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Στα χρόνια του μνημονίου

Για μας χωρίς εμάς

Η χώρα μας στον αστερισμό του μνημονίου, των δεσμών 
μιας  σκληρής πολιτικής, επιβαλόμενης από τους στυγνούς 
δανειστές μας, το λόμπυ των αγορών, τους  ισχυρούς της 
Νέας Οικονομικής Τάξης.
Πολιτική επιλογή που βύθισε τη χώρα και τους πολίτες της 
σε βαθιά ύφεση, σε φτώχεια, ανέχεια, εξαθλίωση.
Που έφερε το βιοτικό μας επίπεδο χρόνια πίσω.
Μνημόνια,  πλέον  το  ένα  πίσω  από  το  άλλο,  που 
εφαρμόζουν ευλαβικά οι διαχειριστές της κρίσης, οι ίδιοι με 
αυτούς που δημιούργησαν την κρίση.
Τα κείμενα  που  ακολουθούν,  γράφτηκαν  τα  πέτρινα  αυτά 
μνημονιακά  χρόνια,  αποτελώντας   μέρος  των 
συνδικαλιστικών παρεμβάσεων.

Αθήνα Ιανουάριος 2013

2



Στα χρόνια του μνημονίου

ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΝΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ 
ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ

9-9-2010

Η  μετά  μνημονίου  εποχή  στη  χώρας  μας  οδηγεί  σε  μια 
σοβαρότατη, πέρα από οικονομική και κοινωνική κρίση, με 
κινδύνους  κοινωνικής  συνοχής  ειδικά  αν  παραταθεί  η 
πολιτική της άγριας λιτότητας.
Ο κίνδυνος αυτός μεγεθύνεται ιδιαίτερα από το γεγονός ότι 
η ανεργία γιγαντώνεται, μαζί με την παράλληλη έξαρση της 
ανασφάλιστης και  ελαστικής μορφής εργασίας,  καθώς και 
την  αύξηση  των  κρουσμάτων  μη  καταβολής 
δεδουλευμένων.
 Τα παραπάνω συνοδεύονται από μία θύελλα αντεργατικών 
μέτρων  η  οποία  κάνει  τους  ολίγους  πλούσιους 
πλουσιότερους και τους υπόλοιπους φτωχότερους.
 Οι  δικαιολογίες  γιά  τα  άδεια  ταμεία  δεν  πείθουν  πλέον 
κανένα.
 Η απάντηση είναι γνωστή στο λαό, ποιός δημιούργησε την 
κρίση και ποιός φταίει για το δημοσιονομικό έλλειμμα. 
 Οι  ευθύνες  βαρύνουν  αποκλειστικά  τους  πολιτικούς 
διαχειριστές των τελευταίων χρόνων.
Οι  ίδιοι  αποτυχημένοι  διαχειριστές  σήμερα  καταδικάζουν 
στην εξαθλίωση τους εργαζόμενους και τις φαμελιές τους, 
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την ίδια ώρα που οι τραπεζίτες αυξάνουν τα κέρδη τους.
Είναι  καθήκον  γιά  τη  ζωή  και  τα  παιδιά  μας  που 
καταδικάζονται σε ανεργία, ελαστική εργασία, περιορισμένη 
μόρφωση, ελλειπή κοινωνική ασφάλιση.
 Πρέπει  δυστυχώς  να  ξαναπαλέψουμε  γιά  να 
διασφαλίσουμε  την  αμοιβή  της  εργασίας  μας  και  την 
υπεραξία του ιδρώτα μας σε κοινωνικές παροχές
 Οι  εργαζόμενοι  της  πατρίδας  μας  πρέπει  μαζικά  να 
ισχυροποιήσουν το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα ώστε να 
μπορέσει  να  ανασχέσει  την επίθεση στο εισόδημα και  τα 
δικαιώματα. Μόνος δρόμος των εργαζομένων η σύγκρουση 
με  την  πολιτική  που  συσσωρεύει  πλούτο  στους 
πλουσιότερους  και  δημιουργεί  την  τεράστια  τάξη  των 
νεόφτωχων και εξαθλιωμένων πολιτών.
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Η ΓΕΝΙΑ ΤΩΝ ΝΕΟΦΤΩΧΩΝ ΕΦΘΑΣΕ
17-9-2010
  

 
Οι  διαχειριστές  της  κρίσης,  που  οι  ίδιοι  δημιούργησαν, 
ξεδιπλώνουν  το  πλέον  αντιλαϊκό  του  πρόσωπο  με  μια 
ξεδιάντροπή  επίθεση  ιδιαίτερα  απέναντι  στους  ένστολους 
εργαζόμενους της χώρας.
Ξεκίνησε  το  κουτσούρεμα  του  12%  στα  επιδόματά  μας. 
Λίγες  μέρες  αργότερα  προστέθηκε  άλλο  ένα  8  %  . 
Ακολούθησε η σφαγή των δώρων πάσχα, καλοκαιριού και 
Χριστουγέννων.
Σε  μας  τους  Πυροσβέστες  επιφυλάχτηκε  ενδιαμέσως 
ειδικότερη μεταχείριση. Τέθηκε στο βωμό της κατακτητικής 
τρόικας  το  επίδομα  δασών,  το  εκλογικό  και  αίφνης 
εξαπολύεται  η  απειλή  της  περικοπής  πενθήμερων  και 
νυχτερινών.
 Παράλληλα διασπείρεται η φημολογία γιά το ονομαζόμενο 
"ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων" που προγραμματίζει νέες 
περικοπές.
 Η  πρόθεση  είναι  δεδομένη,  η  μετατροπή  μας  σε 
εξαθλιωμένους  παρίες  στα  πλαίσια  της  νέας  τάξης 
πραγμάτων που ανατέλλει στη ταλαιπωρημένη χώρα μας.
 Η γενιά των νεόφτωχων έφθασε.
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ΠΑΛΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΗ 
ΤΟΥ ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗ

5-10-2012

  
 
