπ-

καγδφ ζηεκέλεο πξνπαγάλδαο θαη 

θαηεπζπλφκελεο παξαπιεξνθφξε-

ζεο, ιίγεο θσλέο ςχρξαηκσλ αλ-

ζξψπσλ, δεκνζηνγξάθσλ, νηθνλν-

κνιφγσλ, παλεπηζηεκηαθψλ, πνπ 

έιεγαλ πσο «ην ρξένο θαη ην 

έιιεηκκα ην είρακε θαη ζην παξει-

ζφλ, φπσο ην έρνπλ φιεο νη ρψξεο 

ηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο 

κε πξψηε ηελ Ακεξηθή ή φηη ην 

ρξένο αληηζηνηρεί ζην έλα ηξίην 

πεξίπνπ ησλ θεξδψλ ηξαπεδψλ θαη 

επηρεηξήζεσλ ζηε ρψξα» θαη άιια 

παξφκνηα, πλίγνληαλ ή αληηκεησ-

πίδνληαλ απαμησηηθά απ‘ ηνπο 

θαινπιεξσκέλνπο Πξεηεληέξε-

δεο, Καςήδεο, Σξέκεζεο θαη ινη-

πέο-ινηπνχο ελ ππεξεζία δηαηε-

ηαγκέλνπο «δεκνζηνγξάθνπο». 

Ζ ηειεφξαζε έδεηρλε 

έλαλ πεξηδεή πξσζππνπξγφ θαη 

έλαλ ηαιαίπσξν ππνπξγφ νηθνλν-

κίαο άιινηε κε χθνο γινηψδνπο 

επαίηε (κπξνζηά ζηνπο μέλνπο 

άξρνληεο) θαη άιινηε κε χθνο 

ζθιεξνχ δηαπξαγκαηεπηή 

(κπξνζηά ζηα ληφπηα Μ.Μ.Δ.) λα 

δεηνχλ απεγλσζκέλα δάλεηα κε 

«δίθαηνπο» φξνπο θαη ηε Μέξθει 

λα αθήλεη λα ελλνεζεί πσο «θάηη 

ζα γίλεη αλ παξζνχλ ζθιεξά κέ-

ηξα». Θπκφκαζηε φινη ηηο αλνεζί-

εο γηα ην «γεκάην φπιν ζην ηξαπέ-

δη», πνπ ηειηθά ην έζηξεςαλ ζην 

ζβέξθν καο! 

        ΣΟ ΚΑΣΔΛΟΡΗΕΟ… 

Μέζα ζ‘ απηφ ην θιίκα, 

κε ηνπο ππνπξγνχο λα δειψλνπλ 

φηη «δελ κπνξνχκε λα πιεξψζνπ-

κε κηζζνχο θαη ζπληάμεηο», κε 

ηνπο γλσζηνχο Πξεηεληέξηδεο λα 

νπξιηάδνπλ «κέηξα εδψ θαη ηψξα 

γηαηί ραλφκαζηε θαη πξέπεη λα 

πιεξψζνπκε φινη ηελ θξίζε» (δελ 

έρεη πιάθα ν πιεζπληηθφο;), κε 

φζνπο αληηδξνχλ λα αληηκεησπίδν-

ληαη σο θαηάπηπζηνη ραξακνθάε-

δεο, αλαίζζεηνη έσο πξνδφηεο, έλα 

σξαίν, αλνημηάηηθν πξσηλφ, απφ 

έλα αθξηηηθφ λεζί, κε θφλην ηε 

γαιαλή ζάιαζζα, ν Γηψξγνο Πα-

παλδξένπ, πξφεδξνο ηνπ ΠΑΟΚ, 

πξφεδξνο ηεο νζηαιηζηηθεο Γηε-

ζλνχο, πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο, 

γηφο ηνπ Αλδξέα θαη ηεο Μαξγαξί-

ηαο... εμαγγέιεη, κε χθνο θαθνχ 

ηξαγηθνχ εζνπνηνχ, πσο πξέπεη λα 

ιεθζνχλ, γηα λα ζσζεί ε ρψξα, 

κέηξα πεξηνξηζκνχ κηζζψλ, ζπ-

ληάμεσλ, θνηλσληθήο πνιηηηθήο 

θ.ι.π.. 

   Μεηά απ‘ απηφ νη δαλεηζηέο καο 

θάλνπλ ηε ράξε λα καο δαλείζνπλ 

κ‘ έλα ιεζηξηθφ επηηφθην θαη α-

ληαιιάγκαηα ηφζα θαη ηέηνηα, φζα 

δελ είρε πάξεη θαλείο δαλεηζηήο 

απφ ην 1823 κέρξη ηψξα. 

 Με ην ιαφ ελνρνπνηεκέλν 

θαη θνβηζκέλν, ηελ θαηαθεξκαηη-

ζκέλε αξηζηεξά λα ςειιίδεη α-

πιψο ζπλζήκαηα, αλίθαλε λα αξ-

ζξψζεη νινθιεξσκέλε πξφηαζε, 

ηα κεγάια ζπλδηθάηα (ΓΔΔ-

ΑΓΔΓΤ), πιήξσο ειεγρφκελα, λα 

βάδνπλ πιάηε ζηελ θπβέξλεζε 

θαη ηηο ζπνξαδηθέο αληηδξάζεηο λα 

θαηαπλίγνληαη εχθνια, ππνγξάθε-

ηαη κε ηνπο πηζησηέο (θνκςή 

έθθξαζε) θαη ςεθίδεηαη επεηγφ-

λησο απ‘ ηε Βνπιή κηα ζπκθσλία, 

γλσζηή πηα σο κλεκόλην, κε ηελ 

νπνία παξαρσξνχληαη, θπξηνιε-

θηηθά, ηα πάληα ζηηο επξσπατθέο 

θαη ακεξηθαληθέο ηξάπεδεο θαη 

ζηνπο πνιηηηθνχο εθθξαζηέο ηνπο. 

 Έρνπλ εμαπνιπζεί πιένλ 

νη θαβαιάξεδεο ηεο απνθάιπςεο 

θαη δε κέλεη ηίπνηα φξζην: Μηζζνί, 

ζπληάμεηο, θνηλσληθή αζθάιηζε, 

πξφλνηα, θνηλσληθέο δαπάλεο, 

θφξνη θαη πάιη θφξνη, έκκεζνη, 

άκεζνη, θαιπκκέλνη θαη απξνθά-

ιππηνη, εκεξνκίζζηα, ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο, ππεξσξίεο, απνδεκηψ-

ζεηο, πεξίζαιςε, ελαπνκείλαζεο 

δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, κε κηα 

ιέμε ηα πάληα πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ην θόζηνο εξγαζίαο θαη ηε 

δεκόζηα πεξηνπζία θαηαθξενπξ-

γνχληαη θαη ηζνπεδψλνληαη! ,ηη 

είρε θαηαθηήζεη ε ειιεληθή  θνη-

λσλία απ‘ ηηο αξρέο ηνπ πξνεγνχ-

κελνπ αηψλα, αθαηξείηαη ξαγδαία 

ζε δηάζηεκα ιίγσλ κελψλ. Κη φρη 

κφλν απηφ, αιιά, θαζψο θαίλεηαη, 

ε ζπκθσλία δελ έρεη ζαθέο ρξνλη-

θφ φξην ιήμεο, νχηε βάζνο θαη 

εχξνο ιήςεο κέηξσλ. Οη εζλνπα-

ηέξεο βνπιεπηέο ηνπ ΠΑΟΚ 

θαη ηνπ ΛΑΟ ςήθηζαλ έλα 

κλεκόλην-κλήκα γηα ην ιαό θαη 

ηε ρώξα, κε ην νπνίν παξαρσ-

ξνύλ θπξηαξρηθά δηθαηώκαηα 

ζηα μέλα αθεληηθά αθόκα θαη 

γηα εδάθε ηεο ειιεληθήο επη-

θξάηεηαο. Υαξαθηεξηζηηθά ην 

θείκελν αλαθέξεη αλάκεζα ζηα 

άιια: 
ζει.119 - ΓΔΝ κπνξεί ε Διιάδα λα 

πάξεη δάλεην απφ άιιν δαλεηζηή (Κίλα-

Ρσζία) θαζψο επίζεο δελ κπνξεί λα 

ππνζεθεχζεη νχηε λα ελερπξηάζεη γηα 

άιινλ πεξηνπζία ή έζνδα ή λα κεηαθέ-

ξεη ην... ρξένο ηεο... 

ζει. 129, παξαγξ.13, ππνπαξαγξ. 1 - 

Αληίζεηα ν δαλεηζηήο επηηξέπεηαη λα 

κεηαβηβάζεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ.  ζει.129, παξαγξ.14, 

ππνπαξαγξ. 1 - Η ζχκβαζε δηέπεηαη 

απφ ην Αγγιηθφ δίθαην 

ζει. 121, παξαγξ. 5 - Σν επηηφθην γηα 

ηα 80 δηο επξσπατθψλ δαλείσλ είλαη 

5,2 θπκαηλφκελν γηα ηελ πξψηε 3εηία, 

6,2 γηα ηα επφκελα ρξφληα θαη +2% 

ηφθνη ππεξεκεξίαο εάλ έρεη ιήμεη ην 

δάλεην, επαλαπξνζδηνξηδφκελν ΑΝΑ 

ΔΒΓΟΜΑΓΑ !!! 

ζει. 123 - Η Διιάδα εάλ δελ πιεξψζεη 

θάπνην απφ ηα παιαηφηεξα δάλεηα πνπ 

ιήγνπλ θαη φρη ηηο δφζεηο πνπ εθάζηνηε 

παίξλνπκε ή πξνβεί ζε αλαζηνιή  πιε-

ξσκψλ παιαηφηεξνπ δαλείνπ, δελ κπν-

ξεί λα εθηακηεχζεη ρξήκαηα απφ ην 

κεραληζκφ θαη ππνρξενχηαη λα πιεξψ-

ζεη άκεζα ην ππφινηπν θεθάιαην ηνπ 

δαλείνπ ηνπ κεραληζκνχ καδί κε φιεο 

ηηο επηβαξχλζεηο... 

…Με ηελ παξνχζα ν δαλεηνιήπηεο 

ακεηάθιεηα θαη άλεπ φξσλ, παξαηηεί-

ηαη απφ θάζε αζπιία ηελ νπνία έρεη ή 

πξφθεηηαη λα απνθηήζεη φζνλ αθνξά 

ηνλ ίδην ή ηα πεξηνπζηαθά ηνπ ζηνηρεία 

απφ λνκηθέο δηαδηθαζίεο ζε ζρέζε κε 

ηελ παξνχζα ζχκβαζε φζνλ αθνξά 

θαηάζρεζε, δηαηαγή θαη φζνλ αθνξά 

ηελ εθηέιεζε θαηά ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ζην βαζκφ πνπ δελ ην 

απαγνξεχεη δηθαζηηθφο λφκνο. Οχηε ν 

δαλεηνιήπηεο, νχηε ηα πεξηνπζηαθά ηνπ 

ζηνηρεία έρνπλ αζπιία  !!! 

ΣΟ ΔΡΓΟ ΠΗΩ ΑΠ’ ΣΗ 

ΚΟΤΡΣΗΝΔ 

 Πέξα απ‘ ηνπο δξακαηη-

θνχο ηφλνπο ηεο αθήγεζεο πνπ 

πξνεγήζεθε, αλ επηρεηξήζεη θα-

λείο λα δεη ιίγν βαζχηεξα ηα πξάγ-

καηα ρξεζηκνπνηψληαο ηελ απιή 

ινγηθή, πνπ πνιιέο θνξέο ππνρσ-

ξεί κπξνζηά ζην κέγεζνο ησλ θαη-

λνκέλσλ θαη ην θφβν πνπ απηά  
                        πλέρεηα ζηε ζειίδα 12 

K α θό  η ν  π α ξ α κ ύ ζ η ,   

α ι ι ά  έ ρ ε η  δ ξ ά θν . . .  



 4 

 

πλέρεηα από ηε ζειίδα 1 

πνχ θξχβνληαη νη «παηξηψηεο» ηνπ 

ΠΑΟΚ θαη ηνπ ΛΑΟ; 

  Ζ θπβέξλεζε ΠΑΟΚ θαη 

ν κνηξαίνο πξσζππνπξγφο ηεο, 

αθνχ ππέγξαςαλ ηελ παξάδνζε 

ηεο ρψξαο ζηνπο δαλεηζηέο ηεο, -

ρσξίο θακία ιατθή εμνπζηνδφηε-

ζε, πψο θαη πνηνο ζα βξηζθφηαλ 

άιισζηε λα δψζεη ηέηνηα εμνπζην-

δφηεζε εζράηεο πξνδνζίαο-, θαηε-

δαθίδνπλ αζηακάηεηα φ,ηη έρεη 

νηθνδνκεζεί ζην ζχγρξνλν λενει-

ιεληθφ θξάηνο. Καη‘ εληνιήλ ηνπ 

πην αληηδξαζηηθνχ, αξπαθηηθνχ 

θαη ιεζηξηθνχ ηκήκαηνο ηνπ δηε-

ζλνχο θεθαιαίνπ, εθζεκειηψλνπλ 

ηε ρψξα θαη ηνπο αλζξψπνπο ηεο. 

 Ενχκε μχπληνη έλαλ θξηρηφ 

εθηάιηε βγαικέλν απφ ηα κπζη-

ζηνξήκαηα ηνπ Κάθθα θαη ηνπ 

ξγνπει: Δθπξφζσπνη κηαο ηξηκε-

ινχο δηεζλνχο ρνχληαο, σο αλζξσ-

πνθάγα ηέξαηα, έξρνληαη θαηά 

δηαζηήκαηα ζηε ρψξα θαη απνθα-

ζίδνπλ θάζε θνξά πφζνη άλζξσπνη 

ζα «θαγσζνχλ», ζα πεηαρηνχλ 

ζηνλ Καηάδα ηεο θηψρεηαο, ηεο 

αλεξγίαο, ηεο πείλαο, ηνπ ζαλάηνπ. 

Πφζεο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θνη-

λήο σθέιεηαο ζα αξπάμνπλ (γηα 

θνκκάηη ςσκί), πφζνο πιηθφο 

πινχηνο ηεο ρψξαο ζα πεξάζεη 

ζηελ θαηνρή ηνπο σο «ζπκκεηνρή 

ηδησηψλ», «αλαδηάξζξσζε ΓΔ-

ΚΟ», «επελδχζεηο fast track». 

 ια ηα παξαπάλσ, αλα-

ιακβάλεη λα ηα εθηειέζεη λνκηκν-

πνηψληαο ηα –απηά ηα παξάλνκα, 

απάλζξσπα, θαηνρηθά κέηξα- κέ-

ζα απφ ην ειιεληθφ θνηλνβνχιην 

κηα θπβέξλεζε αλδξεηθέισλ κε 

«επείγνπζεο δηαδηθαζίεο», βαθηί-

δνληάο ηα  «άκεζνπο εζληθνχο 

ζηφρνπο»! 

 Χο αληάιιαγκα γηα ην 

«δηθαίσκα» ησλ δηεζλψλ αξπαθηη-

θψλ λα ξεκάδνπλ ηε ρψξα, καο 

πξνζθέξνπλ ηε «δηεπθφιπλζε» κε 

λέα δάλεηα ιεζηξηθψλ επηηνθίσλ  

λα πιεξψλνπκε ζηνπο ίδηνπο ηα-

θηηθά ηφθνπο γηα παιηφηεξα δάλεη-

α, πνπ ην θεθάιαηφ ηνπο έρεη απν-

πιεξσζεί πνιιέο θνξέο. 

 Σν «δηθαίσκά» ηνπο δε 

απηφ, ην δηαιαινχλ ζε φινπο ηνπο 

ηφλνπο ηα ΜΜΔ πνπ καο πξνηξέ-

πνπλ λα ζθχςνπκε πεξηζζφηεξν 

ην θεθάιη, λα ππνκείλνπκε αδηα-

καξηχξεηα ηνλ εξρνκφ ηεο θφια-

ζεο ζηε δσή καο. Πξνζπαζνχλ λα 

καο εκθπζήζνπλ ηελ ηδενινγία 

ηνπ ζθιάβνπ, κε ην αδεκίσην γηα 

ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο θαη γηα ηελ 

ληφπηα κεγαιναζηηθή ηάμε: Έρνπλ 

ην κεξίδηφ ηνπο απφ ηνπο ηεκαρη-

ζκέλνπο κηζζνχο, ηηο θνπξειηα-

ζκέλεο ζπκβάζεηο, απφ ηελ αξπα-

γή ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο. 

 Μαο ιέλε λα δερηνχκε ηελ 

δήσζε ηεο ρψξαο θαη ηε δηθή καο, 

γηαηί δηαθνξεηηθά καο πεξηκέλνπλ 

ηα ρεηξφηεξα. Κάλνπλ θάζε ηη λα 

κελ δνχκε απφ ηψξα ην ηέινο ηνπ 

εθηάιηε, πνπ δελ είλαη άιιν απφ 

ηελ πιήξε απνζηξάγγηζε ηνπ αί-

καηνο ηνπ δηθνχ καο θαη ηεο ρψ-

ξαο καο: Σα φξλεα ζα θχγνπλ, 

φηαλ δελ ζα έρνπλ ηίπνηα άιιν λα 

θαηαζπαξάμνπλ. 

 κσο, πξέπεη λα δήζνπκε 

απηφ ηνλ εθηάιηε κέρξη ηέινπο; 

 Γελ ππάξρεη άιινο δξφκνο; 

 Σνλ άιιν δξφκν, πξνζπα-

ζνχλ κε θάζε ηξφπν λα ηνλ θξχ-

ςνπλ: 

 Δίλαη ν δξφκνο ηεο απφξξη-

ςεο ησλ ηδενινγεκάησλ γηα ην 

δίθαην ησλ εγθιεκάησλ ηνπο, γηα 

ηε καηαηφηεηα ησλ αγψλσλ. 

 Δίλαη ν δξφκνο ηεο αληί-

ζηαζεο ζηελ θαηνρή ηνπο, ηεο 

άξλεζεο ηεο «βνήζεηάο» ηνπο. 

Σεο κε θαηαβνιήο ηνπ ρξένπο: 

Έρνπλ πιεξσζεί πνιιαπιά γηα ηα 

δάλεηά ηνπο. Απέλαληη ζην δξφκν 

ηεο παξάδνζήο καο ζηνπο μέλνπο 

θεξδνζθφπνπο θαη ηεο πξνδνζίαο, 

πνπ επέιεμε ε άξρνπζα ηάμε ηεο 

ρψξαο καο κε επηθεθαιήο ηελ 

θπβέξλεζε Παπαλδξένπ, είλαη ν 

δξφκνο ηνπ αγψλα λα δηψμνπκε 

ηνπο μέλνπο θαη ληφπηνπο 

«πξνζηάηεο», γηα λα νξίδνπκε 

κφλνη ηε δσή θαη ην κέιινλ καο.  

 Ζ μαθληθή απνγξαθή ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη κάιηζηα 

θαηαθαιφθαηξν θαη κε ζηνηρείν 

εθβηαζκνχ (φπνηνο δελ απνγξαθεί 

σο ηηο 23 Ηνπιίνπ, δελ ζα πιεξσ-

ζεί ηνλ Αχγνπζην), πνιινχο έβαιε 

ζε ζθέςεηο. Καη δελ κπνξνχζε ε 

θαηαγξαθή λα γίλεη κε ηα ζηνηρεία 

πνπ δηέζεηαλ νη δηεπζχλζεηο πξν-

ζσπηθνχ ησλ ππνπξγείσλ θαη 

άιισλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ; 

Αθνχκε λα ιέλε γηα δηπινπιεξσ-

κέο, γηα κηζζνχο ζε λεθξνχο θαη 

άιια ηέηνηα, φηη γίλεηαη γηα ηελ 

πάηαμε ηεο δηαθζνξάο. Δ'  ηφηε ζα 

αξθνχζε έλα μαλακειεηεκέλν 

"πφζελ έζρεο" . 

 Αιιά, νη αζέαηεο ζθνπηκφ-

ηεηεο είλαη άιιεο. 

 Σα παπαγαιάθηα ηεο ηε-

ιεφξαζεο καο εμεγνχλ γηα ηνλ 

ππεξηξνθηθφ θξαηηθφ ηνκέα θαη 

γηα ην πφζν ζηνηρίδεη ζηνλ 

Έιιελα θνξνινγνχκελν ην δην-

γθσκέλν ζπγθεληξσηηθφ θξάηνο, 

κε ηνπο άπεηξνπο πξνλνκηνχ-

ρνπο ,ραξακνθάεδεο, ηεκπέιεδεο 

δεκνζίνπο ππαιιήινπο, ν αξηζκφο 

θαη ν κηζζφο ησλ νπνίσλ ζρεηίδε-

ηαη κε ηα δεκνζηνλνκηθά ειιείκ-

καηα. ηε ζπλείδεζε ηεο θνηλήο 

γλψκεο   παξνπζηάζηεθαλ αξηζην-

ηερληθά, ζαλ ην βαξίδη ζηα πφδηα 

ηεο θνηλσλίαο θαη κηαο νηθνλνκίαο 

πνπ ζέιεη λα πξνρσξήζεη θαη δελ 

κπνξεί. 

 Σν θξάηνο πξέπεη λα εμπγη-

αλζεί, λα εθζπγρξνληζζεί, λα κε-

ραλνγξαθεζεί,  λα γίλεη επέιηθην 

θαη απνηειεζκαηηθφ.  Ζ απόιπζε 

θξχβεηαη πίζσ απφ ηε ιέμε εμπγί-

αλζε ή εμνξζνινγηζκφο,θαη ε πα-

ξαρψξεζε δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ 

ηνπ θξάηνπο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

 Πέξα απφ ηηο κεηαηάμεηο 

πνπ ήδε δξνκνινγνχληαη , ε θε-

ληξηθή γξακκή είλαη ε κείσζε ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ ,κέζσ ηεο 

δξαζηηθήο κείσζεο ησλ πξνζιή-

ςεσλ θαη κέζσ ησλ ηδησηηθνπνηή-

ζεσλ ππεξεζηψλ. Σν ςαιίδηζκα 

ησλ κηζζψλ ζα γίλεη κε ην ιεγφκε-

λν λέν κηζζνιφγην, ηνπ νπνίνπ 

θεληξηθφο άμνλαο είλαη ε εμίζσζε 

ησλ κηζζψλ πξνο ηα θάησ.    

( Σν 1956 επί Καξακαλιή , είρε 

γίλεη απνγξαθή Γεκνζίσλ Τπαι-

ιήισλ κε ηηο ίδηεο πξνππνζέζεηο , 

ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηα ίδηα δε-

ηήκαηα. Μεηά ηελ απνγξαθή κπή-

θε ην ζέκα ηεο άξζεο ηεο κνληκφ-

ηεηαο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ). 

Αο ηνπο ζηακαηήζνπκε !! 

Καηεδαθίδνπλ θαη’ εληνιήλ ηε ρώξα  

Oη αζέαηεο ζθνπηκόηεηεο  

ηεο απνγξαθήο  

  Ο αξηζκόο ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ 

Α) Κεληξηθή δηνίθεζε: 391.000 

 α) 93.000 ζε ππνπξγεία-πεξηθέξεηεο,   

 β) 96.000 ζε λνζνθνκεία,   

 Τ) 202.000 ζηελ εθπαίδεπζε].   

Β) Ν.Π.Γ.Γ.: 47.000 

Γ ) Ο.Σ.Α: 90.000 

Γ) ζηξαηησηηθνί 84.000 

Δ) ζψκαηα αζθαιείαο 65.000 

Σ) θιεξηθνί 11.000 

ΤΝΟΛΟ (ζηξνγγπινπνηεκέλν): 678.000 
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Μεηά ηηο έληνλεο αληηδξάζεηο γν-

λέσλ ζε φιε ηε ρψξα ην ΤΠΔΠΘ 

έζηεηιε λέν ―δηεπθξηληζηηθφ‖ 

έγγξαθν κε ην νπνίν νπζηαζηηθά 

επηβεβαηψλεηαη ε πξφζεζή ηνπ λα 

ζηακαηήζεη ηε κεηαθνξά καζεηψλ 

ησλ αζιεηηθψλ ζρνιείσλ ηεο ρψ-

ξαο νδεγψληαο ηα ζηε δηάιπζε. 

Σν λέν έγγξαθν είλαη ην παξαθά-

ησ: 

ΘΔΜΑ :  «Γηεπθξηλήζεηο ζρεηη-

θά  κε ην 144766/Γ4/ 16-11-

2010    κε  ζέκα  ηηο κεηαθηλήζεηο 

ηωλ καζεηώλ πνπ θνηηνύλ ζηα 

Σ.Α.Γ-Δ.Σ.Α.Γ» 
ε ζπλέρεηα ηνπ ππ΄αξηζκ. 144766/

Γ4/ 16-11-2010  εγγξάθνπ 

καο  ζρεηηθά κε ηηο  κεηαθηλήζεηο 

ηωλ καζεηώλ πνπ θνηηνύλ ζηα 

ΣΑΓ-ΔΣΑΓ   δηεπθξηλίδνπκε ηα 

θάηωζη.: 
1.            Οη κεηαθνξέο πνπ αλαθέ-

ξνληαη ζην παξαπάλσ 

έγγξαθν  αθνξνχλ απνθιεηζηη-

θά  θαη κόλν ηα δξνκνιφγηα πνπ 

εθηεινχληαη  θαηφπηλ πξνθήξπμεο 

κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ κεηαθν-

ξάο καζεηψλ ΣΑΓ-ΔΣΑΓ ,  απφ ηα 

θαηά ηφπνπο  Γξαθεία Φπζη-

θήο  Αγσγήο  κε  θνλδύιη πνπ ε-

θηακηεύεηαη από ινγαξηαζκό 

ηεο  Γεληθήο Γξακκαηείαο  Αζιε-

ηηζκνύ γηα ην ζθνπφ απηφ. πλε-

πψο δελ ππάξρεη ζρέζε  κε ηα δξν-

κνιφγηα κεηαθνξάο καζεηψλ  πνπ 

ήδε εθηεινχληαη  θαη βαξχλνπλ 

θνλδχιηα  ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ησλ  Ννκαξρηψλ  , ησλ  Γήκσλ  ή 

άιισλ Θεζκηθψλ θνξέσλ θαη ηα 

νπνία  ζα ζπλερίζνπλ λα εθηεινχ-

ληαη απξφζθνπηα. 

2. Με ην  έγγξαθν πνπ απέζηεηιε ε 

Τπεξεζία καο ζηα Γξαθεία Φπζη-

θήο Αγσγήο  ηεο Υψξαο ,   ζε θακί-

α πεξίπησζε δελ δεηείηαη απφ 

ηνπο γνλείο θαη θεδεκφλεο  ησλ 

καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζηα ΣΑΓ-

ΔΣΑΓ , λα επηβαξπλζνύλ κε ην 

θόζηνο κεηαθνξάο ηνπο απφ ην 

ρνιείν θνίηεζήο  πξνο ηνπο Αζιε-

ηηθνχο ρψξνπο θαη επηζηξνθήο 

ηνπο   ζην ρνιείν. 

3. Σέινο  κε ην παξαπάλσ 

έγγξαθν  πξνηξέπνπκε   ηνπο Πξντ-

ζηακέλνπο ησλ Γξαθείσλ Φπζηθήο 

Αγσγήο ηεο Υψξαο λα δηεξεπλή-

ζνπλ ηε δπλαηφηεηα  , άιινη  ζεζκη-

θνί  θνξείο   φπσο  ε Σνπηθή 

θαη  Πεξηθεξεηαθή Απηνδηνίθεζε, 

λα αλαιάβνπλ  ηε κεηαθνξά  ησλ 

καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζηα ΣΑΓ-

ΔΣΑΓ  κε δηθά ηνπο  κεηαθνξη-

θά  κέζα  , βνεζψ-

ληαο  ζηελ  εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ 

Σκεκάησλ. 

Δπεηδή ήδε πνιινί Πξντζηάκε-

λνη  Γξαθείσλ Φπζηθήο Αγσ-

γήο  αληαπνθξίζεθαλ ζε απηή ηελ 

παξφηξπλζε, πξνθεηκέλνπ λα δηεπ-

θνιπλζνχλ  λα πεξαηψζνπλ πηζα-

λέο πξνζπάζεηεο επίιπζεο ηνπ ζέ-

καηνο,   παξαηείλεηαη έσο ηηο  25-

11-2010 ε εκεξνκελία θαηάζε-

ζεο  ησλ ππεχζπλσλ Γειψζεσλ 

ησλ γνλέσλ ησλ καζεηψλ   ζηνπο 

Γηεπζπληέο ησλ ρνιηθψλ κνλά-

δσλ, σο  πξνο ηελ ζπλέρηζε ή 

όρη    ηεο θνίηεζεο εγγεγξακκέλνπ 

καζεηή  ζην αληίζηνηρν Άζιεκα 

ηνπ ΣΑΓ-ΔΣΑΓ. 

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΦΤΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ 

ΣΤΛΙΑΝΟ  ΓΑΚΑΛΑΚΗ 
  

 πσο πξνθχπηεη απφ κηα 

πξνζεθηηθή αλάγλσζε ηνπ λένπ 

εγγξάθνπ, ε κφλε δηαθνξά κε ην 

πξψην είλαη ζηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ησλ δειψζεσλ ησλ γν-

λέσλ πνπ νξίδεηαη γηα ηηο 25/11. 

Καηά ηα άιια δηεπθξηλίδεηαη πσο 

ε θαηάξγεζε ησλ δξνκνινγίσλ 

δελ αθνξά φινπο ηνπο καζεηέο 

(απηφ ζα γίλεη πξνθαλψο αξγφηε-

ξα) αιιά κφλν φζνπο θνηηνχλ ζηα 

αζιεηηθά ζρνιεία. Πιεξνθνξνχκε 

ην ζπληάθηε φηη : 

1. Πνιχ θαιά θαηάιαβαλ φινη νη 

ελδηαθεξφκελνη θαη πνηνχο αθνξά 

θαη ηη ζεκαίλεη ε πεξηθνπή απηή. 

2. Δπίζεο πνιχ θαιά θαηάιαβαλ 

νη γνλείο πσο σζνχληαη λα πιεξψ-

ζνπλ απφ ηελ ηζέπε ηνπο ηε κεηα-

θνξά αλ ζέινπλ ηα παηδηά ηνπο λα 

ζπλερίζνπλ ηελ πξνπφλεζε ζηα 

αζιεηηθά ζρνιεία αθνχ νη δήκνη 

θαη νη λνκαξρίεο αδπλαηνχλ λα 

πιεξψζνπλ.  

3.Πνιχ θαιά θαηαιαβαίλεη θαη ν 

ζπληάθηεο πσο ε ελέξγεηα απηή, 

πέξα απφ φια ηα άιια, είλαη θαη 

αλήζηθε γηαηί ήδε έρνπκε δηαλχζεη 

ην 1/3 ηεο ρξνληάο θαη νη καζεηέο 

ησλ αζιεηηθψλ ζρνιείσλ, αζιεηέο 

δηαθφξσλ επηπέδσλ, έρνπλ παγη-

δεπηεί ζ‘ απηά αθνχ ή ζα πιεξψ-

ζνπλ νη γνλείο γηα λα ζπλερίζνπλ 

ηηο πξνπνλήζεηο ή ζα αιιάμνπλ 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 

4. Γελ μέξνπκε πφζν αθξηβψο 

είλαη ην θνλδχιη πνπ δηαζέηεη ε 

Γ.Γ.Α γηα ηε κεηαθνξά ησλ καζε-

ηψλ-αζιεηψλ. Ξέξνπκε φκσο φηη ε 

Γ.Γ.Α. δηαρεηξίδεηαη θαζεκεξηλά 

ηεξάζηηα πνζά κέζσ ηνπ ΟΠΑΠ 

θαη θαηά θαηξνχο, θαη ηψξα θαη 

ζην παξειζφλ, επηρνξεγεί δηαθν-

ξα ―ζσκαηεία‖ θαη φρη πάληα α-

ζιεηηθνχ ραξαθηήξα. Πξφζθαηα ε 

Διεπζεξνηππία θαηεγγεηιε φηη 

κεηαθέξζεθε εθπνκπή κε ηε κεηά-

δνζε θιεξψζεσλ ΛΟΣΣΟ, ΠΡΟ-

ΣΟ, ΣΕΟΚΔΡ απφ ηελ θξαηηθή 

ηειεφξαζε, πνπ ζηνίρηδε 750.000 

€, ζηνλ ΑΝΣ1 έλαληη 2.500.000€, 

κε ―εηζήγεζε ηεο δηαθεκηζηηθήο 

εηαηξίαο πνπ δηαρεηξίδεηαη ηελ 

ΟΠΑΠ Α.Δ., κε αηηηνινγία ηε 

ρακειή ηειεζέαζε ηεο Δ.Σ. έλαληη 

ηνπ ΑΝΣ1. Σν γεγνλφο φηη πξφθεη-

ηαη γηα ηελ ίδηα εηαηξία πνπ είρε 

αλαιάβεη ηελ πξνεθινγηθή εθ-

ζηξαηεία ηνπ ΠΑΟΚ, ηελ θα-

κπάληα ηνπ ππνπξγείνπ εζσηεξη-

θψλ γηα ηηο δεκνηηθέο εθινγέο θαη 

άιια, ζεσξείηαη απιή ζχκπησ-

ζε‖! 