Γιά δεύτερη φορά το σχέδιο των διαχειριστών της κρίσης, 
που οι ίδιοι δημιούργησαν, προετοιμάζει νέο κτύπημα στους 
συνήθεις ύποπτους, τους εργαζομένους στο δημόσιο.
 Το  σχέδιο  περιλαμβάνει  τη  συνήθη  στοχοποίηση  και 
κατασυκοφάντηση  των  δημοσίων  υπαλλήλων,  από 
παπαγαλάκια που προετοιμάζουν το κτύπημα.
 Η κυβέρνηση συνεχίζει την ίδια τακτική δεν συνομιλεί, δεν 
ανοίγει  τα χαρτά της,  διαρρέει  και  τελικά αιφνιδιαστικά θα 
νομοθετήσει. 
Η νέα "σφαγή" έχει όνομα: «νέο μισθολόγιο».
 Ήδη σε μια επικοινωνιακή κίνηση οι εκπρόσωποι της τρό ι 
κας στη χώρα μας ξεκίνησαν δήθεν το διάλογο «για ένα νέο 
μισθολόγιο» 
 Πιστοί στην παλιά συνταγή του "κοινωνικού αυτοματισμού" 
η κυβέρνηση έδωσε τα πρώτα της στοιχεία, σύμφωνα με τα 
οποία «αυξήθηκαν» οι μισθοί από το 2001 έως το 2009 κατά 
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80%,ενώ εμφάνισε επιλεκτικά και σκόπιμα, υψηλές αμοιβές 
σε  ορισμένα  Υπουργεία  (που  μια  μικρή  κατηγορία  έχουν 
υψηλά επιδόματα).
Επίσης  ειδίκευσε  τη  στοχοποίησή  της  για  το  80%  του 
συνολικού  μισθολογικού  κόστους  στο  προσωπικό  από τα 
Υπουργεία:  Παιδείας,  Υγείας,  Εθνικής  Άμυνας  και 
Προστασίας του Πολίτη. 
Τέλος  εμφανίζει  την  Ελλάδα  να  έχει  τη  μεγαλύτερη 
ποσοστιαία αύξηση στους μισθούς σε σχέση με τις άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες.
 Η μπροσούρα της καταδίκης, λοιπόν κατασκευάστηκε.
 Τα  κυβερνητικά  στοιχεία  δυστυχώς  δεν  λένε  όλη  την 
αλήθεια:
 1.Πως μπορεί να αυξηθήκαν οι μισθοί μας κατά 80%, όταν 
η συμμετοχή των μισθών στις πρωτογενείς δαπάνες από το 
38,6%  το  2001  –  σύμφωνα  με  τα  επίσημα  στοιχεία  – 
ανέρχεται  στο 31,4% το 2009 και  στο 30,5% το 2010. Το 
διάστημα  2001-2010  οι  μισθοί  παραμένουν  σταθεροί  ως 
ποσοστό του ΑΕΠ : 6,9 – 7% και ο ρυθμός αύξησης έχει 
μεταβληθεί στο -10,5% με βάση τις κυβερνητικές εκτιμήσεις 
και με όρους πραγματικού εισοδήματος στο -25%.
 2.Η  συμμετοχή  των  4  Υπουργείων  (Παιδείας,  Υγείας, 
Εθνικής Άμυνας και  Προστασίας του Πολίτη)φαίνεται  να 
έχουν τη  μεγαλύτερη  συμμετοχή  στο  μισθολογικό  κόστος, 
μιας και αποτελούν τα πλέον πολυάνθρωπο δυναμικό του 
δημοσίου τομέα. Γεγονός εντελώς φυσιολογικό, μιας και οι 
τομείς  ασφάλεια-εκπαίδευση-υγεία-  άμυνα,  αποτελούν  τα 
κύρια δημόσια αγαθά που έχει αναλάβει να προστατεύει η 
Πολιτεία.
 3.Η  εμφάνιση  της  χώρας  μας  να  έχει  τη  μεγαλύτερη 
ποσοστιαία αύξηση στους μισθούς σε σχέση με τις άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, αποκρύπτει ότι η ονομαστική απόκλιση 
στις μέσες αποδοχές από τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης 
είναι στο 48% (με υψηλό πληθωρισμό στη χώρα μας).
Άλλωστε και τα στοιχεία που εξάγουν τη δήθεν αυτή πρωτιά, 
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όπως ομολογεί η ίδια η κυβέρνηση, βασίζονται σε πηγές με 
διαφορετικό ορισμό του Δημόσιου Τομέα, ανά χώρα.
 Η πολιτική που κάνει στάχτη τη ζωή μας συνεχίζεται.
 Νέα αύξηση στους έμμεσους φόρους, το ΦΠΑ, ετοιμασία 
για  αύξηση  των  τιμολογίων  των  ΔΕΚΟ,  ακρίβεια, 
δυσβάσταχτο  κόστος  ζωής,  μείωση  του  προγράμματος 
δημοσίων επενδύσεων.
 Η  μετατροπή  των  εργαζομένων  στη  μεγάλη  τάξη  των 
"νεόφτωχων" εξελίσσεται με πλήρη υπακοή και ευλάβεια στη 
"μνημονιακή πολιτική"
 Οι άνθρωποι του μόχθου, οι πολίτες αυτής της χώρας που 
διαθέτουν την εργατική τους δύναμη για να ζήσουν, πρέπει 
να συγκροτήσουν την μεγάλη δύναμη που θα ανακόψει την 
πορεία προς τον μεσαίωνα.
 Το μόνο που έχουμε να χάσουμε είναι η αλυσίδα μας από 
την  εξαθλίωση  και  την  υποταγή  στους  αδυσώπητους, 
απάνθρωπους  και  βάρβαρους  όρους  των  δανειστών,  και 
των εκμεταλλευτών της υπεραξίας της εργασίας μας.
 Τα αριθμητικά στοιχεία είναι της ΑΔΕΔΥ
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ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΜΑΣ ΤΟΥΣ “ΆΣΧΕΤΟΥΣ, 
ΥΣΤΕΡΟΒΟΥΛΟΥΣ  ΚΑΙ ΑΔΑΕΙΣ”

ΠΟΥ ΕΝ ΧΟΡΩ ΣΠΕΥΣΑΜΕ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΟΥΜΕ ΤΙΣ 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

Κ. ΠΑΓΚΑΛΟΥ
11-11-2010
 

Μετά τις τελευταίες δηλώσεις του Αξιότιμου κ. Αντιπροέδρου 
ότι «ο πιο αντιπαραγωγικός κλάδος του ελληνικού λαού είναι 
οι  στρατιωτικοί  και  τα  Σώματα  Ασφαλείας»,  δεκάδες 
ένστολοι  εργαζόμενοι  των παραπάνω κλάδων,  εξέφρασαν 
τη δίκαιη οργή και αγανάκτησή τους για την απροκάλυπτη 
απαξιωτική  αυτή  επίθεση.  Μεταξύ  αυτών  και  η  Ένωση 
Αξιωματικών  του  Πυροσβεστικού  Σώματος  όπου  και 
χαρακτηριστικά ανέφερε στη σχετική ανακοίνωσή της: « Η 
κοινωνία των πολιτών, γνωρίζει καλά το έργο μας, γνωρίζει 
καλά πως δεν μπορεί να υπάρξει παραγωγική διαδικασία-
ανάπτυξη  και  ευημερία  χωρίς  ασφάλεια-τάξη  και  πολιτική 
προστασία.  Ως  ένστολοι  εργαζόμενοι  καθημερινά 
παράγουμε το  αίσθημα ασφάλειας  στη  χώρα μας,  με  τον 
καλύτερο  τρόπο,  παρά  τα  μύρια  προβλήματα  που  μας 
ταλανίζουν.»Μετά  από  όλο  αυτό  το  θόρυβο  αναμέναμε 
τουλάχιστον μια έκφραση ουσιαστικής διόρθωσης από τον 
κ.Πάγκαλο, μετά και από τις «πυροσβεστικές δηλώσεις» του 
κ.Βενιζέλου.  Αντί  αυτού  δημοσιοποιήθηκε  από  τον 
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κ.Πάγκαλο  απαντητική  επιστολή  του  προς  τον  Επίτιμο 
Αρχηγό  Γενικού  Επιτελείου  Ναυτικού,  τον  Νάυαρχο  Νίκο 
Παππά.(http://antiproedros.gov.gr/2010/11/10/1097)
Στην  επιστολή  χαρακτηρίζει  όσους  ασκήσαμε  κριτική  στις 
δηλώσεις του « άσχετους, υστερόβουλους και αδαείς».
Στη  συνέχεια  προχωρεί  σε  μάθημα  πολιτικής  οικονομίας 
περί  του  όρου  «παραγωγικότητας»  λέγοντας  ότι: 
«Στοιχειώδης κανόνας της οικονομικής επιστήμης είναι  ότι 
παραγωγικοί  είναι  όσοι  ασχολούνται  με  την  αγροτική 
παραγωγή και  τη  μεταποίηση.  Οι  υπόλοιποι  συμμετέχουν 
στη διανομή του προϊόντος. Δεν είναι  ούτε άχρηστοι  ούτε 
αντιπαραγωγικοί. Νομικοί, που είναι και το επάγγελμα μου, 
στρατιωτικοί,  αστυνομικοί,  ιερείς,  απλώς  δημιουργούν  τις 
προϋποθέσεις της παραγωγής σε μια οργανωμένη κοινωνία 
και αμείβονται για αυτό.»
Και  ο  κ.  Αντιπρόεδρος  καταλήγει  ότι  «κατεξοχήν  οι 
στρατιωτικοί  έχουν  και  λόγο  να  αισθάνονται  ιδιαίτερα 
υπερήφανοι  για  το  ρόλο  τους  στην  ελληνική  ιστορία,  αν 
πολέμησαν τους εχθρούς του έθνους».
Ως αδαείς και άσχετοι, βλέπουμε με έκπληξη ότι ο Αξιότιμος 
κ. Αντιπρόεδρος βασίζει την άποψή του περί παραγωγικών 
εργαζομένων, στη θεωρία του A. Smith (1723-1790) ότι «Οι 
υπηρεσίες, γενικά, δεν είναι παραγωγικές.»
 Ως  αδαείς  και  άσχετοι  να  αναφέρουμε  και  μερικές 
μεταγενέστερες θεωρίες όπως των: 
J.B  Say  (1767-1832)  «Οι  υπηρεσίες  παράγουν  χρήσιμα 
αγαθά, κατά συνέπεια έχουν ανταλλακτική αξία.»
H. Storch (1766-1825) « Οι υπηρεσίες είναι παραγωγικές. 
Πρέπει να ξεχωρίζουμε την εργασία για την παραγωγή της 
υπηρεσίας και το αποτέλεσμα της ίδιας εργασίας. Αυτό που 
εξαγοράζεται  στις  υπηρεσίες  δεν είναι  το  αποτέλεσμα της 
εργασίας  αλλά  η  δια  η  εργασία.  Συχνά  χρειάζεται  η 
συνεργασία μεταξύ του παραγωγού και του καταναλωτή της 
υπηρεσίας.»
F. Bastiat (1801-1850) « Η θεωρία της αξίας των αγαθών 
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δεν είναι παρά μόνο μια ειδική περίπτωση της αντίστοιχης 
των υπηρεσιών.»
C.  Colson  (1853-1939)  :  «Κάθε  δραστηριότητα  είναι 
υπηρεσία.  Οι  υπηρεσίες  βρίσκονται  μέσα  σε  κάθε 
παραγωγή εφόσον η εργασία είναι μια υπηρεσία.»
D.  Bell  (1973):  «Η  μεταβιομηχανική  κοινωνία  είναι  μια 
κοινωνία υπηρεσιών.»
 Τέλος  ο  κ.  Αντιπρόεδρος,  παρότι  μίλησε  για  τους 
στρατιωτικούς, δυστυχώς δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να πει 
έστω  και  μία  κουβέντα  για  το  έργο  των  Ελλήνων 
Πυροσβεστών  τους  οποίους  και  συμπερίλαβε  στους  μη 
παραγωγικούς αυτής της χώρας, ως Σώμα Ασφάλειας.
 Δεν πειράζει.  Εμείς πάντως νιώθουμε υπερήφανοι  για το 
έργο μας, να παράγουμε το αίσθημα ασφάλειας στην χώρα 
προστατεύοντας πολλές φορές και με την ίδια μας τη ζωή, 
την ζωή και το βιός των πολιτών αυτής της χώρας και τον 
εθνικό  φυσικό  πλούτο  και  μας  αρκεί  ότι  στις  μετρήσεις 
κοινής  γνώμης  τα  τελευταία  χρόνια  βρισκόμαστε  πρώτοι 
στην εκτίμηση του ελληνικού λαού.
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 Η ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ
29-12-2010