5. Απφ ην έγγξαθν ζπλάγεηαη θάηη 

πνπ πνιινί αληηιακβαλφκαζηαλ 

θαη πεξηκέλακε εδψ θαη θαηξφ:ηη 

δειαδή ε κεηαθνξά φισλ ησλ 

καζεηψλ απφ εδψ θαη πέξα ζα 

γίλεηαη απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνί-

θεζε, ρσξίο λα πξνβιέπεηαη αληί-

ζηνηρε δαπάλε απφ ηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ. Αο κελ μερλάκε 

πσο πξφζθαηα ην ππνπξγείν νηθν-

λνκηθψλ αξλήζεθε νπνηνδήπνηε 

νηθνλνκηθή ζηήξημε ζηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε, αιιά θαη απέηξεςε 

ηνπο δήκνπο λα ζπλάςνπλ δάλεηα 

αθνχ δελ έρνπλ πιένλ ηελ εγγχε-

ζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. 

Πξνέηξεςε δε ηνπο δεκάξρνπο λα 

δηπιαζηάζνπλ ηα δεκνηηθά ηέιε. 

Πνηφο ινηπνλ ζα πιεξψζεη θ. Γηα-

καληνπνπινπ (νππο ζπγγλψκε θ. 

Γηεπζπληή Φπζηθήο Αγσγήο!) ηα 

κεηαθνξηθά ησλ καζεηψλ;  

6. Σν φηη ν θ. Πξνβφπνπινο ιεη-

ηνπξγνχζε σο ιαγφο ην μέξακε (αο 

κελ μερλάκε ηε ζρεηηθή ηνπ δήισ-

ζε γηα ηελ επηβάξπλζε ηνπ πξνυ-

πνινγηζκνχ απφ ηα θνλδχιηα γηα 

ηε κεηαθνξά καζεηψλ), ην φηη ην 

ΤΠΔΠΘ ζα ηνλ πξνιάβαηλε ηφζν 

γξήγνξα δελ ηνλ πεξηκέλακε. Ο 

Γηεπζπληήο Φπζηθήο Αγσγήο(;) 

απνδεηθλχεη φηη ηνπιάρηζηνλ είλαη 

θαιφο δξνκέαο. 

Γηα φιε απηή ηελ ηζηνξία ην Γ. 

ηεο ΟΛΜΔ θαη πξνζσπηθά ν πξφ-

εδξνο ελεκεξψζεθε απφ ηελ πξψ-

ηε ζηηγκή (απφγεπκα Γεπηέξαο) 

απφ ηνλ εθπξνζσπν ησλ Παξεκ-

βάζεσλ ζην Γ.., χζηεξα απφ δηθφ 

καο επείγνλ ηειεθψλεκα, πνπ 

πέηπρε ην Γ.. ηεο ΟΛΜΔ ζε ζπ-

λεδξίαζε. Πεξηνξίζηεθε λα ξσηή-

ζεη κε ρηνχκνξ πνηφο εθιέρζεθε 

δήκαξρνο ζηε Βέξνηα θαη έθηνηε 

είλαη απιφο ζεαηήο ηεο εμέιημεο. 

Ζ θαηεδάθηζε άξρηζε 

Γηεπθξηληζηηθό έγγξαθν επηβεβαηώλεη  

ηελ νπζηαζηηθή δηάιπζε ησλ  

αζιεηηθώλ ζρνιείσλ  
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πξνυπνινγηζκφ ηεο κείσζε ηνπ ει-
ιείκκαηνο θαη ηελ νκαιή απνπιεξσ-
κή ηνπ ρξένπο. Δπηρεηξεί λα καο πεί-
ζεη κέζσ επηξαθψλ ζηειερψλ ηεο 
πσο «καδί ηα θάγακε» θαη πσο ηψξα 
γηα ηε ζσηεξία ηεο ρψξαο πξέπεη λα 
θάλνπκε ζπζίεο. Θπζίεο πνπ ζα πα-
ξαηαζνχλ ρξνληθά γηα πνιιά ρξφληα, 
αθνχ ήδε εμπθαίλεηαη ε επηκήθπλζε 
ηνπ κλεκνλίνπ κέρξη ηνπιάρηζηνλ ην 
2016. Θπζίεο εκείο γηα ηα θέξδε ησλ 
ηξαπεδψλ, γηα απαιιαγέο θφξσλ θαη 
εηζθνξψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, γηα 
ζαιαζζνδάλεηα ησλ αλαπηπμηαθψλ 
λφκσλ θαη ησλ εγγπήζεσλ ηνπ δεκν-
ζίνπ πνπ εθπίπηνπλ θαη πεξλνχλ ζην 
ρξένο.Θπζίεο γηα λα ρξεκαηνδνηνχ-
ληαη αθεηδψο νη ηξάπεδεο…. 
 

….αιιά νύηε θαη ζα κεησζεί 
όζν θαη λα ζθίμνπκε ην δσ-
λάξη! 

Καη άληε νη εξγαδφκελνη λα 
ζθίγγνπλ ην δσλάξη ζηελ πξννπηηθή 
κείσζεο ηνπ ρξένπο, αιιά αλεξπζξία-
ζηα ζην θείκελν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 
καο ιέλε πσο ην ρξένο ζα απμάλεηαη 
ζπλερψο γηα ηα επφκελα ρξφληα! Σν 
2009 290 δηο, ην 2010 330δηο, ην 
2011 348δηο…Καη απνιχησο θπζην-
ινγηθφ είλαη απηφ, αθνχ ν ππνηηζέκε-
λνο ζσηήξηνο κεραληζκφο ζηήξημεο 
δελ είλαη θάηη άιιν απφ θαζαξή ηνθν-
γιπθία: Τα 110 δηο πνπ δαλεηζηήθακε 
απφ Δ.Δ θαη ΓΝΤ κε θπκαηλφκελν 
επηηφθην (ηψξα 5%) εθηηλάζζνπλ ζηα 
χςε ηνπο ηφθνπο: 12,325δηο ην 2009, 
12,260δηο ην 2010, 15,920δηο ην 2011.  
Μαο ιέλε σκά ςέκαηα, ελψ μέξνπλ 
πσο ηα επφκελα ρξφληα ζα δαλεη-
ζηνχλ εθ λένπ εθαηνληάδεο δηο επξψ 
γηα λα απνπιεξψζνπλ παιαηά δάλεη-
α πνπ ιήγνπλ (36δηο επξψ ην 2011). 
Τα επφκελα 5 ρξφληα ιήγνπλ δάλεηα 
ζπλνιηθνχ χςνπο 186 δηο επξψ 
(ζει.163 εηζεγ.έθζεζεο ΓΚΠ) πνπ 
ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη ηα 10εηή 
δάλεηα ηεο θπβέξλεζεο Σεκίηε γηα ηελ 
εθπιήξσζε ηεο εζληθήο κηζαιινδνμί-
αο ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 
2004. Δίλαη νθζαικνθαλέο φηη ηα 110 
δηο ηνπ κλεκνλίνπ δελ ηα θαιχπηνπλ.  

 

Πξνϋπνινγηζκόο ππό ηελ 
αηγίδα ηνπ Μλεκνλίνπ 
 Όηαλ θαηαξξένπλ ηα κπζεχ-

καηα πεξί «πξνζπάζεηαο απνπιεξσ-
κήο ηνπ ρξένπο», αλαδεηθλχνληαη νη 
πξαγκαηηθνί ζηφρνη ηφζν ηνπ πξνυ-
πνινγηζκνχ φζν θαη ηνπ Πξνγξάκκα-
ηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο (ηνπ ζπλφ-
ινπ ησλ «κεηαξξπζκίζεσλ» δειαδή). 
Σηηο 173 ζειίδεο ηνπ πξνυπνινγη-
ζκνχ ζπρλά ππθλά αλαθέξνληαη θαη 
νη «πνηνηηθνί» ηνπ ζηφρνη: ε αληαγσ-
ληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο, ε αλάηππ-
με ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ε αληαπν-
δνηηθφηεηα ησλ δεκνζίσλ ππεξε-
ζηψλ…..Γειαδή κε άιια ιφγηα ε κεί-
σζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο θαη ε 
αλεξγία, ε εθρψξεζε δεκνζίσλ ππε-
ξεζηψλ πξνο εθκεηάιιεπζε, είλαη ηα 
λέα δσξάθηα ζην θεθάιαην γηα ηελ 
αλάπηπμε (ηε δηθή ηνπ βέβαηα)… 

Σηφρνο ηφζν ηνπ πξνγξάκ-
καηνο Σηαζεξφηεηαο ηεο Δ.Δ, φζν θαη 
ησλ επηκέξνπο ζρεδηαζκψλ ζε εζληθφ 
επίπεδν (κλεκφληα ζπλζήθεο θ.η.ι) ζε 
φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ είλαη ε βίαηε, 
ζεζκηθή θαη κφληκε κεηαθνξά νινέλα 
θαη κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηνπ παξαγφ-
κελνπ πινχηνπ απφ ηνπο εξγαδφκε-
λνπο ζηνπο εξγνδφηεο, γηα ηε λέα 
θαπηηαιηζηηθή αλαδηάξζξσζε κε 

ζηφρν ηελ παξαπέξα κεγηζηνπνίεζε 
ησλ θεξδψλ ηνπο… Θα θνζηίζεη απηφ 
ηε δσή αλζξψπσλ π.ρ ιφγσ θηψρεηαο 
θαη δηάιπζεο ηεο πεξίζαιςεο; Γελ 
ππάξρεη πξφβιεκα …θεξδνθνξία 
uber alles!  Γη απηφ ζηελ Διιάδα κλε-
κφλην, ζηε Γαιιία ζχληαμε ζηα 44 
ρξφληα, ζηελ Αγγιία απνιχζεηο ζην 
δεκφζην θαη έπεηαη ζπλέρεηα.  
 

Πξνϋπνινγηζκόο εηθνληθήο πξαγ-
καηηθόηεηαο κε θόξνπο ζηνπο κε 
έρνληεο θαη απαιιαγέο ζηνπο θαηέ-
ρνληεο 
 Σαλ θνξνκπερηηθή βδέιια ν 
πξνυπνινγηζκφο ηνπ 2011 απμάλεη 
θάζε θνξνινγία θπζηθψλ πξνζψ-
πσλ, αιιά θπξίσο ηνπο έκεζνπο θφ-
ξνπο (ζε θάζε 10 επξψ θφξσλ πνπ 
εηζπξάηηνληαη ηα 6 είλαη έκεζνη θφξνη 
θαη κφλν ηα 4 άκεζνη), ελψ κεηψλεη ηε 
θνξνινγία θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ 
απφ ην 24% ζην 20%! Απηφ νλνκάδε-
ηαη δίθαην θνξνινγηθφ ζχζηε-
κα….Δηδηθφηεξα απμάλνληαη φινη νη 
θφξνη πνπ αθνξνχλ βαζηθά πξντφληα 
(ΦΠΑ ζηα βαζηθά είδε δηαηξνθήο 
απφ 11% ζην 13% θαη εληαίνο ΔΦΚ 
ζηα θαχζηκα, δειαδή εμίζσζε ηηκψλ 
ζην πεηξέιαην ζέξκαλζεο θαη θίλε-
ζεο). Καηά κέζν φξν απηφ ζεκαίλεη 
απψιεηα πεξίπνπ ζηα 1000 επξψ αλά 
νηθνγέλεηα ην ρξφλν.. Δίλαη απφιπηα 
βέβαην πσο ε πξφβιεςε εζφδσλ 
παξά ηα λέα ραξάηζηα δελ ζα επαιε-
ζεπηεί θαη ν Παπαθσλζηαληίλνπ ήδε 
άλνημε ην παξάζπξν γηα λέα έθηαθηα 
κέηξα εηζπξαθηηθνχ ραξαθηήξα ή 
πεξηθνπψλ ζε πεξίπησζε πνπ νη 
ζηφρνη γηα ηα έζνδα δελ επηηεπρζνχλ. 
 

Γηαξθώο επηηεηλόκελε θηώρεηα 
 Ξαλά ηζεθνχξη πέθηεη ζε κη-
ζζνχο, ζπληάμεηο θαη θνηλσληθέο δα-
πάλεο. Τν κηζζνινγηθφ θφζηνο 
(κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ) ζην δεκφζην 
πεξηνξίδεηαη θαηά ζρεδφλ 5 δηο επξψ 
ζε ζρέζε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

2010 ιφγσ ηνπ λένπ κηζζνινγίνπ ζην 
δεκφζην (πνπ βάζεη ηνπ κλεκνλίνπ 
ζα είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηελ απφδνζε 
θαη ζα έρεη σο αλαθνξά ηνπο κηζζνχο 
ηνπ  ηδησηηθνχ ηνκέα).  

Πεξηθφπηνληαη νη επηκέξνπο 
πξνυπνινγηζκνί θξίζηκσλ θνηλσληθά 
ππνπξγείσλ (παηδεία -3%, πγεία -
4,1% θ.η.ι). Ταπηφρξνλα  εκθαλίδν-
ληαη απμεκέλεο νη δαπάλεο γηα ηελ 
απνπιεξσκή ησλ ηφθσλ ηνπ ρξένπο 
θαη φζεο αθνξνχλ Υπνπξγεία πνπ 
πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα ηνπ αλαπηπ-
μηαθνχ λφκνπ. Π.ρ νη δαπάλεο ηνπ 
Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο (+5,6%) γηαηί 
ρξεκαηνδνηεί ηηο εξγνδνηηθέο εηζθν-
ξέο γηα ηνπο λένπο εξγαδφκελνπο ζηηο 
επηρεηξήζεηο!   
 

Κάζε θνηλσληθή αλάγθε ζην ζθπξί! 
Όια κπαίλνπλ ζε ηξνρηά 

μεπνπιήκαηνο ή εμεχξεζεο ηδησηηθψλ 
πφξσλ. Γξφκνη, ιηκάληα, αεξνδξφκηα, 
δεκφζηεο εηαηξίεο χδξεπζεο, ελέξγεη-
α, ππεξεζίεο πγείαο, ζρνιεία θαη 
παλεπηζηήκηα είηε ζα πνπιεζνχλ/
εθρσξεζνχλ ζε ηδηψηεο γηα άκεζα 
έζνδα (ΟΣΔ, ΓΔΗ, ΔΥΓΑΠ-ΔΥΑΘ) ή 
ζα αλαιάβνπλ ζηε ινγηθή ηεο αληα-
πνδνηηθφηεηαο λα βξίζθνπλ ηδίνπο 
πφξνπο ραξαηζψλνληαο θάζε εξγαδφ-
κελν. Οη λέεο απηνδηνηθήζεηο ηνπ Και-
ιηθξάηε απηφ ην ξφιν ζα παίμνπλ 
απμάλνληαο ηα δεκνηηθά ηέιε γηα λα 
ιεηηνπξγήζνπλ  θέληξα πγείαο θαη 
ζρνιεία αθνχ πεξηθφπηεηαη κηζφ δηο 
απφ ηελ θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε.  

 

Τπαγσγή ηεο δσήο καο ζηελ πςε-
ιή επνπηεία ηνπ θεθαιαίνπ 

Κάζε νηθνλνκηθή ελέξγεηα 
ηνπ πνιίηε πιένλ ζα θαηαγξάθεηαη, 
ψζηε λα είλαη δπλαηφλ λα αληρλεπηεί 
θαη ην παξακηθξφ πεξηζψξην λέαο 
άληιεζεο εζφδσλ: Δμαγγέιιεηαη ε 
θάξηα ηνπ πνιίηε κφλν κέζσ ηεο ν-
πνίαο ζα έρεη πξφζβαζε ζην ζχζηε-
κα πγείαο. Θα αληηθαηαζηήζεη ηαπηφ-
ηεηα, ΑΜΚΑ θαη ΑΦΜ καδί. Δίλαη 
επζεία ε ζχλδεζε δειαδή απνδνρψλ 
θαη αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε ην 
θνηλσληθφ αγαζφ ηεο πεξίζαιςεο ζην 
νπνίν επηβάιιεηαη πιαθφλ θφζηνπο 
αλά ζεξαπεία / επέκβαζε!  Αλ ην 
ππεξβείο….πιεξψλεηο ή πεζαίλεηο. 
Φπζηθά ηα πξψηα ζχκαηα ζα είλαη νη 
άλεξγνη, νη κεηαλάζηεο θαη γεληθά νη 
αλαζθάιηζηνη. Απφ ηελ άιιε, κέζσ 
ηξαπεδψλ εθδίδεηαη ε θάξηα απνδείμε-
σλ απεπζείαο ζπλδεδεκέλε κε ην 
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ησλ εθνξηψλ 
ψζηε λα θαηαγξάθεηαη θαη ε παξακη-
θξή ηδησηηθή δαπάλε. Οη Big Brνther 
ησλ ηξαπεδψλ ζα δηαζέηνπλ πιένλ 
πιήξε βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ πην 
θαζεκεξηλή καο ζπλήζεηα.  
 