  
Και  έτσι  σιγά  σιγά  φθάσαμε  στο  τέλος  του  2010.  Πρώτη 
χρονιά  αυτής  της  δύσκολης  περιόδου  που  εισήλθε  η 
πολυδοκιμασμένη τούτη χώρα μας.
 Μετά από τόσα χρόνια "κοινής εστίασης και  φαγοποτίου" 
σύμφωνα  με  τον  αξιότιμο  αντιπρόεδρο  της  Ελληνικής 
Κυβερνήσεως,  και  αφού  διαπιστώθηκε  από  τα  "ελληνικά 
στατιστικά" ότι  "λεφτά δεν υπήρχαν" κατέφθασε η Έξωθεν 
Βοήθεια των επιτηρητών της ΤΡΟ Ι ΚΑΣ φέρνοντας ως οι 
νέοι Τρεις Μάγοι το δώρο της σωτηρίας της χώρας.
Δοκιμασμένο  σχέδιο,  με  βασικό  πυρήνα  τη  θυσία  των 
οικονομικά  ασθενέστερων  στο  βωμό  της  δημοσιονομικής 
τακτοποίησης.
 Και  το  σχέδιο  τέθηκε  σε  άμεση  και  ευλαβικά  τηρούμενη 
εφαρμογή από τους εγχώριους διαχειριστές της κρίσης, γιά 
την οποία συνάμα είναι και οι δημιουργοί της.
 Ξεκινήσαμε  από  το  ψαλίδισμα  των  επιδομάτων, 
προχωρήσαμε  στην  άγρια  περικοπή  του  13  και  14ου 
μισθού, προχωρήσαμε στην ασφαλιστική και συνταξιοδοτική 
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κατεδάφιση,  συνεχίζουμε  στην  προσπάθεια  καταστολής 
βασικών εργασιακών δικαιωμάτων.
Το σκηνικό διανθίζεται από την άγρια ανηφορική ανατίμηση 
των τιμών των βασικών αγαθών επιβίωσης, ενώ το κλίμα 
χαρακτηρίζεται από το κύμα γενικευμένης ανεργίας, χρεών 
και εξαθλίωσης που αρχίζει να γενικεύεται στη χώρα.
Η  τάξη  των  νεόφτωχων  μεγεθύνεται  τείνοντας  να  γίνει 
πλειοψηφία στην ελληνική κοινωνία.
Οι γιορτινές μέρες, έδωσαν τη θέση τους στην κατήφεια και 
την ψυχολογική πίεση της δεινής αυτής νέας κατάστασης. Οι 
μετακαλλικρατικές  πόλεις  μας  αντικατοπτρίζουν  αυθεντικά 
την παγωμένη οικονοκοινωνική κατάσταση της χώρας μας.
 Το 2011 που έρχεται δείχνει εξίσου τρομακτικά παγωμένο. 
Βέβαια οι  Έλληνες πολίτες τούτου του τόπου έχουν δείξει 
μια εξαιρετική αντοχή σε δύσκολες πράγματι καταστάσεις. 
Στη διάβα του ιστορικού χρόνου αναγέννησαν τη χώρα μέσα 
από δεσμά, στάχτες και ερείπια.
Ισως αυτό να είναι και η ελπίδα μας για να πορευτούμε στο 
νέο αυτό ξημέρωμα του χρόνου.
Ας το ευχηθούμε πιστεύοντας το.
Καλή Χρονιά

13



Στα χρόνια του μνημονίου

ΠΕΡΙ ΧΡΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ
13-1-2011

  
Στην  δύσκολη  εποχή  του  μνημονίου  και  των  επαχθών 
επιταγών των δανειστών της μικρής μας χώρας, αναζητούμε 
στιβαρές  σκέψεις  από  το  θησαυροφυλάκιο  των  μεγάλων 
πνευματικών παρακαταθηκών της Ορθοδοξίας μας.
 
Λίγες  μέρες  μετά,  την  Πρωτοχρονιά  επίκαιρο  είναι  να 
εντρυφήσουμε στα λόγια του Μεγ.Βασιλείου (ΙΔ΄ Ψαλμ. και 
περί τοκιζόντων, 2 ΕΠΕ 5, 78-80). 
 
«Να μη δεχτείς ποτέ δανειστή, που σε πολιορκεί.  Να μην 
ανεχθείς ποτέ να σε αναζητούν, για να βρουν τα ίχνη σου 
και να σε συλλάβουν σαν άλλο θήραμα (οι τοκογλύφοι). 
Το δάνειο είναι η αρχή του ψεύδους 
είναι αφορμή αχαριστίας, αγνωμοσύνης και επιορκίας.
Άλλα  λέει  εκείνος  που  δανείζεται  και  άλλα  εκείνος  που 
δανείζει… 
Είσαι φτωχός τώρα, αλλά ελεύθερος. 
Όταν δανειστείς, όχι μόνο δεν θα πλουτίσεις, αλλά θα 
χάσεις και την ελευθερία σου…
Η φτώχεια δεν φέρνει καμιά ντροπή.
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 Γιατί λοιπόν να προσθέτουμε στον εαυτό μας τη ντροπή του 
δανείου; 
 Κανείς  δεν  θεραπεύει  τα  τραύματά  του  με  άλλο  τραύμα, 
ούτε  θεραπεύει  το  ένα  κακό  με  άλλο  κακό,  ούτε 
επανορθώνει τη φτώχεια με τόκους. 
 Είσαι  πλούσιος;  Μη  δανείζεσαι.  Είσαι  φτωχός;  Μη 
δανείζεσαι».
 Στα  παραπάνω  να  προσθέσουμε  και  μερικές  σταγόνες 
ελληνικής κλασικής σοφίας:
Του Μενάνδρου "Τα δάνεια δούλους τους ελευθέρους ποιεί" 
και του Πλουτάρχου "Το δανείζεσθε της εσχάτης αφροσύνης 
και μαλακίας εστίν"
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"ΙNDIGNEZ-VOUS!"«ΑΓΑΝΑΚΤΉΣΤΕ!» ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ 
Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ

23-1-2011

«Oραματίζομαι  μια κοινωνία για την οποία θα είμαστε και 
πάλι  υπερήφανοι,  όπου  δεν  θα  θίγονται  οι  συντάξεις,  οι 
κατακτήσεις της κοινωνικής ασφάλισης, και όπου τα ΜΜΕ 
θα είναι στην υπηρεσία των αδυνάτων».
«Η  νεολαία  σήμερα  θα  πρέπει  να  εξεγερθεί  κατά  της 
συνενοχής ανάμεσα στους πολιτικούς και στις οικονομικές 
δυνάμεις και  να υπερασπιστεί  τα δημοκρατικά δικαιώματα 
που  κατακτήσαμε  με  τόσο  σκληρούς  αγώνες  επί  δύο 
αιώνες».
«Εχουν το θράσος να ισχυρίζονται  ότι  το  κράτος δεν έχει 
πλέον χρήματα για να στηρίζει τους πολίτες του. Αλλά πώς 
γίνεται  να  μην  έχουμε  χρήματα...  όταν  η  παραγωγή  του 
πλούτου έχει  αυξηθεί τερατωδώς μετά την απελευθέρωση 
(σ.σ. της Γαλλίας), σε μια εποχή που ολόκληρη η Ευρώπη 
είχε καταστραφεί από τον πόλεμο; Η μόνη εξήγηση είναι ότι 
η  δύναμη  του  χρήματος...  δεν  ήταν  ποτέ  τόσο  μεγάλη  ή 
τόσο  αυθάδης  ή  τόσο  εγωιστική  και  ότι  οι  υπηρέτες  του 
βρίσκονται στα πιο υψηλά κλιμάκια της πολιτικής εξουσίας». 
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Τα παραπάνω αποσπάσματα είναι παρμένα από ένα μικρό 
βιβλιαράκι 32 σελίδων, που αυτή τη στιγμή είναι πρώτο στη 
λίστα των μπεστ σέλερ βιβλίων στη Γαλλία.
Συγγραφέας  του  «Ιndignez-vous!»  («Αγανακτήστε!»)  είναι 
ένας  93χρονος  συνταξιούχος  διπλωμάτης,πρώην 
αντιστασιακός, ο οποίος με το βιβλίο πρόσκληση ζητεί από 
τους Γάλλους, και  απ΄ όλους τους άλλους, να εξεγερθούν 
και  να υπερασπιστούν δυναμικά τις  «κοινωνικές αξίες της 
σύγχρονης δημοκρατίας», να απορρίψουν την «εγωιστική» 
δύναμη του χρήματος, να πουν «όχι» στην παντοδυναμία 
των αγορών και να αγανακτήσουν,για να αλλάξει επιτέλους 
η κοινωνία. 
Χαρακτηριστικές  είναι  οι  δηλώσεις  της  εκδότριας  του 
βιβλίου,  πρώην  δημοσιογράφου  του  «Μonde»,  Σιλβί 
Κροσμάν, στην εφημερίδα Βήμα της 9/1/2011: 
"Δεν το περιμέναμε με τίποτε.Έχουμε συνηθίσει σε ένα τιράζ 
λίγων εκατοντάδων και τώρα ξαφνικά πουλάμε εκατοντάδες 
χιλιάδες  αντίτυπα.Μόλις  βάλαμε  μπροστά  τη  δεύτερη 
έκδοση,άλλες 200.000 βιβλία. Εκ των υστέρων μπορώ να 
καταλάβω γιατί ένα τέτοιο βιβλιαράκι έγινε μπεστ σέλερ. Ο 
Στεφάν κατάφερε, με πολύ λίγα λόγια, να δώσει φωνή στην 
αγανάκτηση της γαλλικής κοινωνίας, σε αυτή την εποχή της 
κοινωνικής  ανισότητας,  της  τυραννίας  των  αγορών,  των 
μπόνους  των  τραπεζιτών  και  του  τέλους  του  κράτους 
πρόνοιας,  όπως  το  ξέραμε  μετά  τον  πόλεμο.Βλέπω  το 
βιβλίο ως μια νέα, επικαιροποιημένη, εκδοχή της έκκλησης 
για  αντίσταση  που  απηύθυνε  ο  Ντε  Γκωλ  στην  ιστορική 
ομιλία του από το Λονδίνο, τον Ιούνιο του 1940.»

(Πηγή:http://www.tovima.gr/default.asppid=2&amp;amp;ct=3
2&amp;amp;artid=376896&amp;amp;dt=09/01/2011#ixzz1B
rbDqUcR)
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Η ΕΑΡΙΝΗ ΕΠΙΘΕΣΗ  ΣΤΟ ΜΙΣΘΟ ΜΑΣ
6-2-2011

Ενώ ακόμα εδώ στο Πυροσβεστικό Σώμα δεν έχουμε πάρει 
ακόμα απάντηση γιά  τις  περικοπές  στον προϋπολογισμό, 
στους κωδικούς των αποδοχών αρχίζουν οι διαρροές για το 
πολυσυζητημένο ενιαίο μισθολόγιο του δημοσίου.
Μετά  από  μια  πετυχημένη  εκστρατεία  κατασυκοφάντησης 
των "κοπριτών και αντιπαραγωγικών του δημοσίου" έρχεται 
ο τροικανός οδοστρωτήρας των αποδοχών μας.
Σύμφωνα  με  αυτά  που  κυκλοφορούν  ένα  από  τα 
επικρατέστερα  σενάρια  που  επεξεργάζεται  η  κυβέρνηση, 
σύμφωνα με την εφημερίδα "ΕΘΝΟΣ" περιλαμβάνει:
Εξίσωση των μισθών υπαλλήλων που ανήκουν στην ίδια 
εκπαιδευτική  κατηγορία  και  έχουν  την  ίδια  προϋπηρεσία, 
ανακατανέμοντας  τα  ποσά που καταβάλλονται  σήμερα με 
«κούρεμα»  στις  αποδοχές  των  υψηλόμισθων και  παροχή 
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αυξήσεων στους μισθούς των χαμηλόμισθων υπαλλήλων.
Την περικοπή, ακόμα και την κατάργηση κάποιων από τα 40 
γενικά  και  12  ειδικά  επιδόματα  (πλασματικές  υπερωρίες, 
συμμετοχή σε επιτροπές κτλ), τα οποία θα συμπεριληφθούν 
σε ένα κοινό επίδομα που θα ξεκινά από τα 140 ευρώ για 
τους  υπαλλήλους  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  και  θα 
αυξάνεται ανάλογα με το κλιμάκιο. 
Τη  διατήρηση  των  εισαγωγικών  μισθών  (υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης  711  ευρώ,  δευτεροβάθμιας  830,  τεχνικής 
εκπαίδευσης 938 και πανεπιστημιακής 984 ευρώ - στοιχεία 
2009), με τη διαμόρφωση επτά εισαγωγικών κλιμακίων.
Την  ύπαρξη  μόνο  τεσσάρων  επιδομάτων:  του 
οικογενειακού,  του  επιδόματος  θέσης,  του  πριμ 
παραγωγικότητας  και  του  επιδόματος  ειδικών  συνθηκών 
εργασίας.
Η διαβάθμιση των θέσεων εργασίας και η αξιολόγηση που 
θα  εισαχθούν  στο  νέο  μισθολόγιο  θα  διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής αμοιβής, αφού 
θα  καθορίζουν  σε  σημαντικό  βαθμό  την  εξέλιξη  του 
υπαλλήλου  και  την  καταβολή  των  επιδομάτων  θέσης, 
παραγωγικότητας και ειδικών συνθηκών εργασίας.
Το  Ενιαίο  Μισθολόγιο  θα  εφαρμοστεί  στο  σύνολο  των 
δημοσίων  υπαλλήλων  και  δεν  θα  υπάρξει  διαφορετική 
αντιμετώπιση για τους παλαιούς και τους νεοεισερχόμενους. 
Με  το  νέο  μισθολόγιο  θα  αποκατασταθούν  μισθολογικές 
ανισότητες  ακόμα  και  μεταξύ  υπαλλήλων  με  τα  ίδια 
προσόντα που έχει δημιουργήσει η επιδοματική πολιτική η 
οποία ασκήθηκε στο παρελθόν.
Σύμφωνα με το παραπάνω σενάριο:
Μέχρι  και  40% από  το  εισόδημά  τους  θα  χάσουν  οι 
περίπου 30.000 υπάλληλοι που λαμβάνουν επιδόματα που 
κυμαίνονται από 600 έως 1.500 ευρώ μηνιαίως. 
Ένα άλλο σενάριο που επίσης κυκλοφορεί, σύμφωνα με την 
εφημερίδα  "Ελευθεροτυπία",  είναι  η  εφαρμογή  του 
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γερμανικού προτύπου μισθοδοσίας στο δημόσιο.
- Η εξέλιξη και οι μισθοί των υπαλλήλων συναρτώνται με την 
απόδοση κατόπιν αξιολόγησης.
-  Τα  κλιμάκια  είναι  έξι  και  η  ανέλιξη  σε  καθένα  έχει 
διαφορετικό χρόνο ωρίμανσης.
- Για τους υπαλλήλους στα σώματα ασφαλείας, τις ένοπλες 
δυνάμεις,  το δικαστικό σώμα και το διπλωματικό, ισχύουν 
ειδικά μισθολόγια.
-  Ειδικά επιδόματα προβλέπονται  μόνον για  τις  ανώτατες 
βαθμίδες της διοίκησης και  τους ελεγκτικούς μηχανισμούς 
(εφορίες, τελωνεία, ανεξάρτητες αρχές).
Στη διαδικασία αξιολόγησης κάθε υπαλλήλου υπάρχουν έξι 
κατηγορίες κριτηρίων, με διαφορετική βαρύτητα.