Ζ εθπαίδεπζε ζηε κέγθελε ηνπ 
κλεκνλίνπ 
 Η εθπαίδεπζε δε ζα κπνξνχ-
ζε λα κε ζπκκεηέρεη ζηελ θαηαηγίδα 
ησλ πεξηθνπψλ. 1 δηο επξώ ιηγόηεξα 
αζξνηζηηθά γηα κηζζνύο θαη ζπληά-
μεηο. Με δεδνκέλν πσο ην θφζηνο ησλ 
ζπληάμεσλ ην 2011 είλαη θαηά πνιχ 
απμεκέλν ζε ζρέζε κε ην 2010 ιφγσ 
ησλ 12000  ζπληαμηνδνηήζεσλ  
                   πλλέρεηα ζηε ζειίδα 7  

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 2011 :   
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ΜΝΖΜΟΝΙΟΤ 



 7 

 

πλέρεηα από ηε ζειίδα 6 

εθπαηδεπηηθψλ ην θαινθαίξη, είλαη 
παξαπάλσ απφ πξνθαλέο πσο ην 
2011 θαη ηεξάζηηεο πεξηθνπέο ζα 
γίλνπλ ζηνπο κηζζνχο ησλ ελ ελεξγεία 
εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη πσο δελ 
πξφθεηηαη λα πξνζιεθζνχλ λένη κφλη-
κνη εθπαηδεπηηθνί. Οη πξαγκαηηθέο 
αλάγθεο ησλ ζρνιείσλ ζα ζπκπηε-
ζηνχλ εθ λένπ θαη ζα θαιπθζνχλ απφ 
ειαζηηθά εξγαδφκελνπο αλαπιεξσηέο 
θαη σξνκίζζηνπο. Οη ζρεηηθνί θσδη-
θνί κηζζώλ αλά θαηεγνξία εθπαη-
δεπηηθώλ πνπ ζηνλ πεξζηλό πξνϋ-
πνινγηζκό αλαθέξνληαλ αλαιπηη-
θά έρνπλ απαιεηθζεί ζηνλ θεηηλό… 

Καλέλα ζρνιείν ην 2011, 
κε ζηξνγγπιφ θαη απφιπην κεδεληθφ 
ζηηο δαπάλεο γηα αλέγεξζε λέσλ 
θηηξίσλ θαη αγνξά αθηλήησλ 
(νηθνπέδσλ δειαδή) ζηνλ ηαθηηθφ 
πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΥΠΓΒΜΘ….. κε 
ηνλ ΟΣΚ λα παίξλεη ην ηιηγγηψδεο  
πνζφ ησλ…..30.000 επξψ απφ ην 
Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 
(ΠΓΔ)  πνπ δελ επαξθεί νχηε γηα ηε 
ζπληήξεζε ησλ δηθψλ ηνπ ππνδνκψλ!   

Αιιά θαη  565 (580 αληί 
1145 ην 2010) εθαηνκκύξηα ιηγόηε-
ξα ζπλνιηθά ζην ΠΓΔ ζε ζρέζε κε ην 
2010. Καη πνπ ζα πάλε απηά ηα ρξή-
καηα; Μα ζε «ζηνρεπκέλεο δξάζεηο 
γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο 
θαη ηε δηάρπζε ηεο γλψζεο ζηελ θα-
ηεχζπλζε ηεο ελίζρπζεο ηεο αληαγσ-
ληζηηθφηεηαο!» (ζει.97,100 Δηζεγεηη-
θήο Έθζεζεο ΓΚΠ)….Έηζη ζηήλνπλ ην 
ζρνιείν ηεο αγνξάο.  

 300 εθαηνκκύξηα ιηγόηε-
ξα γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο απφ 
ηηο ήδε κεησκέλεο ηνπ 2010. Τα ζρν-
ιεία θαηαδηθάδνληαη ζηελ θηψρεηα ζε 
ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ πεξηθνπή 500 
εθ επξψ απφ ηηο ηνπηθέο απηνδηνηθή-
ζεηο. Οη επηζθεπέο, ε αγνξά αλαιψζη-
κσλ, ηα ζηνηρεηψδε ιεηηνπξγηθά έμνδα 
ησλ ζρνιείσλ (ζε κηα ρξνληά πνπ ην 
πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζα θνζηίδεη φζν 
ην θίλεζεο) ζα κεηαθεξζνχλ αλαγθα-
ζηηθά ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, είηε 
άκεζα κέζσ δεκνηηθψλ ηειψλ, είηε 
έκεζα κέζσ κεηαηξνπήο ησλ εθπαη-
δεπηηθψλ ζε δήηνπιεο πνπ ζα επαη-
ηνχλ ζηνπο γνλείο…
Αληαγσληζηηθφηεηα θαη αληαπνδνηηθφ-
ηεηα δελ είπακε;  

 

ΚΟΒΟΝΣΑ ΣΟ ΚΟΙΝΙ ΣΖ ΘΖΛΔΙ-
Α ΣΟΤ ΥΡΔΟΤ 
 Τν ηνπίν πνπ έρεη πεξηγξαθεί 
κέρξη ηψξα δελ έρεη ειηφινπζηα ζε-
κεία….Ληηφηεηα δηαξθείαο κέρξηο 
εμνληψζεσο είλαη απηφ πνπ καο ηά-
δνπλ, ψζηε θαιχηεξεο κέξεο λα 
έξζνπλ γηα ηε ρψξα ησλ κεγαινα-
ζηψλ, ησλ επηρεηξεκαηηψλ θαη ησλ 
ηξαπεδηηψλ. Η δηθή καο ρψξα, ε πα-
γθφζκηα ρψξα ησλ εξγαδφκελσλ, 
θαηαδηθάδεηαη λα δήζεη ζην γθξίδν ηεο 
κηδέξηαο θαη ηεο αλαζθάιεηαο ππφ ηελ 
απεηιή ηνπ λένπ δφγκαηνο ΝΑΤΟ πνπ 
ζεσξεί σο ερζξνχο ηα θνηλσληθά θηλή-
καηα.  
 Να απαηηήζνπκε ηελ παύζε 
πιεξσκώλ ηνπ ρξένπο – ηε κε 
αλαγλώξηζε ηνπ, ζαλ απάληεζε ζηα 
αδηέμνδα πνπ ζηήλνπλ γχξσ καο. Σα 
καζεκαηηθά είλαη απιά: Ο θεηηλφο 
πξνυπνινγηζκφο έρεη δαπάλεο 
120δηο επξώ. Μφλν ηα 55δηο επξώ 
είλαη πξσηνγελείο δειαδή κηζζνιν-
γηθό, ιεηηνπξγηθό θαη επελδπηηθό 
θόζηνο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα. Μάιη-
ζηα απφ ηα 55 απηά δηο, κέξνο ηνπο 
είλαη επηδνηήζεηο δηαθφξσλ θχζεσλ 
πξνο ην θεθάιαην (αλαπηπμηαθφο 
λφκνο, ζχζηεκα ρξεκαηνπηζησηηθήο 
ζηαζεξφηεηαο) θαη κπνξνχλ λα αλαδη-
αλεκεζνχλ πξνο φθεινο ησλ εξγαδφ-
κελσλ ζε απμήζεηο κηζζψλ, ζε δαπά-
λεο πγείαο, παηδείαο, κεηαθνξψλ 
θ.η.ι. Σα ππόινηπα 65 δηο από ηα 
120 είλαη ηόθνη θαη ρξενιύζηα! Απφ 
απηά 36 δηο είλαη ηα δάλεηα πνπ ιή-
γνπλ ην 2011. 

Σν ζύλνιν ησλ εζόδσλ 

είλαη πάιη….55 δηο επξώ παξά ηελ 
πξνθιεηηθή θνξναζπιία ησλ θεξδψλ, 
ηελ θνξνδηαθπγή ησλ επηρεηξήζεσλ 
θαη ηηο δηάθνξεο άιιεο απαιιαγέο.  
ε νηθνλνκνηερληθό ηνπιάρηζηνλ 
επίπεδν, ν πξνϋπνινγηζκόο ησλ 
δαπαλώλ πνπ αθνξνύλ ηε δσή 
ησλ αλζξώπσλ (νη πξσηνγελείο 
δαπάλεο) είλαη ηζνινγηζκέλνο, 
αθνύ νη δαπάλεο θαιύπηνληαη από 
ηα έζνδα. Σα λέα δάλεηα 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ απηώλ ηνπ 
κλεκνλίνπ), είλαη κόλν γηα ηελ απν-
πιεξσκή ησλ παιηόηεξσλ. Σν 
αίηεκα ινηπόλ γηα δηαγξαθή ηνπ 
ρξένπο είλαη νηθνλνκηθά δπλαηό. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη 
ειιεληθέο ηξάπεδεο απηή ηε ζηηγκή 
θξαηνχλ ζηα ρέξηα ηνπο ην κεγαιχηε-
ξν θνκκάηη ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο πνπ 
ιήγεη ηα επφκελα ρξφληα (έρνπλ αγν-

ξάζεη -κε ηα ίδηα ρξήκαηα πνπ επηδν-
ηήζεθαλ απφ ην δεκφζην- ρξεφγξαθα 
ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο απφ ηηο δηεζλείο 
αγνξέο, φπσο επίζεο θαη δάλεηδαλ 
ζηελ ειιελ. Κπβέξλεζε κε πςειά 
επηηφθηα ρξήκαηα πνπ έπαηξλαλ απφ 
ηελ Δπξσπ. Κεληξηθή Τξάπεδα κε 
επηηφθηα ηνπ 1%) Φαξαθηεξηζηηθά ην 
2011 απφ ηα 36 δηο δαλείσλ πνπ 
ιήγνπλ, ηα 28 αθνξνχλ δαλεηζκφ ηνπ 
δεκνζίνπ απφ ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο!  
 

ΟΙ ΑΓΩΝΔ ΣΑ ΥΔΡΙΑ ΣΩΝ ΔΡΓΑ-
ΕΟΜΔΝΩΝ 

ΠΑΣΟΚ, ΝΓ, ΛΑΟΣ θαη ην 
λεφθνπν θφκκα ηεο Νηφξαο είλαη π-
πέξκαρνη θαη δηαρεηξηζηέο ησλ θαπη-
ηαιηζηηθψλ ηδενινγεκάησλ. ΓΣΔΔ θαη 
ΑΓΔΓΥ πινπνηνχλ ζρέδην εθηφλσζεο 
ηεο νξγήο ησλ εξγαδφκελσλ γηα λα 
θπξηαξρήζεη ε απνγνήηεπζε θαη ε 
ήηηα κε επεηεηαθέο 24ψξεο απεξγίεο 
ρσξίο πξννπηηθή θιηκάθσζεο. 

Απέλαληη ζηα ζρέδηά ηνπο 
ην θίλεκα νθείιεη λ’ αληηηάμεη ηνπο 
δηθνύο ηνπ αγώλεο : 

Να δηεθδηθήζεη μαλά ην ρακέλν 
πινχην, ηνλ πινχην πνπ παξάμακε, 
πνπ ζα αξλείηαη ην ρξένο, ζα απαηηεί 
ηελ παχζε πιεξσκήο ηνπ θαη ηελ 
νξηζηηθή δηαγξαθή ηνπ. 

Να επηβάιιεη ηε θνξνιφγεζε ησλ 
κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, ηεο εθθιεζί-
αο, ηελ εζληθνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ. 

Να ακθηζβεηήζεη ηελ παληνδπλακία 
ηνπο, λα αιιάμεη ην ζπζρεηηζκφ δχλα-
κεο θαη λα μαλαθάλεη ηελ θνηλσληθή 
ρεηξαθέηεζε, ηελ θνηλσλία ρσξίο 
εθκεηάιιεπζε, δχλακε ζηα ρέξηα ησλ 
εξγαδνκέλσλ. 

«Αλ ρξεηαζζεί λα πάξνπκε άιια 

κέηξα, ζα παξαηηεζψ», δηαβεβαί-

σλε ν Παπαθσλζηαληίλνπ ην Μάτ-

ν 2010 κεηά ηελ θαηαηγίδα ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ, ηελ πεξηθνπή κη-

ζζψλ, δψξσλ, επηδνκάησλ, αχμε-

ζε ΦΠΑ θιπ. 

 Σνλ Αχγνπζην ηνπ ‘10, 

ππέγξαςε ν ίδηνο ην επηθαηξνπνηε-

κέλν Μλεκφλην 2 πνπ πξνβιέπεη 

κέηξα πνπ θάλνπλ λα σρξηνχλ ηα 

κέηξα ηνπ Μαίνπ. 

 «Γελ ζα πάξνπκε λέα κέ-

ηξα» δηαβεβαίσλαλ ν πξσζππνπξ-

γφο θαη νη ππνπξγνί ηνπ ζ‘ φινπο 

ηνπο ηφλνπο ζηε δηάξθεηα ηεο πξν-

εθινγηθήο πεξηφδνπ… 

 Καη είλαη ηφζν ζπλεζηζκέ-

λνη λα ζπιιακβάλνληαη ςεπδφκε-

λνη, πνπ ακέζσο κεηά ηηο εθινγέο 

άξρηζαλ ην γλσζηφ έξγν ηνπο: 

κέηξα, κέηξα, κέηξα, ….. 

 Ξαλά αχμεζε ηνπ ΦΠΑ 

κέρξη 23%, μαλά πεξηθνπή κη-

ζζψλ, κέζσ ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

ζπκβάζεσλ έλαληη ησλ θιαδηθψλ 

ζηνλ ηδησηηθφ, κέζσ εληαίνπ κη-

ζζνινγίνπ ζην δεκφζην ηνκέα, 

εμίζσζε ηνλ εξρφκελν Οθηψβξην 

ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο κε ηεο 

θίλεζεο, θφςηκν επηδνκάησλ ηξί-

ηεθλσλ, πνιχηεθλσλ θαη άιια σλ 

νπθ έζηηλ αξηζκφο… 

 Καη φζνη ζθέθηνληαλ φηη 

ην 2013 ηειεηψλεη ην Μλεκφλην, 

άξα θαη ηα κέηξα (ιάζνο ζθέςε 

βέβαηα γηαηί κ‘ απηφ ην ξπζκφ, 

ηφηε δελ ζα ππάξρεη πέηξα πάλσ 

ζηελ πέηξα), πξέπεη λα αλαζεσξή-

ζνπλ, γηαηί ην Μλεκφλην παίξλεη 

παξάηαζε σο ην 2024(!) –πξνο ην 

παξφλ- φπσο καο αλαθνίλσζε  

πεξηραξήο  πξφζθαηα ζηηο 28 

Ννέκβξε  ν (ίδηνο πνπ ζα παξαη-

ηηφηαλ) Τπ. Οηθνλνκίαο. 

 Πεξηκέλεη πνιχ δνπιεηά 

ινηπφλ ηνλ θ. Παπαθσλζηαληίλνπ 

θαη ηελ παξέα ηνπ θαη θπξίσο 

πνιιά ςέκαηα. Ζ κχηε ηνπο πιένλ 

ζα θάλεη γέθπξα κε ηε ειήλε. 

 Δθηφο εάλ νη εξγαδφκελνη, 

πξηλ ηνπο πάξνπλ ηα κέηξα γηα ην 

ζηεξλφ ηαμίδη, αληηδξάζνπλ θαη 

ζαλ ηνλ κηθξφ Μήηζν ηνπ Λαδφ-

πνπινπ ηνπο πνπλ: «Δεε …άεη 

ράζνπ…». 

Μέηξα, κέηξα… θη άιια κέηξα, 
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Μεηά ηελ 13
ε θαη ηελ 14

ε ζχληα-

με, ζεηξά έρνπλ ηψξα ηα κεξίζκα-

ηα θαη νη επηθνπξηθέο ζπληάμεηο. 

 Γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηνπ 2011 ηνπ Σακείνπ, ζχκθσλα 

κε εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, πξνβιέπεηαη: 

 Ζ θαηάξγεζε ηνπ κεξί-

ζκαηνο Υξηζηνπγέλλσλ 

θαη Πάζρα 

 Ζ κείσζε ηνπ κεξίζκαηνο 

γηα ηνπο λένπο ζπληαμηνύ-

ρνπο θαηά 30% 

 Ζ κείσζε ηνπ θαηώηεξνπ 

κεξίζκαηνο θαηά 35% 

 Ζ πεξηθνπή ηνπ κεληαίνπ 

κεξίζκαηνο ζε όινπο ηνπο 

λένπο ζπληαμηνύρνπο θα-

ηά 10%. 

Πξέπεη λα ηνλίζνπκε γηα άιιε κηα 

θνξά φηη:    

 Γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

Μ.Σ.Π.Τ. θαη ηα ειιείκκαηα πνπ 

παξνπζηάδεη δελ έρνπλ επζχλε νη 

αζθαιηζκέλνη αιιά ε θαηαιή-

ζηεπζε ησλ απνζεκαηηθώλ ηνπ 

από ηηο Σξάπεδεο θαη ην Υξεκα-

ηηζηήξην, νη ειαζηηθέο εξγαζηα-

θέο ζρέζεηο, νη ηδησηηθνπνηήζεηο, 

ην πάγσκα ησλ πξνζιήςεσλ, ε 

αλαζθάιεηα θ.ι.π..  

 Δίλαη απαξάδεθην ην Κξά-

ηνο λα αξλείηαη λα θαιχςεη ηα 

ειιείκκαηα ηνπ Σακείνπ θαη λα 

πξνζθεχγεη ζηελ εχθνιε ιχζε 

πεξηθνπήο ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

αζθαιηζκέλσλ. 

 Απφ ηνλ πεξαζκέλν Αχ-

γνπζην ςεθίζηεθε ζηε Βνπιή ν 

Νόκνο 3867 ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθώλ πεξί «Δπνπηείαο 

Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο» ηνπ 

Ο.Π.Α.Γ. ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν 

δελ αλαγλσξίδνληαη θαη θαηά ζπ-

λέπεηα δελ εθθαζαξίδνληαη (δει. 

δελ πιεξψλνληαη) δαπάλεο πνπ 

αθνξνχλ:  

1. Ηαηξηθέο πξάμεηο θαη παξαθιηλη-

θέο εμεηάζεηο, αλ δελ έρνπλ θν-

ζηνινγεζεί κε Πξνεδξηθό Γηά-

ηαγκα πνπ βέβαηα δελ έρεη εθδν-

ζεί αθφκε. 

2.Οξζνπεδηθά είδε, πξνζέκαηα 

θαη ινηπά βνεζεηηθά κέζα θαη 

αλαιψζηκα αλ δελ θνζηνινγεζνχλ 

κε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

«Καλνληζκνύ Παξνρώλ» ηνπ 

Ο.Π.Α.Γ. 

 ια απηά καδί κε ηηο απν-

θάζεηο γηα πεξηθνπέο θαξκάθσλ, 

γηα αλαθνζηνιφγεζε ηνπιάρηζην 

3.500 ηαηξηθψλ πιηθψλ, πνπ φκσο 

δελ έρεη νινθιεξσζεί, ζηξαγγαιί-

δνπλ ην ήδε θησρφ θξάηνο πξό-

λνηαο θαη εμαζιηώλνπλ ρηιηάδεο 

αζζελείο πνπ θαινχληαη λα πιε-

ξψζνπλ απφ ηελ ηζέπε ηνπο γηα 

ζεξαπείεο θξίζηκεο γηα ηε δσή 

ηνπο ή αιιηψο λα ηηο ζηεξεζνχλ 

(άλζξσπνη πνπ πάζρνπλ απφ κε-

ζνγεηαθή αλαηκία, λεθξνπαζείο, 

θαξθηλνπαζείο, δηαβεηηθνί….). 

 Με ηε δηθαηνινγία φηη π-

πάξρνπλ ζνβαξέο ππφλνηεο γηα 

«κεγάιν θαγνπφηη» ζην Σακείν κε 

ηηο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο θαη ηελ 

αλαγθαηφηεηά ηνπο, ε εγεζία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ απνθά-

ζηζε λα κελ εμνθινχληαη απφ ηνλ 

Ο.Π.Α.Γ.. Με άιια ιφγηα επεηδή 

ην θξάηνο δελ έρεη αμηόπηζην 

κεραληζκό ειέγρνπ θαη επεηδή 

θάπνηνη έθαγαλ ιεθηά ζα ηελ 

πιεξώζνπλ νη αζθαιηζκέλνη θαη 

κάιηζηα κε ηελ πγεία ηνπο. 

 Μ.Σ.Π.Τ.  

(Μεηνρηθό Σακείν Πνιηηηθώλ Τπαιιήισλ) 
Πεξηθνπή ησλ αζθαιηζηηθώλ δηθαησκάησλ  

ησλ κεξηζκαηνύρσλ 

Οξγαληζκόο Πεξίζαιςεο  

Αζθαιηζκέλσλ ηνπ Γεκνζίνπ  

(Ο.Π.Α.Γ.) 

Βξηζθφκαζηε ζε κηα επνρή λέσλ πξνθιήζεσλ, φπνπ ην παιηφ 

ζπλδπάδεηαη κε ην θαηλνχξγην. Ο θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο, ρξφληα νιφ-

θιεξα, πξνζθέξεη δηάθνξεο ππεξεζίεο ζε Γπκλάζηα θαη Λχθεηα ηεο Β/

ζκηαο Δθπαίδεπζεο σο: 

 (I)  Δθπαηδεπηηθόο: δηδάζθνληαο ηα καζήκαηα ηνπ (εληόο ηνπ ππνρξεωηη-

θνύ ηνπ ωξαξίνπ). 

(II) Γηνηθεηηθόο: ρξεζηκνπνηψληαο ηα πξνγξάκκαηα: 

α). Γ-βάζε β).Νέζησξ γ).Τπνςήθηνο - Τπνςήθηνο 5% δ). E-school, ε). 

Ννκνζεζία. 

(εθηόο ηνπ ππνρξεωηηθνύ ηνπ ωξαξίνπ) 

      Γηνηθεηηθόο – Τπεύζπλνο Μεραλνγξάθεζεο: απαζρνινχκελνο ζηηο 

παξαθάησ εξγαζίεο:  

Γηαρείξηζε ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο (E-mail), 2) ηαηηζηηθά 

(Survey), 3) Καηαρψξηζε ζηνηρείσλ καζεηψλ (ηαπηφηεηεο – πηζην-

πνηεηηθά), 4) Δηζαγσγή πξνθνξηθψλ – γξαπηψλ βαζκψλ, 5) Απν-

ζηνιή ζηνηρείσλ ζην Τπνπξγείν (Ftp), 6) Δθηππψζεηο Διέγρσλ, 7) 

Δθηππψζεηο Απνιπηεξίσλ, 8) Αλαβαζκίζεηο πξνγξ/ησλ (Updates), 

9) Αληίγξαθα αζθαιείαο (BackUp), 10) Απφθνηηνη πξηλ θαη κεηά 

ην 2000 (Απνδεηθηηθά απνιχζεσο), 11) Βεβαηψζεηο Πξφζβαζεο 

ηειεηνθνίησλ - απνθνίησλ, 12) πλεξγαζία κε Μεηξψν & Τπεπζχ-

λνπο Σκεκάησλ, 13) Γηαρείξηζε Απνπζηψλ, 14) Γαθηπινγξάθεζε 

θεηκέλσλ γηα ηε Γ/λζε Β/ζκηαο Δθαίδεπζεο./Δθεκεξίδεο/Blogs. 

(εθηόο ηνπ ππνρξεωηηθνύ ηνπ ωξαξίνπ) 

(III) Τπεύζπλνο Δξγαζηεξίνπ Πιεξνθνξηθήο (εληφο ηνπ ππνρξεσηηθνχ 

ηνπ σξαξίνπ). 

(IV) Τπεύζπλνο Γαλεηζηηθήο Βηβιηνζήθεο Δθπαηδεπηηθνχ Λνγηζκηθνχ.

    (εθηόο ηνπ ππνρξεωηηθνύ ηνπ ωξαξίνπ) 

(V) Σερληθόο: α) Τπνινγηζηψλ Γξαθείσλ, β) Δθηππσηψλ, γ)Φσηνηππηθψλ 

ζπλδεδεκέλσλ ζην δίθηπν, δ) Γηαδίθηπν (Internet), ε) Ινί (Viruses – Spy-

ware), ζη) Αζχξκαην Internet ζην ζρνιείν (Wifi), δ) Λήςε ζεκαληηθψλ 

εγγξάθσλ (VBI), ε) Γηνξηέο (ζχλδεζε Βηληενπξνβνιέα – Laptop, Δληζρπ-

ηέο, Μηθξφθσλα), ζ) Δγθαηαζηάζεηο πξνγξακκάησλ – Δπαλαθνξά ππνινγη-

ζηψλ απφ δηάθνξεο βιάβεο.  

(εθηόο ηνπ ππνρξεωηηθνύ ηνπ ωξαξίνπ) 

(VI) ύκβνπινο: 1) Δπίιπζε απνξηψλ – βνήζεηα ρξεζηηθή ζε ζπλαδέιθνπο 

2) Τπνδείμεηο ζε ζέκαηα ηερλνινγίαο – αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ, 3) 

Αγνξά εμνπιηζκνχ γηα ην ρνιείν.   

(εθηόο ηνπ ππνρξεωηηθνύ ηνπ ωξαξίνπ) 

(VII) Πξνγξακκαηηζηήο  Ιζηνζειίδαο ρνιείνπ: α) Καηαζθεπή / πληή-

ξεζε / Γηαρείξηζε / Δλεκέξσζε. 

(εθηόο ηνπ ππνρξεωηηθνύ ηνπ ωξαξίνπ) 

 
(δηαηίζεηαη γηα ζπκπιήξωζε  ηνπ ππνρξεωηηθνύ ηνπ ωξαξίνπ!!!) 

Τπάξρεη θαη Φηιόηηκν! 

Έλαο(;) Δθπαηδεπηηθόο  Πιεξνθνξηθήο  

ΕΖΣΔΗΣΑΗ … ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

ΣΩΡΑ … ΚΑΗ ΣΑ ΓΖΜΟΣΗΚΑ … 

 

 
ΕΖΣΔΗΣΑΗ …  

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

Πήμακε ζηηο θαηλνηφκεο 

δξάζεηο (απφ ηα πάλσ) ηα ηε-

ιεπηαία ρξφληα θαη ζηα επηθνη-

λσληαθά ζιφγθαλ: «έμππλν ζρν-

ιείν», «ςεθηαθφ ζρνιείν», θ.ι.π. 
Πνηέ φκσο δελ κάζακε ηη 

ρξήκαηα δαπαλψληαη γηα φια απηά 

θαη πνιχ πεξηζζφηεξν πνην είλαη 

ην εθπαηδεπηηθφ απνηέιεζκα. 
Κάπνηε είρακε πξφγξακ-

κα «Οδπζζέαο». Ση απέγηλε; Απέ-

δσζε; Πφζν θφζηηζε; θαη αλ 
απέδσζε γηαηί δελ ζπλερίζηεθε ζε 

φια ηα ζρνιεία; 
Μεηά ζηήζεθαλ βηβιην-

ζήθεο ζε κεξηθά ζρνιεία. Καιφ 

αθνχγεηαη. Πνην φκσο ην α-

πνηέιεζκα; Πνηνη εθδνηηθνί νίθνη 

σθειήζεθαλ; Καη γηαηί δελ ζπλε-

ρίζηεθε ζε φια ηα ζρνιεία; 
Πέξζη δφζεθαλ Netbook 

ζηα παηδηά ηεο Α' Γπκλαζίνπ ζε 

ηηκέο κεγαιχηεξεο ηεο αγνξάο. 

Πφζν θφζηηζε; Πνηνη πξνκεζεπηέο 

σθειήζεθαλ; Γηαηί δελ έγηλε απν-

ηίκεζε γηα ην θαηά πφζν πξφζθε-

ξε ζηα παηδηά; 
Φέηνο ε λέα Τπνπξγφο 

θηινδνμεί λα ιχζεη ηα πξνβιή-

καηα ησλ ζρνιείσλ κε ηνπο δηα-

δξαζηηθνχο πίλαθεο (;). Πνηνη λένη 

πξνκεζεπηέο ζα θαξπσζνχλ δεκφ-

ζην ρξήκα; Πνιιά αθνχγνληαη! 

Σνπ ρξφλνπ γηα πνηα λέα 

«αξπαρηή» ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ηα ζρνιεία; 

Πέξζη Netbook,  

Φέηνο δηαδξαζηηθνύο πίλαθεο,  

ηνπ ρξόλνπ ηη; 
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«...Πξαθηηθά, δειαδή, 

κπνξεί έλαο καζεηήο λα  απνθνη-

ηήζεη απφ ην Λχθεην θαη ζηηο δχν 

ηειεπηαίεο ηάμεηο λα κελ δηδαρζεί 

Αξραία Γιψζζα θαη Γξακκαηεία, 

Ηζηνξία, Φπζηθή, Υεκεία, Βηνινγία 

θαη Θξεζθεπηηθά. Ζ γεληθή παηδεί-

α, φπσο ηελ μέξνπκε (θαη ε νπνία 

θαη ζήκεξα είλαη δεηνχκελν), ε 

πνιχπιεπξε αλάπηπμε ηεο πξνζσ-

πηθφηεηαο ηνπ καζεηή ζπζηάδν-

ληαη ζην βσκφ ελφο κεηακνληέξ-

λνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

θαηά ην πξφηππν ηνπ Ηληεξλάζηνλαι  

Μπαθαινξεά  (γλσζηνχ σο Η.Β θαη 

κε εμαηξεηένπ, γηαηί ηα ηειεπηαί-

α 12 ρξφληα πνπ «ηξέρεη» ζε ηδησ-

ηηθά ζρνιεία ... πξφιαβε λα δηα-

βιεζεί κε απνηέιεζκα νη π-

πεχζπλνη ηξηψλ απφ ηα πην θεκη-

ζκέλα ηδησηηθά ζρνιεία λα είλαη 

ππφδηθνη γηα εκπφξην καζεηηθψλ 

εξγαζηψλ θαη δηαξξνή ζεκάησλ). 

Γελ ζα ζαο εθπιήμσ, πηζηεχσ, αλ 

ζεκεηψζσ φηη 

φινο απηφο ν ζρεδηαζκφο επν-

πηεπφηαλ απφ ηελ γξακκαηέα Θε-

κάησλ Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ 

θ.Γξαγψλα θαη φηη νη γφλνη ηνπ 

πξσζππνπξγνχ θαη ηεο ππνπξγνχ 

παηδείαο παξαθνινχζεζαλ ή πα-

ξαθνινπζνχλ ην Η.Β  

.... Μέζα ζ' απηφ ην 

πιαίζην θαιιηεξγνχκε ζηνπο κα-

ζεηέο καο ηελ ςεπδαίζζεζε φηη α-

πφ ην ρνιείν κπνξνχκε λα θαηαλα-

ιψζνπκε ηα ειθπζηηθά, ηα επράξη-

ζηα θαη ηα ρξήζηκα, ζαλ λα πξφθεη-

ηαη γηα ζνχπεξ-κάξθεη ή γηα δάπηγθ 

ζηελ ηειεφξαζε θαη έρνπκε θάζε 

ειεπζεξία επηινγήο. Έηζη ην 

ειιεληθφ ζρνιείν, απφ ρψξνο 

κεηάδνζεο ελφο πνιηηηζκνχ         

4 ρηιηεηηψλ, αιψλεηαη απφ ηηο 

αμίεο Αγνξάο θαη ηεο Δπηθνηλσλί-

αο (επειημία, «ειεχζεξε επηινγή», 

ιαηξεία ηνπ εθήκεξνπ θαη ηνπ 

εχθνινπ) θαη φινη φζνη θνπίαζαλ 

ζθιεξά γηα λα κνξθσζνχλ ... 

«νδχξνληαη» ηψξα πνπ δελ είραλ 

ηελ ηχρε λα καζαίλνπλ εχθνια θαη 

επράξηζηα! ... 

... Δίλαη μεθάζαξν, ινηπφλ, 

πνηνο αλζξσπνινγηθφο ηχπνο δηα-

κνξθψλεηαη απφ ην ηδηφηππν απηφ 

Ηληεξλάζηνλαι Μπαθαινξεά ησλ 

θησρψλ. ε έλα ζχζηεκα πνπ 

θαηά δήισζε ηνπ Γ. Γξακκαηέα 

ηνπ Τπνπξγείνπ «καζαίλνπκε 

πνιιά θαη εχθνια», νη απνζπα-

ζκαηηθέο γλψζεηο πξνηηκψληαη 

απφ ηε γεληθή κφξθσζε πξνεηνη-

κάδνληαο ην θαινχπη γηα ηνλ απ-

ξηαλφ πνιηηηζηηθά κεηέσξν, ηζην-

ξηθά ακλήκνλα, λενβάξβαξν πνιί-

ηε, επίδνμν κάλαηδεξ, θνινβσκέλν 

απφ θάζε αίζζεζε ηνπ ζπλαλήθεηλ 

ζε έζλνο, ηάμε, θνηλφηεηα...».

  

Απφ ηελ εθεκεξίδα  

«Ρσγκέο θαη Παξεκβάζεηο»  

Πάηξαο. 

Σν Νέν Λύθεην  

ηεο γεληθεπκέλεο ακάζεηαο 

Καθά ηα ρέμαηα, μ Έιιεκ 

ανπηηέθηςκ μεπακηθόξ είκαη παηδί 

ηεθανίθη. Φναγθάημξ, μμονάημξ θαη 

θμηκςκηθά θαηαληςμέκμξ, μπαηκμ-

βγαίκεη με ημ ηαπύπεό ημο ακεκό-

πιεημξ ζηα ειιεκηθά θαη δηεζκή 

πςνηθά ύδαηα θαη δε ζημοξ από-

θνοθμοξ θμιπίζθμοξ, αοημύξ ημοξ 

ηνηπςημύξ… 

Κη όμςξ μ Έιιεκ δεκ πνεμηέ 

είκαη θαηά βάζμξ ακηθακμπμίεημξ. 

Δεκ μπμνεί κα βνεη ηεκ μοζία ζηεκ 

μόκε αιεζηκή ζοκμοζία, αοηήκ πμο 

μπμνεί κα ημο πνμζθένεη ηεκ από-

ιοηε εδμκή, ηε ζοκμοζία με ημ 

ειιεκηθό ημπίμ, όπμο θοζηθά αοηόξ 

είκαη μ βηαζηήξ - Παπαπνόκεξ θαη 

ε θύζε ε ηζμύια με ηα εθκεονηζηη-

θά ηαθμύκηα. Η ζπέζε αοηή είκαη 

ζθαμπνόδηθε θαζόηη ε ειιεκίδα 

μάκα γε, ακ θαη έπεη δεπηεί θαίνηα 

πιήγμαηα, ελαθμιμοζεί κα ακηη-

ζηέθεηαη ζζεκανά. Αοηό θηηάπκεη 

αθόμε πημ πμιύ ημ ζηογκό επηβή-

ημνα πμο ζέιεη πάζε ζοζία ηεκ 

μιμθιενςηηθή οπμηαγή ηεξ ζηηξ 

μνέλεηξ ημο. Μπαίκεη βιέπεηε ζηε 

μέζε θαη ημ μηδηπόδεημ… 

Άθνςξ ηθακμπμηεηηθά είκαη ηα 

πμζμζηά ηζημεκημθάιορεξ ζηα 

αζηηθά θέκηνα θαη ζηε Μύθμκμ. Τη 

γίκεηαη όμςξ ζηεκ θμνοθή ημο 

Οιύμπμο; Πόηε ζα θαηαθένεη κα 

παηήζεη ζημ Μύηηθα ηα ιάζηηπά 

ημο ημ δεθαελαβάιβηδμ ημο κεμέι-

ιεκα μηθμγεκεηάνπε; Πόηε ζα νίλεη 

ηηξ οζηενίεξ ηεξ ε Ειιεκίδα μάκα 

θοκεγώκηαξ ημ Γηακκάθε, πμο ε-

νςημηνμπεί μ δόιημξ με ημ γμε-

ηεοηηθό -πιεκ όμςξ επηθίκδοκμ- 

πςμάηηκμ μμκμπάηη; Πόηε ζα πηεη 

ημ θναπέ ημο ζηα 2917 μ κεμέιιε-

καξ μηθνμαζηόξ με ημκ πανάκμμμ 

βαιθάκημ δεζμό ημο; Πόηε επηηέ-

ιμοξ ζα απμθηήζεη αοηή ε δύζβαηε 

θμνοθή ηηξ απαηημύμεκεξ θηηνηα-

θέξ εγθαηαζηάζεηξ; Η ακέγενζε 

μμκηένκςκ γοάιηκςκ θηηνίςκ πμο 

ζα ’καη θνύα ημ πεημώκα θαη δεζηά 

ημ θαιμθαίνη θνίκεηαη ςξ επείγμο-

ζα. Πώξ αιιηώξ ζα πμοιήζμοκ ηα 

θιημαηηζηηθά ημοξ μη πμιοεζκηθέξ, 

πώξ ζα μηθμκμμήζμοκ μη ενγμιάβμη 

θαη μη ιμηπμί παναηνεπάμεκμη; 

Κιέθηεξ κα γίκμοκ; 

Ακαπάκηεηα ενςηήμαηα, πμο 

με ηε μμνθή παιηθηώκ θαη πςμά-

ηςκ θαζηζημύκ αδύκαηε ηεκ 

έθθνηζε θμιπηθώκ ογνώκ θαη μπαί-

κμοκ εμπόδημ ζημκ μνγαζμό ημο 

Έιιεκμξ ανπηηέθημκμξ μεπακηθμύ. 

Ο βηαζμόξ είκαη αηειέζθμνμξ αιιά 

θαη ζοκάμα άθνςξ πνμθιεηηθόξ. 

Πμκάς αιιά μ’ ανέζεη… Κνοθμζα-

δμμαδόπα είκαη μ πενί μο μ ιόγμξ! 

Καη ςξ ηέημημ θανθίκςμα ζα απμ-

βιεζεί από ημ ζανθίμ ηεξ μάκαξ 

γεξ πμο δεκ είκαη ζακ ημκ 

Άηιακηα, ό,ηη μαιαθία ηεξ θμνηώ-

κμοκ κα ηε δέπεηαη αδηαμανηύνεηα 

ζηεκ θαμπμύνα ηεξ! Θα ζεηζηεί, ζα 

ιογηζηεί θαη ζα ηειεηώζεη ε οπό-

ζεζε. Καη ηόηε μ ζηογκόξ επηβήημ-

ναξ, ηοθιόξ ημκ ηε κμοκ ηα η’ 

όμμαηα, ζα πάνεη ημκ μπμύιμ γηα 

ημκ Κμιςκό, όπςξ άιιςζηε θαη μη 

δεηκόζαονμη… 

 

Juvenalis 

 Οη πεξηθνπέο ησλ κηζζψλ 

θαη ησλ ζπληάμεσλ θαηά ηα 2/14 

άκεζα, ρσξίο ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

αθξίβεηαο, ηνπ ΦΠΑ θαη ηνπο 

έκκεζνπο θφξνπο, είλαη κία θαζα-

ξή θινπή απφ ην θξάηνο. Υσξίο 

λα ζε ξσηήζεη , ρσξίο ηε ζπγθαηά-

ζεζή ζνπ ,παξά ηε ζέιεζή ζνπ, 

ζνπ αξπάδεη ην ρξήκα ζαλ έλαο 

πνξηνθνιάο. Αο φςεηαη ε θξίζε 

ζνπ ιέλε, δελ ππάξρεη άιιε επηιν-

γή, είλαη κνλφδξνκνο θη άιια ηέ-

ηνηα. 

 Αλ φκσο ην θξάηνο έπαηξλε 

απφ ηα πεξηζζεχκαηα ησλ ηξαπε-

δψλ ,ησλ πνιπεζληθψλ θαη ηηο νθ 

ζνξ ζπλαιιαγέο ηα 2/14, φζα δε-

ιαδή παίξλεη απφ ηνπο ελ γέλεη 

κηζζσηνχο, ηφηε ζα εηζέπξαηηε 

258 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, ρσξίο 

λα κεησζνχλ νη ζπληάμεηο θαη νη 

κηζζνί θαη ζα έζβελε ην δεκφζην 

ρξένο.(ηψξα αλ ζα πξέπεη λα πιε-

ξσζεί ην ρξένο ή λα γίλεη επαλαδη-

απξαγκάηεπζε, απηφ είλαη άιιε 

ηζηνξία).    

 Σν ζέκα είλαη πσο ε θπβέξ-

λεζε Παπαλδξένπ δελ ην έπξαμε. 

Πξνηίκεζε ηελ άκεζε θινπή ησλ 

αζζελεζηέξσλ. ΄Δλαο αλάπνδνο 

Ρνκπέλ ησλ Γαζψλ, πνπ ηα παίξ-

λεη απφ ηνπο θησρνχο γηα λα ηα 

δψζεη ζηνπο πινχζηνπο. 

 Τπήξρε ινηπφλ θη άιιε 

επηινγή. 

Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ο    
Α Ν Ο Ρ ΓΑ  Μ Ο   

     Αλ...  
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ρόιηα  Κη έηζη: 

 Ζ Θάηζεξ, ν Μπνπο, ν 

Μπιέξ είλαη εδψ! 

 Οη δηεζλείο κεγαινηξαπεδί-

ηεο, κεγαινρξεκαηηζηέο θαη φια 

ηα αξπαθηηθά ησλ αγνξψλ-

κεγάινπ θεθαιαίνπ πνπ ηξέθν-

ληαη κε ηηο ζάξθεο ησλ ιαψλ είλαη 

εδψ θαη θπβεξλνχλ ηε ρψξα! 

 Ζ δηεζλήο κεγαιναζηηθή 

ηάμε είλαη εδψ θαη απνθαζίδεη 

κηζζνχο πείλαο, ζπληάμεηο ζαλά-

ηνπ, λνζνθνκεία ρσξίο θάξκαθα, 

γηαηξνχο θαη  λνζειεπηέο, παηδεία 

ζηελ ππεξεζία ησλ αγνξψλ, αξπα-

γή δξφκσλ, ιηκαληψλ, αεξνδξνκί-

σλ, δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ ξεχ-

καηνο, λεξνχ, ζπγθνηλσληψλ, πα-

ξαιηψλ, εθηάζεσλ-θηιέησλ (βι. 

Διιεληθφ), φζσλ δεκφζησλ αγα-

ζψλ έρνπλ αμία σο πεγή θέξδνπο. 

 Σν ΠΑΟΚ ήξζε ζηελ 

εμνπζία κε ηελ ππφζρεζε θαιχηε-

ξσλ εκεξψλ θαη καο έθεξε ηηο 

δέθα πιεγέο ηνπ Φαξαψ! Παξέ-

δσζε ηελ εμνπζία θαη ηε ρψξα 

ζηνπο δηεζλείο θεξδνζθφπνπο θαη 

θπβεξλά σο θπβέξλεζε αλδξεηθέ-

ισλ, θπβέξλεζε θνπτζιηγθ. Οδε-

γεί ηε ρψξα ζε πψιεζε θαη ρξεν-

θνπία, ηνπο αλζξψπνπο ηεο ζε 

απφγλσζε θαη φηαλ αληηδξνχλ 

ηνπο νλνκάδεη «αληηπαηξηψηεο». 

 Μηιά γηα αλάπηπμε θαη 

ελλνεί απνιχζεηο, πιεζσξηζκφ, 

θαηαζηξνθή ησλ παξαγσγηθψλ 

δπλάκεσλ ηεο ρψξαο, κηιά γηα 

ζχιιεςε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη 

θάλεη πεξαηψζεηο-ζπγρσξνράξηη 

θάζε θνξνθπγά. 

 Θα δερζνχκε ηελ παξαπά-

λσ πνξεία ηεο θαηαζηξνθήο, ή ζα 

αγσληζζνχκε λα ηελ αλαηξέςνπ-

κε; 

1. Παξαηεξήζεθε θαη 

θέηνο ε ηνπνζέηεζε πνιιψλ ζπ-

λαδέιθσλ ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο ζε 

πεξηθεξεηαθά ρνιεία (φπνπ θαη 

πιεφλαδαλ) κε πςειή κνξηνδφηε-

ζε θαη ζηε ζπλέρεηα ε δηάζεζε / 

απφζπαζή ηνπο ζε ρνιεία ηεο 

Βέξνηαο ή ζηε Γ.Γ.Δ Ζκαζίαο. 

 Γηα πνην ιφγν επαλαιακ-

βάλεηαη απηφ ην θαηλφκελν ; 

 Πνηα κφξηα κεηάζεζεο 

ιακβάλνπλ νη ζπλάδειθνη απηνί ; 

2. Οη ζπλάδειθνη εηδηθν-

ηήησλ Αγγιηθήο, Γαιιηθήο, Γεξ-

καληθήο θαη Πιεξνθνξηθήο δηαηέ-

ζεθαλ κε κεξηθή ή νιηθή δηάζεζε 

ζηελ Α/ζκηα. 

 Με πνηα θξηηήξηα έγηλαλ νη 

ηνπνζεηήζεηο απηέο ; 

 Γε ζα έπξεπε λα θνηλνπνη-

εζνχλ πξψηα φια ηα θελά ζηα 

Γεκνηηθά αλά εηδηθφηεηα, ζηε 

ζπλέρεηα λα ππνβιεζνχλ αηηήζεηο 

απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηέινο 

λα θνηλνπνηεζνχλ νη ηνπνζεηήζεηο 

κε βάζε ηα κφξηα θαη ηηο δειψζεηο 

πξνηίκεζήο ηνπο ; 

 Οη ζπλάδειθνη  πνπ δηαηί-

ζεληαη ζηε Α/ζκηα αλαγθάδνληαη 

λα εξγάδνληαη ζε 3 έσο θαη 5 ζρν-

ιεία γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ην 

σξάξηφ ηνπο. Παξνπζηάδνληαη ζηα 

ζρνιεία αξθεηφ θαηξφ κεηά ηελ 

έλαξμε ησλ καζεκάησλ θαη ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ αληηκεησ-

πίδνληαη ηζφηηκα απφ ηνπο πιιφ-

γνπο Γαζθάισλ. Σν σξάξηφ ηνπο 

πεξηνξίδεηαη πάληα ζηηο ηειεπηαί-

εο ψξεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο  θάηη 

πνπ είλαη θαη αληηπαηδαγσγηθφ. 

Γελ ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

αλαπηχμνπλ δεζκνχο κε ηνπο κα-

ζεηέο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο 

νχηε λα ελεκεξψλνληαη άκεζα γηα 

ηα ηεθηαηλφκελα ζηε Β/ζκηα. Έηζη 

ν ξφινο ηνπ παηδαγσγνχ ππνβηβά-

δεηαη ζ‘απηφλ ηνπ δηεθπεξαησηή  

Γηαβνχιεπζε γηα ην Νφκν Πιαίζη-

ν ηνπ ΤΠΔΠΘ ζηα ΑΔΗ-ΣΔΗ μεθη-

λά ην Τπ. Παηδείαο, κε ηελ αληί-

δξαζε ζχζζσκεο ηεο παλεπηζηε-

κηαθήο θνηλφηεηαο ε νπνία απέρεη 

απφ θάζε δηάινγν. Αληίζεηα ζπκ-

κεηέρνπλ απφ ηα θφκκαηα ε ΝΓ, 

ην ΛΑΟ, ην θφκκα ηεο Νηφξαο 

θαη ε Γεκνθξαη. Αξηζηεξά ηνπ 

Κνπβέιε ... 

 Ο Νφκνο Πιαίζην είλαη 

άιιε κηα «ηνκή» ηνπ Μλεκνλίνπ 

ζην ρψξν ηεο παηδείαο. πσο αλα-

θέξεη ν Σάθεο Φσηφπνπινο ζηελ 

«Διεπζεξνηππία» ζηηο 23/10/’10: 

«…έρεη πξαγκαηηθφ ζηφρν ηελ πιή-

ξε «αγνξαηνπνίεζε» ηεο Παηδείαο. 

Γειαδή, ζηε δεκηνπξγία κηαο εζσ-

ηεξηθήο αγνξάο ζε απηήλ θαη ηε 

ζχλδεζε ηεο γλψζεο θαη ηεο 

έξεπλαο κε ηα ηδησηηθννηθνλνκηθά 

θξηηήξηα ηεο αγνξάο, αλαηξψληαο 

νπζηαζηηθά ηνλ ίδην ηνλ ραξαθηήξα 

ηεο Παηδείαο σο «θνηλνχ αγαζνχ», 

πνπ έρεη ζηφρν ηελ ίδηα ηε γλψζε 

θαη ηελ έξεπλα, αιιά θαη ην γεληθφ 

ζπκθέξνλ. 