1. Η απόδοση στην εργασία.
2. Η συμπεριφορά.
3.  Η  αμεσότητα  στην  επεξεργασία  και  εκτέλεση  των 
αποφάσεων.
4. Οι επικοινωνιακές δυνατότητες.
5.  Η  δημιουργία  προτύπου,  εάν  δηλαδή  είναι  αποδεκτός 
από τους συναδέλφους του και την ιεραρχία.
6. Η εν γένει συμπεριφορά του προς την υπηρεσία και τους 
πολίτες.
Η αξιολόγηση γίνεται από τη διεύθυνση κάθε υπηρεσίας και, 
στην  περίπτωση που  αξιολογηθεί  αρνητικά,  ο  υπάλληλος 
μένει  στάσιμος στην ιεραρχική και  τη μισθολογική εξέλιξη. 
Για τους επιμελείς αντιθέτως προβλέπεται ταχύτερη εξέλιξη. 
Οι  ώρες  εργασίας  είναι  38,5  την  εβδομάδα,  ωστόσο  το 
Δημόσιο μπορεί να ζητήσει επιπλέον 5 ώρες χωρίς αμοιβή. 
Στην  περίπτωση  που  προκύψει  ανάγκη  υπερωριακής 
απασχόλησης,  και  αυτή  δεν  αμείβεται  αλλά  δίνεται  ως 
αντάλλαγμα  ρεπό.  Για  κάθε  υπηρεσία  προβλέπονται 
μετρήσιμοι στόχοι και όταν υπερκαλύπτονται δίνεται εφάπαξ 
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μπόνους  αναλόγως  του  μισθολογικού  κλιμακίου  κάθε 
υπαλλήλου.
Με αυτό το μοντέλο εκτιμάται ότι η μείωση της μισθολογικής 
δαπάνης είναι  από 5 έως και  10%. Η μισθολογική σχέση 
από  το  χαμηλότερο  μέχρι  το  υψηλότερο  κλιμάκιο  κάθε 
κατηγορίας  είναι  περίπου  1  προς  4.  Επίσης  υπάρχουν 
ειδικές προβλέψεις για το ύψος του επιδόματος αδείας, που 
αρχίζει από το 80% του μισθού για τα χαμηλά μισθολογικά 
κλιμάκια και υποχωρεί στο 60% στα υψηλότερα.
Η  ειδοποιός  διαφορά  είναι  στο  ύψος  των  μισθών, 
ονομαστικών και  πραγματικών.  Στο  γερμανικό  μισθολόγιο 
έχουν ενσωματωθεί  τα  επιδόματα  που  υπήρχαν  προ  του 
1997 και ο εισαγωγικός μισθός (1.290 ευρώ) είναι σχεδόν 
διπλάσιος από τον εισαγωγικό μισθό στο ελληνικό Δημόσιο 
(711 ευρώ για την κατηγορία υποχρεωτικής εκπαίδευσης).
Το περιθώριο που είχε τεθεί  αρχικά για την κατάρτιση και 
ψήφιση  του  μισθολογίου  λήγει  τον  Ιούνιο,  ωστόσο 
υπάρχουν  δύο  κρίσιμα  ζητήματα:  Η  δαπάνη  μισθοδοσίας 
τον πρώτο μήνα του 2011 κινήθηκε στα περυσινά επίπεδα, 
ενώ  και  στις  διαδικασίες  συλλογής  και  επεξεργασίας  των 
μισθολογικών στοιχείων διαπιστώνονται καθυστερήσεις και 
προβλήματα.
Από τα σενάρια που εξετάζονται το επικρατέστερο είναι να 
ενσωματωθεί  ένα επίδομα εξομάλυνσης ύψους 140 ευρώ 
και  ο  εισαγωγικός  μισθός  να  διαμορφωθεί  τότε  για  κάθε 
κατηγορία  ως  εξής:  856  ευρώ  για  την  κατηγορία 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 975 ευρώ για τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, 1.080 ευρώ για την τεχνολογική και 1.130 για 
την  κατηγορία πανεπιστημιακής  εκπαίδευσης.  Τα κλιμάκια 
στο  ισχύον μισθολόγιο  είναι  18  για  κάθε κατηγορία  και  η 
εξέλιξη αυτόματη. Υπάρχει και άλλη μία σημαντική διαφορά, 
που  αφορά  την  ασφαλιστική  συμμετοχή.  Στη  Γερμανία  οι 
μόνιμοι υπάλληλοι δεν έχουν εισφορές, ενώ αντιθέτως στην 
Ελλάδα αυτές είναι αρκετά υψηλές.
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Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
23-2-2011