 Καη, θπζηθά, νχηε ην γεληθφ 

ζπκθέξνλ νχηε ε γλψζε θαη ε 

έξεπλα έρνπλ θακηά ζρέζε κε ηνλ 

«κπεδαρηά» ησλ δπλάκεσλ ηεο 

αγνξάο θαη ηηο «κπίδλεο» πνπ, ζχκ-

θσλα κε ην λφκν-πιαίζην, ζα είλαη 

ηππηθά θαη νπζηαζηηθά ην απψηαην 

θξηηήξην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

δηδαθηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ πξν-

γξακκάησλ  

Σν ΠΑΟΚ  

είλαη εδώ!! 

Σν πξψην ζχκα ηνπ θαη κάιηζηα 

κία απφ ηηο δεκηνπξγνχο ηνπ, είρε 

ην Νέν Λύθεην ηεο ακάζεηαο πνπ 

επαγγειίδεηαη ε Τπ. Παηδείαο θ. 

Γηακαληνπνχινπ: Σελ θ. Θάιεηα 

Γξαγψλα εηδηθή γξακκαηέα ηνπ 

ΤΠΔΠΘ, πνπ θέξεηαη λα είρε 

πξνηείλεη, κεηαμχ άιισλ  

«λεσηεξηζκψλ», λα κεηαηξαπεί ζε 

πξναηξεηηθό ην κάζεκα ηεο Η-

ζηνξίαο ζην λέν ηύπν ιπθείνπ. 

 Μηα παξαίηεζε εηδηθήο 

Γξακκαηέα βέβαηα, δελ αλαραηηί-

δεη ηνλ ρείκαξξν ησλ αληηδξάζεσλ 

απέλαληη ζηε ζρεδηαδφκελε κεηα-

ηξνπή ηνπ Λπθείνπ ζε παηδηθή 

ραξά ακνξθσζηάο  

Σν πξώην ζύκα  

ηνπ Νένπ Λπθείνπ 

Μάλαηδεξ ζηα Παλεπηζηήκηα… 

Θξηακβνιφγεζε ν Παπαλδξένπ 

θαη ν πξφεδξνο ηνπ ΓΝΣ ηξνο 

Καλ γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ 

δεκνηηθψλ εθινγψλ, φηη «νη 

Έιιελεο ππνζηεξίδνπλ  ηα κέηξα 

πνπ ηνπο επηβιήζεθαλ». Βέβαηα 

έθαλαλ πσο δελ είδαλ ηελ ηεξάζηη-

α απνρή ηνπ 60-70% θαη ηελ ε-

θινγή ησλ ππνςεθίσλ ηνπ      

ΠΑΟΚ κε 15 θαη 17% ησλ ςε-

θνθφξσλ, θαζψο θαη ηελ άξλεζε 

ζην Μλεκφλην θαηά 80-90% πνπ 

δείρλνπλ νη δεκνζθνπήζεηο. 

 ε κηθξφηεξε θιίκαθα, ζηηο 

δηθέο καο εθινγέο θαινχκαζηε λα 

εθθξάζνπκε θαη ηελ επηδνθηκαζία 

ή ηελ θαηαδίθε-αγαλάρηεζή καο 

ζηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή κλε-

κνλίνπ-ηξφτθαο, πνπ θαζνξίδεη θαη 

ζα θαζνξίζεη ζηε ζπλέρεηα ηε δσή 

καο, πνπ θαηαθξενπξγεί ηνπο κη-

ζζνχο καο θαη καο αθαηξεί κε 

θπληζκφ ζηνηρεηψδε δηθαηψκαηα. 

 Δίλαη ζίγνπξν φηη ην κήλπ-

κα ησλ εθινγψλ καο πεξηκέλνπλ 

λα ην δνπλ θαη λα ην ιάβνπλ  φ,ηη 

θη αλ είλαη ζεηηθφ γη‘ απηνχο ή 

αξλεηηθφ. 

 ην ρέξη καο είλαη λα ην 

θάλνπκε φζν κπνξνχκε πεξηζζφ-

ηεξν ερεξφ …θαη νδπλεξφ. 

Γύν ζρόιηα / εξσηήκαηα 

ζρεηηθά κε ηηο ηνπνζεηή-

ζεηο ηνπ ΠΤΓΔ 

Σν κήλπκα ησλ εθινγώλ 
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ρόιηα   Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Μλεκνλίνπ –νδηθνχ ράξηε θαηα-

ζηξνθήο ηεο ρψξαο- νη ππνπξγνί 

θαη ν πξσζππνπξγφο ιέλε φηη είλαη 

αλαγθαζκέλνη λα παίξλνπλ ηέηνηα 

κέηξα (ιεο θη απηφ ηνπο θάλεη 

ιηγφηεξν ππφινγνπο), ζέινληαο λα 

δείμνπλ φηη δηαθσλνχλ κ‘ απηά, 

αιιά ηα εθαξκφδνπλ. 

 Απφ ηελ άιιε, έρνπκε δε-

ιψζεηο ηνπ ζηπι «ην Μλεκφλην 

είλαη επθαηξία» απφ ηνλ Παπαλ-

δξένπ, ή «ην Μλεκφλην είλαη επ-

ηπρία» απφ ηνλ Πάγθαιν θαη θα-

ηαιαβαίλνπκε φηη δελ ζηελνρσ-

ξηνχληαη θαη πνιχ κ‘ απηφ πνπ 

θάλνπλ… 

 Μάιινλ δελ κπνξνχλ λα 

θξχςνπλ ηε ραξά ηνπο… 

«Σν Μλεκόλην  

είλαη επηπρία»!! 

 5 εθαηνκ. Δπξψ ρξσζηά ην 

ππ. Παηδείαο ζηνπο θαζεγεηέο, 

εδψ θαη δχν ρξφληα απφ ηελ Πξφ-

ζζεηε Γηδαθηηθή ηήξημε, πνπ 

ήδε έρεη ζηακαηήζεη. Σα ρξήκαηα, 

αλ δελ δνζνχλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 

ρξφλνπ (ζ‘ έλα κήλα), ράλνληαη 

ιφγσ παξέιεπζεο δηεηίαο. Σν δή-

ηεκα αθνξά, ζχκθσλα κε ηελ 

ΟΛΜΔ 1600 ζπλαδέιθνπο θαη 

πεξίπνπ 3000 επξψ  ζηνλ θαζέλα 

γηα ηε δηεηία 2008-10. 

 Ζ ηχρε ηεο ΠΓ είρε ζπλ-

δεζεί κε ην θνηλνηηθφ πξφγξακκα 

ΔΠΔΑΔΚ ην νπνίν έιεμε πξηλ 

απφ δχν ρξφληα. Έηζη ην Τπνπξ-

γείν ηνπ «πξψηα ν καζεηήο» θαη 

ζηακάηεζε ηελ ΠΓ  γηα ηνπο 

αδχλαηνπο καζεηέο θαη δελ πιε-

ξψλεη δεδνπιεπκέλα… 

 Σν Τπνπξγείν πξφζθαηα 

άθεζε λα ελλνεζεί φηη δελ ζα θα-

ηαβιεζνχλ ηα ρξσζηνχκελα. 

Πξόζζεηε Γηδαθηηθή  

ηήξημε 

Καηά 16-40% θαηψηεξνη ησλ θια-

δηθψλ, ζα είλαη νη κηζζνί ησλ επη-

ρεηξεζηαθώλ ζπκβάζεσλ, απν-

θάζηζε θαη‘ εληνιήλ ηεο ηξφτθαο 

θαη ηνπ ΔΒ ε ππνπξγφο 

«Δξγαζίαο»(!) θ. Καηζέιε…Ο 

δηθφο ηεο κηζζφο πάλησο  κέλεη 

ζηαζεξφο. 

 ηελ ίδηα απφθαζε πξν-

βιέπεηαη αθφκα, λα κεησζνχλ 

θαηά 15% θαη νη αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο πνπ πιεξψλνπλ  νη ζπλε-

πείο  πξνο ην ΗΚΑ επηρεηξήζεηο… 

Έηζη θη αιιηψο νη ππφινηπεο έρνπλ 

έθπησζε 100%... ζν γηα ηα α-

ζθαιηζηηθά ηακεία, αο βξνχλ απφ 

αιινχ ηα έζνδά ηνπο! 

 Δκείο, ζην πλεχκα ηνπ 

Μλεκνλίνπ θαη γηα λα εληζρχζνπ-

κε απηή ηε ζσζηή πνιηηηθή, πξν-

ηείλνπκε λα  κεδεληζηεί ην αζθα-

ιηζηηθφ θαη εξγαηηθφ θφζηνο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, δειαδή νη εξγαδφ-

κελνη λα δνπιεχνπλ ηζάκπα θαη 

ρσξίο αζθάιηζε! Έηζη ζα πινπνη-

εζεί πην γξήγνξα ην φλεηξν θάζε 

θεθαιαηνθξάηε θαη ζα έρνπκε 

θζάζεη (κηα θη έμσ θη φρη θαηά 

δφζεηο) ζηελ θαηά 100% εθαξκν-

γή ηνπ Μλεκνλίνπ. 

 ζν γηα ην πνηνο θαη κε ηη 

ιεθηά ζα αγνξάδεη πιένλ ηα πξν-

τφληα ησλ επηρεηξήζεσλ; Έ, αο ηα 

αγνξάδεη ε θ. Καηζέιε θαη ε ππφ-

ινηπε παξέα ηεο Μλεκνληνθπβέξ-

λεζεο… 

Μλεκνλίνπ Δθαξκνγέο 

Μεηά ηνπο σξνκίζζηνπο-

αλαπιεξσηέο, νη αλαπιεξσηέο 

κέζσ ΔΠΑ… 

 Απιήξσηνη απφ ηελ αξρή 

ηεο ρξνληάο, κε ζπκβάζεηο ηξηην-

θνζκηθέο, «ιεπθέο» φπσο θαηαγ-

γέιινπλ νη ίδηνη ζηηο θηλεηνπνηή-

ζεηο ηνπο, νη νπνίεο δελ αλαθέ-

ξνπλ ην χςνο ηνπ κηζζνχ, ηηο ζπλ-

ζήθεο εξγαζίαο, ηα σξάξηα θαη ηα 

επηδφκαηα, κε αδηεπθξίληζην αλ 

ακείβνληαη νη αξγίεο θαη αλ θαηα-

βάιινληαη έλζεκα! 

 Πξφγξακκα-πηιφηνο γηα 

κειινληηθέο γεληθεπκέλεο ειαζηη-

θέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ζηελ παη-

δεία; Θα εμαξηεζεί απφ ην πφζν 

καθξηά ζ‘ αθήζνπκε λα πάεη ην 

Μλεκφλην. Έρνπλ δείμεη φηη ζεσ-

ξνχλ ηνπο αλζξψπνπο ζθνππίδηα 

θαη απφ κφλνη ηνπο δελ βάδνπλ 

θφθθηλεο γξακκέο ζε νηηδήπνηε 

αθνξά ηνπο εξγαδφκελνπο. 

 Ζ απαίηεζή καο, λα πξνζ-

ιεθζνχλ θαλνληθά, φπσο θαη φινη 

νη αλαπιεξσηέο είλαη απηνλφε-

ηε… Οη κφληκεο αλάγθεο πξέπεη 

λα θαιχπηνληαη κε κφληκνπο δην-

ξηζκνχο. 

Αλαπιεξσηέο  

πξνγξακκάησλ ΔΠΑ 

ΔΠΗΓΟΜΑ  

ΔΞΩΓΗΓΑΚΣΗΚΖ: 

 

Γελ ζα ηνπο αθήζνπκε 

λα ην πάξνπλ !! 

Με έθπιεμε είδακε φηη απφ ην 

ςεθνδέιηην ηεο ΠΑΚ απνπζηά-

δνπλ ζηειέρε ηεο παξάηαμεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζην ρψξν ηεο 

ΔΛΜΔ θαη ηνπ ζπλδηθαιηζκνχ 

γεληθφηεξα. 

 Ση ζπκβαίλεη; 

 Αλαλέσζε, ή δελ ζέινπλ 

λα αλαιάβνπλ ηελ πνιηηηθή επζχ-

λε, ζηνλ θαηξφ ηνπ κλεκνλίνπ, γηα 

ηελ  θαηεδάθηζε ηεο θνηλσλίαο 

θαη ησλ κηζζψλ καο θαη γηα φζα 

πξφθεηηαη απηφ ην ρξφλν λα καο 

ζπκβνχλ, απ‘ ηελ  θπβέξλεζή 

ηνπο; 

 Γελ γλσξίδνπλ φηη ζήκεξα 

θαη κφλν ε ζπκκεηνρή ζηελ θπ-

βεξλεηηθή παξάηαμε, είλαη ζπλε-

λνρή; 

Σν ςεθνδέιηην ηεο ΠΑΚ 

 ηελ αξρή (απφ πέξζη) 

πξνθχπηεη ππεξαξηζκία ζηνπο 

θιάδνπο κεραλνιφγσλ θαη νρεκά-

ησλ ΠΔ12, ΠΔ17, ΠΔ18, πνπ 

έρνπλ ζρεδφλ θνηλέο αλαζέζεηο. 

ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο σξψλ 

δηαπηζηψλεηαη φηη πεξηζζεχεη ν 

ηειεπηαίνο ηνπνζεηεζείο κεραλν-

ιφγνο ΠΔ17 θαη θαιείηαη λα κεηα-

θηλεζεί ζηε Νάνπζα. ηελ πνξεία 

φκσο απνδεηθλχεηαη πσο δελ είλαη 

απηφο ηειεπηαίνο, θαζφηη ππήξρε 

ηαπηφρξνλε ηνπνζέηεζε κε κηα 

ζπλαδέιθηζζα ΠΔ18, ε νπνία 

ππνιεηπφηαλ θαηά πνιχ ζε κφξηα, 

πνπ ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, είλαη 

ην θξηηήξην κεηαθίλεζεο.   

 Πξώηε απάληεζε ησλ 

αηξεηψλ ήηαλ, φηη δε δφζεθαλ ζσ-

ζηά ζηνηρεία απφ ην ζρνιείν Σπ-

ραία άξαγε; Πξψην εξψηεκα δηθφ 

καο. 

 Γεπηεξε απάληεζε ησλ 

αηξεηψλ ήηαλ φηη απφ ην ΔΠΑΛ 

Νάνπζαο δήηεζαλ κεραλνιφγν, 

άξα έπξεπε λα πάεη απηφο θαη φρη 

ε ζπλαδέιθηζζα. Μφλν πνπ ν 

ζπλάδειθνο φηαλ πήγε ζηε Νάνπ-

ζα δηαπίζησζε φηη νη θελέο ψξεο 

ήηαλ νρεκάησλ. Νέν ιάζνο ηνπ 

ΔΠΑΛ Νάνπζαο, πνπ δελ ήμεξε ηη 

θελά είρε. Πάιη ηπραίν; 

 ηαλ ν ζπλάδειθνο δήηεζε 

κε αίηεζε απφ ην ΠΤΓΔ (κεηά 

απφ φια απηά) λα αξζεί ν ραξα-

θηεξηζκφο ηνπ ππεξάξηζκνπ, ην 

ΠΤΓΔ, κε ζχκθσλε γλψκε ησλ 

αηξεηψλ, ηελ απέξξηςε επηθαινχ-

κελν νδεγίεο θαη εγθπθιίνπο, πνπ 

φζν θη αλ ςάμακε δελ ηηο βξήθακε 

πνπζελά. 

 πκπέξαζκα δηθφ καο: Σν 

ΠΤΓΔ θαη νη αηξεηνί πνιιέο 

θνξέο απνθαζίδνπλ κε πνιηηηθά 

θπξίσο θξηηήξηα θαη κεηά πξνζπα-

ζνχλ λα ζηεξίμνπλ ηηο απνθάζεηο 

ηνπο ζε έλα δαηδαιψδεο θαη ακθη-

ζβεηνχκελν ζεζκηθφ πιαίζην. 

 πλέβε πέξζη κε ηνπο ζπ-

λαδέιθνπο ππεξάξηζκνχο, πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ θαηάξγεζε 

ηνπ 2νπ ΣΔΔ, φηαλ ην ΠΤΓΔ 

ηνπο αθαίξεζε ην λφκηκν δηθαίσ-

κά ηνπο λα δειψζνπλ φια ηα ζρν-

ιεία ηεο πφιεο. 