Με μαζικότητα,παλμό και αγωνιστικό φρόνημα, γέμισαν τους 
δρόμους  της  Αθήνας,  οι  εργαζόμενοι  του  δημοσίου  και 
ιδιωτικού τομέα.
Ολοι  οι  άνθρωποι  του  μόχθου,  που  βλέπουν  το  μικρό 
εισόδημά τους να
λεηλατείται από την μνημονιακή πολιτική και τους ντόπιους 
διαχειριστές της.
Οι εργαζόμενοι  σήμερα, στείλαν το δικό τους μήνυμα, της 
αγανάκτησης  και  οργής  για  την  σχεδιαζόμενη  εξαθλίωση, 
την ολική επαναφορά στον εργασιακό μεσαίωνα 
που  τους  ετοιμάζουν  για  να  ξεπληρώσουν  τα  χρέη  που 
δημιουργήθηκαν  από  τους  διαχειριστές  της  σημερινής 
κρίσης.
Το σύστημα της μνημονιακής διαχείρισης, θέλει βέβαια τους 
πολίτες εν υπνώσει.
Προσπαθεί να αλώσει τα εργασιακά κεκτημένα, λασπολογεί 
και στοχοποιεί το συνδικαλιστικό κίνημα.
Θέλει  τους πολίτες  στο σπίτι  τους,  δέσμιους της πλαστής 
εικόνας  του  δίπολο  τηλεόραση-καναπέ.  Οι  δρόμοι  της 
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Αθήνας  σήμερα  ζεσταθήκανε  από  την  παρουσία  των 
εργαζομένων που δεν βολεύονται,  που ξέρουν ότι  δεν τα 
"φάγαν μαζί".
Η  οσμή  της  πάλης  ενάντια  στην  αδικία,  αρχίζει  να 
εξαπλώνεται...
Ευτυχώς  το  λουλούδι  της  ελπίδας  μας  για  ένα  καλύτερο 
αύριο ανθίζει και πάλι.
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Η ΤΡΟΙΚΑΝΗ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΞΑΝΑΔΕΙΧΝΕΙ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ 
ΤΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ.

26-2-2011

Σύμφωνα με τους κυβερνητικούς διαχειριστές της κρίσης, το 
2011, εκτός από τα γνωστά μέτρα των 8.159 εκατ. ευρώ, 
ενδεχομένως  οι  «πιθανοί  κίνδυνοι»  να  απαιτήσουν 
πρόσθετα μέτρα 0,75% του ΑΕΠ, προκειμένου το έλλειμμα 
να πέσει στο 7,4% από 9,4% ή 9,5% το 2010.
Δεδομένου ότι για φέτος το ΑΕΠ υπολογίζεται στα 233 δισ. 
ευρώ  (εφ'  όσον  η  ύφεση  περιοριστεί  στο  3%),  τότε  θα 
απαιτηθούν πρόσθετα μέτρα 1,75 δισ. ευρώ. Ο υπουργός 
διευκρίνισε πως αφορούν «διαρθρωτικού χαρακτήρα» μέτρα 
διαψεύδοντας το ενδεχόμενο αυξήσεων σε φόρους.
Να σημειωθεί ότι το Γ' Μνημόνιο έκανε λόγο για μέτρα 9.265 
εκατ. ευρώ (5.204 εκατ. το 2012 και 4.061 εκατ. το 2013).
Το  2015,  μετά  το  Μνημόνιο  και  μετά  το  Δημοσιονομικό 
Πλαίσιο, το έλλειμμα πρέπει να μειωθεί στο 1% ή στα 3 δισ. 
ευρώ.  Η  δέσμευση  αυτή  σηματοδοτεί  και  νέα  μέτρα  που 
κυμαίνονται από 4,7 δισ. έως 8,3 δισ. ευρώ αναλόγως αν θα 
απαιτηθούν ισόποσα ή μεγαλύτερου ύψους.
Το  διά  ταύτα  είναι  ότι  από  φέτος,  πλέον  των  γνωστών 
μέτρων 8,2 δισ. ευρώ και μέχρι το 2015, απαιτούνται μέτρα 
συνολικού  ύψους  25,05  δισ.  με  28,73  δισ.  ευρώ.Το 
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Δημοσιονομικό Πλαίσιο αναμένεται να έχει ψηφιστεί από τη 
Βουλή μέχρι τα μέσα Μαΐου. 
Δυστυχώς η πολιτική αυτή είναι αδιέξοδη και αποτυχημένη.
Είναι νωπή ακόμα η δήλωση του Υπουργού Οικονομικών, 
τον  Μάιο  του  2010,  σε  συνέντευξή  του  στον  τηλεοπτικό 
σταθμό "Σκάι" που έλεγε: "Θεωρώ ότι θα κριθούμε όλοι μας 
από την υλοποίηση αυτού του πακέτου. Και εγώ πρώτος... 
Αν χρειαστεί  να πάρουμε μέτρα, θα σημαίνει  ότι  εγώ έχω 
αποτύχει,  γιατί  δεν  έχω  καταφέρει  να  συγκρατήσω  τις 
δαπάνες,  να  αυξήσω τα  έσοδα και  να  δρομολογήσω μια 
σειρά από διαρθρωτικές αλλαγές". 
Δυστυχώς  η  ακολουθούμενη  πολιτική,  δεν  κατάφερε  να 
φέρει τους παραπάνω στόχους και φέρνει το το Υπουργείο 
Οικονομικών  να  προαναγγέλλει  νέα  ληστρικά  μέτρα,  για 
τους μη προνομιούχους.
Δυστυχώς  οι  δανειστές  και  οι  εγχώριοι  συνεργάτες  τους, 
έπεσαν  έξω στους  μνημονιακούς  υπολογισμούς  τους,  και 
ετοιμάζονται  να  πλήξουν  εκ  νέου  τα  μικρομεσαία  και 
κατώτερα κοινωνικά στρώματα. 
Η  μετατροπή  της  ελληνικής  κοινωνίας  σε  γενιά 
νεοφτώχων και εξαθλιωμένων πλησιάζει.
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ΕΜΕΙΣ «ΟΙ ΚΑΛΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ 
ΚΟΠΡΙΤΕΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