 πλέβε πάιη πέξζη, πξφ-

πεξζη θαη ίζσο θέηνο κε ηηο ηνπν-

ζεηήζεηο ζπλαδέιθσλ ζε πεξηθε-

ξεηαθά ζρνιεία ηνπ λνκνχ 

(Μαξίλα, Κνξπθή, Δπηζθνπή 

θ.η.ι ) θαη ζρεδφλ ηαπηφρξνλα 

απνζπάζεηο ζε ζρνιεία ησλ πφιε-

σλ ή ζηα γξαθεία, έηζη ψζηε λα 

επσθεινχληαη απφ κφξηα ζέζεο 

πνπ δελ ππεξεηνχλ. 

 Αο ζηακαηήζεη επηηέινπο 

απηφ.   Ο λνκφο είλαη κηθξφο, φινη 

ιίγν -πνιχ γλσξηδφκαζηε θη εχθν-

ια θαηαιαβαίλνπκε ηα πσο θαη ηα 

γηαηί...  

πλέβε ζην  

ΔΠΑ.Λ. Βέξνηαο 

Δπηζθεθζείηε ην ηζηνιόγην καο:  

 httξ://

anexartitosima.wordpress.com  
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πξνθαινχλ, εχθνια ζα δηαπηζηψ-

ζεη κχζνπο, ςέκκαηα θαη αληηθά-

ζεηο πνπ απνθαιχπηνπλ έλα κεγά-

ιν κέξνο ηεο αιήζεηαο. Αλ πάξνπ-

κε ηελ αξρή, αο πνχκε, ηνπ θαθνχ, 

ην εμσηεξηθφ ρξένο θαη ην 

έιιεηκα, εχθνια ζα δηαπηζηψζνπ-

κε, κε ζηνηρεία, δχν γεγνλφηα: 

Πξψηνλ φηη απηά ππήξραλ απφ 

ζπζηάζεσο ειιεληθνχ θξάηνπο 

απμνκεηνχκελα θαηά πεξίζηαζε. 

ηηο αξρέο ηνπ 1990 π.ρ. ρξένο θαη 

έιιεηκα ήηαλ πεξίπνπ ζηα ίδηα 

επίπεδα κε πέξζη. Άιισζηε, δελ 

ππάξρεη ρψξα εληαγκέλε πιήξσο 

ζην ζχζηεκα ηεο παγθφζκηαο ε-

ιεχζεξεο αγνξάο (δει. ζρεδφλ 

φιεο) πνπ λα κελ έρεη κηθξφηεξν ή 

κεγαιχηεξν (απ‘ ην δηθφ καο) ρξέ-

νο θαηά θαηξνχο κε πξψηε ηηο Ζ-

ΠΑ. Γεχηεξν: Με ηα κέηξα ηνπ 

κλεκνλίνπ, ην ιέλε πηα όινη εηδη-

θνί θαη κε, ην ρξένο αληί λα κεη-

σζεί, πξνβιέπεηαη λα απμεζεί 

θηάλνληαο κάιηζηα από 127% 

ηνπ ΑΔΠ πνπ ήηαλ ην 2009, ζηα 

148% κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξό-

λνπ, ελώ αλακέλεηαη λα αλέβεη 

ζην 160% ηνπ ΑΔΠ ην 2013! 

ζνλ αθνξά ην έιιεηκα, απηφ γηα 

λα κεησζεί πξέπεη λ‘ απμεζεί ε 

παξαγσγή, ε αλάπηπμε γεληθψο, 

πξάγκα πνπ δε κπνξεί λα γίλεη κε 

ηελ εθκεδέληζε ζρεδφλ ηεο αγν-

ξαζηηθήο δχλακεο θαη ηελ πιήξε 

απνπζία δεκφζησλ επελδχζεσλ. 

Λνηπφλ; Πξνο ηη ηα κέηξα; 

 Αο πάκε ηψξα ζηε ζεσξία 

ηνπ «ζπάηαινπ θξάηνπο θαη ησλ 

ηεκπέιεδσλ, θαινκαζεκέλσλ 

Διιήλσλ πνπ μφδεπαλ παξαπάλσ 

απ‘ φζα παξήγαγαλ θαη θηάζακε 

ζην ρείινο ηνπ γθξεκνχ». Γηα ηελ 

νηθνλνκία ρψξνπ θαη ρξφλνπ ζα 

δερηνχκε φηη είλαη έηζη θαη ζα 

ξίμνπκε ιίγν ηε καηηά γχξσ καο 

ζηνλ θφζκν, αξρίδνληαο απ΄ηε 

γεηηνληά καο. Ρνπκαλία παξφκνηα 

κέηξα, Δζζνλία, Πνισλία ίδηα 

κέηξα, Ηζπαλία, Πνξηνγαιία ίδηα 

κέηξα. ην βνξξά Ηζιαλδία, πξφ-

ζθαηα Ηξιαλδία ίδηα κέηξα. Αιιά 

θαη ζηηο κεηξνπφιεηο ηνπ θαπηηα-

ιηζκνχ Γεξκαλία, Γαιιία, Αγγιία 

παξφκνηα κέηξα. Έπνληαη νζνλνχ-

πσ Βέιγην θαη Οιιαλδία. Λνηπφλ; 

Ση ζπκβαίλεη; πάηαινη θαη ηεκπέ-

ιεδεο φινη; χκπησζε ρξνληθή; 

ρη βέβαηα! 

Ο  «ΓΡΑΚΟ» ΒΓΑΗΝΔΗ ΣΖ 

ΚΖΝΖ! 

 Απηφ πνπ πξαγκαηηθά ζπκ-

βαίλεη (θη εμεγεί ηα πάληα, ρσξίο 

αληηθάζεηο θαη εξσηεκαηηθά, είλαη 

πσο ην θεθάιαην ζε Δπξψπε θαη 

Ακεξηθή έρεη εμαπνιύζεη κηα 

άλεπ πξνεγνπκέλνπ επίζεζε 

ζηνλ θόζκν ηεο εξγαζίαο. Γελη-

θεπκέλε, εληαηηθή, κεζνδηθή, δη-

αξθή. Ο θφζκνο ζηελ Δπξψπε δελ 

κπαίλεη απιψο ζε πεξίνδν έληαζεο 

ηεο ηαμηθήο πάιεο, αιιά ζε ηαμηθφ 

πφιεκν. Σν ακεξηθαλνεπξσπατθφ 

θεθάιαην κπξνζηά ζην θφβν ηνπ 

αληαγσληζκνχ απφ ηε Ρσζία θαη 

ηελ Κίλα, αιιά θαη ηελ Ηλδία έρεη 

βαιζεί λα εθκεδελίζεη ζρεδφλ ην 

θφζηνο εξγαζίαο, λα ηζαθίζεη θά-

ζε δηθαίσκα ησλ εξγαδνκέλσλ, λα 

θαζηεξψζεη εξγαζία απφ απγή έσο 

δχζε θαη απφ γέλλεζε έσο ζάλα-

ην! 

 Ζ Διιάδα ήηαλ ε πξψηε 

ρψξα πνπ δέρηεθε ζ‘ φιν ην εχξνο 

θαη ηελ έληαζε ηελ επίζεζε απηή. 

Αθνινπζεί ε Ηξιαλδία θαη ζε ιίγν 

Πνξηνγαιία θαη Ηζπαλία. Δπηζεηη-

θέο θξνχζεηο έρνπκε επίζεο ζε 

Αγγιία θαη Γαιιία κε 600 ρηιηά-

δεο απνιχζεηο, ηξηπιαζηαζκφ δη-

δάθηξσλ παλεπηζηεκίσλ ζηελ 

πξψηε θαη αχμεζε νξίσλ ζπληαμη-

νδφηεζεο ζηε δεχηεξε. Καη είκα-

ζηε αθφκα ζηελ αξρή. 

 Οη εμειίμεηο πξνβιέπνληαη 

δπζνίσλεο φρη κφλν γηα ηνλ θφζκν 

ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο ζε ηδησηη-

θφ θαη δεκφζην ηνκέα, αιιά θαη 

γηα ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, επηηε-

δεπκαηίεο, κηθξναζηνχο δηθεγφ-

ξνπο, γηαηξνχο, κεραληθνχο. Ζ 

πεξηζσξηνπνίεζε-

πξνιεηαξηνπνίεζε ηνπο ζάλαη 

αλαπφθεπθηε θαη ξαγδαία φρη 

κφλν απφ άκεζα κέηξα πνπ ζα 

ηνπο αθνξνχλ, αιιά θαη απ‘ ηελ 

γεληθφηεξε πηψζε ηνπ βηνηηθνχ 

επηπέδνπ ζηε ρψξα. Απ‘ ηα ζεκε-

ξηλά κηθξνκεζαία ζηξψκαηα ζα 

δηαζσζνχλ, κε θάπνηεο παξάπιεπ-

ξεο απψιεηεο, κφλν δηθαζηηθνί, 

ζηειέρε ελφπισλ δπλάκεσλ θαη 

ζσκάησλ αζθαιείαο, θνξνεηζπξά-

θηνξεο, κεγαινδεκνζηνγξάθνη, 

αλψηεξνο θιήξνο. ζνη δειαδή 

απνηεινχζαλ παξαδνζηαθά αλά 

ηνπο αηψλεο θαη απνηεινχλ 

φξγαλα θαη ππεξέηεο ηεο κεγαιν-

αζηηθήο ηάμεο. 

ΠΟΗΟ ΘΑ ΚΟΣΩΔΗ ΣΟ 

ΓΡΑΚΟ; 

 Απηή ε πνξεία βέβαηα δελ 

είλαη λνκνηειεηαθή. Μπνξεί λα 

αληηζηξαθεί ηφζν ζε επξσπατθφ, 

φζν θαη ζε ειιαδηθφ επίπεδν. Ήδε 

νη αληηδξάζεηο (πην πνιχ απζφξ-

κεηα μεζπάζκαηα) πιεζαίλνπλ ζε 

κηα ζεηξά ρψξεο φπσο Ρνπκαλία, 

Πνξηνγαιία, Ηζπαλία, Ηηαιία, Δι-

ιάδα, Γαιιία, Αγγιία, Ηξιαλδία 

θ.ά. 

 Απηή ηε ζηηγκή ε ακεξηθα-

λνεπξσπατθή ειίη ηνπ θεθαιαίνπ 

επηηίζεηαη πάλνπιε ρξεζηκνπνηψ-

ληαο θπβεξλεηηθνχο θαη θαηα-

ζηαιηηθνχο κεραληζκνχο θαη ηε-

ξαηψδε πξνπαγάλδα απ‘ ην ζχλν-

ιν ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δμαπάηε-

ζεο. Χζεί εθαηνκκχξηα αλζξψ-

πνπο ζηελ εμαζιίσζε, αιιά, ηαπ-

ηφρξνλα, ρηιηάδεο απ‘ απηνχο ζηε 

ξηδνζπαζηηθνπνίεζε, ζηνπο δξφ-

κνπο ηνπ αγψλα, ζηελ αλαδήηεζε 

νξάκαηνο γηα έλα ειπηδνθφξν 

κέιινλ. Ζ κεηεμέιημε ησλ απζφξ-

κεησλ αληηδξάζεσλ νξγήο ζε νξ-

γαλσκέλν θίλεκα αληίζηαζεο θαη 

πάιεο είλαη έλα ηζηνξηθφ ζηνίρε-

2. Με ηελ πνιηηηθή ηνπ ζα έρεη 

θπξίαξρε ζέζε ζε έλα κειινληηθφ 

κπινθ ηεο ελνπνηεκέλεο δεμηάο. 

3. Σφζα πιαθάη ζην έκβιεκα ηνπ 

Αλεμάξηεηνπ πλδπαζκνχ. 

6.  Σηο πξαθηηθέο ηεο, ζπλερίδεη ε 

ΠΑΚ. Γηα λα ην βνπιψζνπλ 

φζνη ηζρπξίδνληαη πσο δελ ππάξ-

ρεη ζπλδηθαιηζηηθή ζπλέρεηα. 

7. Απφ ηηο αηζηφδνμεο πξνεθινγη-

θέο εμαγγειίεο ηνπ, ζην κλεκφλην. 

Απφ ηηο εμαγγειίεο ηνπ γηα θαηά-

ζηαζε έθηαθηεο, αλάγθεο πνχ; 

9. πλψλπκφ ηνπ ην "θπλήγη ηνπ 

ζεζαπξνχ ". 

10. Δπηηξεπφκελνη αγψλεο, αγψλεο 

πνπ "δελ βιάπηνπλ ην επξχηεξν 

θνηλσληθφ ζχλνιν". 

11. Δηζπξάηηεη — εηζπξάηηεη, δελ 

πιεξψλεη - δελ πιεξψλεη. 

12. χγρξνλε Πξνθξνχζηεηα θιί-

λε. 

15. ινη έρνπλ δηθαίσκα λα 

εθθξάδνπλ ηελ άπνςε ηνπο, ζε 

απηήλ, αξθεί λα δειψζνπλ ηειηθά 

πσο απνδέρνληαη ηελ θπβεξλεηη-

θή άπνςε. 

16. Οχηε εληαίν, νχηε κηζζνιφγην 

ην λέν ... 

19. Ζκίηπθινη, θνπθνί ππεξαζπη-

ζηέο ησλ λνκνζεηηθά  ζεζκνζεηε-

κέλσλ (θπξίσο κε ζεζκνζεηεκέ-

λσλ βέβαηα) δηθαησκάησλ ησλ 

θαζεγεηψλ. 

20. ζνη κπνξνχζαλ λα εθαξκφ-

ζνπλ ηελ "θπβεξλεηηθή πνιηηηθή" 

δηθαίσο (;) θαη δελ αιιάρζεθαλ. 

21. Φεθηαθφ ζρνιείν. Σν ζρνιείν 

ηεο ... (λέαο) πξαγκαηηθφηεηαο! 

22. χγρξνλνο "ζηξαηειάηεο" ησλ 

ππνπξγείσλ. Απφ φπνπ πεξλά 

αθήλεη πίζσ ηνπ ηα ζεκάδηα ηεο 

κάρεο πνπ έδσζε. 

23. Απηφο, πνπ ζε κεξηθά ρξφληα 

ζα έρεη ζεκειηψζεη δηθαίσκα ζπ-

ληαμηνδφηεζεο. 

Οξηδόληηα 

1. Γελ ρξεηάδεηαη λα εθιεγεί γηα 

λα θπβεξλήζεη. 

2. Καλείο δε ζέιεη λα βγεη καδί 

ηνπ γηα θαγεηφ κηαο θαη είλαη ε 

θιαζζηθή πεξίπησζε ηνπ «ηα ηξψ-

σ φια - πιεξψλεηο καδί». 

4."Γελ ζα γίλνπλ...", απηέο πνπ 

πξφθεηηαη λα γίλνπλ. 

5. Ο γλσζηφηεξνο Έιιελαο ινγη-

ζηήο πνπ ακείβεηαη σο ππνπξγφο. 

8. χγρξνλεο …ζρέζεηο δνπιείαο. 

13. Δίλαη βάζεη ηνπ εξγάζηκνπ 

βίνπ ηνπ ν ζεκεξηλφο πελεληάξεο. 

14. Δπίδνκα... Απαζρφιεζεο. Οη 

απνδνρέο ησλ θαζεγεηψλ κεηά 

ηελ θαηάξγεζε ηνπ κηζζνχ. 

17. Αξκφδηνο γηα ην "θνηλσληθφ 

θξάηνο" κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Καιιηθξάηε. 

18. Δηζεγήζεθε ζηελ ηεξά ζχλνδν 

ηελ νζηνπνίεζε ηνπ ηξνο Καλ. 

 

Κάζεηα 

Μλεκνληνζηαπξόιεμν 

Οη ιύζεηο, ζην ηζηνιόγην ηνπ Αλεμάξηεηνπ πλδπαζκνύ. 

Kαθό ην παξακύζη, αιιά έρεη δξάθν... 

κα, αθνχ ν θφζκνο ηεο εξγαζίαο, 

ηα ζχκαηα, έρνπλ λα μεπεξάζνπλ 

καδί κε ην ζνθ, ηηο κηθξναζηηθέο 

απηαπάηεο, ηελ αδξάλεηα ηνπ θα-

λαπέ θαη κηα ζεηξά εκπφδηα, πνπ 

βάδεη ε εξγαηηθή αξηζηνθξαηία 

ησλ ζπλδηθάησλ θαη ε εθθπιηζκέ-

λε, παγηδεπκέλε ζηα πινθάκηα 

ηνπ ζπζηήκαηνο αξηζηεξά. κσο, 

ε αλάπηπμε νξγαλσκέλνπ θηλήκα-

ηνο είλαη ε κφλε πνπ κπνξεί λα 

δψζεη πξννπηηθή, λα «ζθνηώζεη 

ην δξάθν» θαη λ‘ αιιάμεη ηελ φςε 

ηνπ θφζκνπ  