10-3-2011

Μια  από  τις  κορυφαίες  πολιτικές  πρακτικές  των 
μνημονιακών  διαχειριστών  της  κρίσης  αποτέλεσε  και 
συνεχίζει  να  αποτελεί  ο  δοκιμασμένος  κοινωνικός 
αυτοματισμός,  όπου  στρέφεται  η  μια  κοινωνική  ομάδα 
απέναντι στην άλλη, υπερφωτίζονται τα δήθεν προνόμια της 
και δίνεται ως βορά η αναγκαιότητα της περικοπής τους στα 
πλαίσια μιας ισοπεδωτικής λογικής προς τα κάτω.
Η λογική «να ψοφήσει και η κατσίκα του γείτονα» φαντάζει 
ως μνημονιακή οδηγία σε αυτή την πολιτική της μετατροπής 
των Νεοελλήνων σε Νεόφτωχους.
Στα πλαίσια αυτά ανέτειλε και η γνωστή πρωτοβουλία για το 
ενιαίο μισθολόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων.
Των  γνωστών  «κοπριττών»  ,  αντιπαραγωγικών  και 
εξαιρετικά  προνομιούχων,  που  ως  γνωστόν  είναι  οι 
αποκλειστικά υπεύθυνοι για την σημερινή κρίση.
Μιας και αυτοί διαχειρίστηκαν, νομοθέτησαν, θεσμοθέτησαν, 
χάραξαν πολιτικές και οικονομικές τακτικές, διοίκησαν ταμεία 
κ.λ.π.
Έτσι  μετά  την  μεγάλη  απογραφή  των  αναμενόμενων 
εκατομμυρίων  δημοσίων  υπαλλήλων,  που  δυστυχώς  δεν 
επιβεβαιώθηκε και  την απόλυτη ησυχία που ακολούθησε, 
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άνοιξε η μελέτη των «φοβερών αποδοχών» τους.
Η μελέτη που εκπονήθηκε για το Υπουργείο Εσωτερικών και 
το Υπουργείο  Οικονομικών ολοκληρώθηκε το  Φεβρουάριο 
και αφορά τις μισθολογικές εξελίξεις στο δημόσιο.
Τα  στοιχεία  της  μελέτης  δυστυχώς  δεν  επιβεβαίωσαν  τη 
θεωρία των χλιδάτων δημοσίων υπαλλήλων.
Χαρακτηριστικό  είναι  ότι  στα γενικά στοιχεία,  το  50% του 
συνόλου των δημ. Υπαλλήλων δεν ξεπερνά τα 1639 ευρώ, 
ενώ μόνο το 10% περνά τα 2418 ευρώ.
Τα  πλέον  όμως  σημαντικά  στοιχεία  δίνονται  για  τους 
αντιπαραγωγικούς ενστόλους.
Στην  βαθμολογική  κλίμακα  των  ενστόλων,  οι  αμοιβές 
υπολείπονται  των αμοιβών των υπαλλήλων που ανήκουν 
στη χαμηλή μισθολογική κλίμακα της κεντρικής διοίκησης. 
Ένας  υπάλληλος  Π.Ε.(κλιμακίου  18)  έχει  104  ευρώ 
παραπάνω  ως  μέση  συνολική  μηνιαία  αμοιβή  από  τον 
εισαγωγικό βαθμό (Ανθ/γο) των Αξιωματικών.
Ο  αξιωματικός  είναι  ο  φτωχός  συγγενής  όλων  των 
υφισταμένων  μισθολογίων.  Συγκρίνοντας  με  το  γενικό 
μισθολόγιο, βλέπουμε ότι εισαγωγικός μισθός ενός Τ.Ε. δημ. 
Υπαλλήλου είναι 938 ευρώ, ο εισαγωγικός μισθός ενός Π.Ε. 
δημ.  Υπαλλήλου  είναι  984  ευρώ,  ενώ  ο  αντίστοιχος  του 
Αξ/κου 899 ευρώ.
Η  σύγκριση  είναι  εξίσου  απογοητευτική  και  στα  ειδικά 
μισθολόγια, εξετάζοντας του εισαγωγικούς βαθμούς κα τους 
αντίστοιχους βασικούς μισθούς:
Πρωτοδίκης 2067 ευρώ
Επιμελητής Β΄ΕΣΥ 1468 Ευρώ
Λέκτορας 1183 ευρώ
Ιατροδικαστής 1176 ευρώ
Μουσικός 963
Ανθ/γός 899 ευρώ
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Σε  όλα  αυτά  βέβαια  δεν  έχει  υπολογιστεί  η  υποχρέωση 
άφθονης  απλήρωτης  εργασίας  που  προσφέρουν  οι 
ένστολοι,  το  κόστος  των  συνεχών  μεταθέσεων  και  οι 
υπόλοιπες  εγγενείς  ιδιαιτερότητες  του  επαγγέλματος  Ε.Δ. 
και των Σ.Α…
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ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΜΑΣ
17-4-2011

69  χρόνια  πριν,  στις  14  Μάρτη  η  δημοσιονομική 
συνδιάσκεψη  της  Ρώμης  επιβάλλει  στη  χώρα  μας  το 
κατοχικό  δάνειο,  σύμφωνα  με  το  οποίο  κάθε  μήνα  θα 
έπρεπε  να  καταβάλει  σε  Γερμανία  και  Ιταλία  1,5  δις. 
δραχμές  κάθε  μήνα  και  μάλιστα  άτοκα.  Η  αφαίμαξη  θα 
αυξηθεί λίγους μήνες μετά, στις 2-12-1942, όπου το χαράτσι 
θα αυξηθεί στα 8 δις. δρχ. κατά μήνα.
Το αναγκαστικό δάνειο που άρπαξαν οι κατοχικές δυνάμεις, 
υπολογίζεται  μόνο  προς  την  Γερμανία  σε  400  εκατ. 
μετακατοχικά μάρκα.
Χαρακτηριστική  είναι  η  εύστοχη  παρατήρηση  του  Τάσου 
Μ.Ηλιαδάκη,μαθηματικού, μέλους της ελληνικής επιτροπής 
για  τη  διεθνή  συνδιάσκεψη  για  το  χρυσό  των  Ναζί  στο 
Λονδίνο, το 1997:
"για την επανόρθωση της κατοχικής ζημιάς, η Ελλάδα θα 
χρειαζόταν 33 φορές το εθνικό εισόδημα του 1946. Αυτό το 
μετακατοχικά,  αναγκαστικά,  η  Ελλάδα  θα  το  αναζητούσε 
στον εξωτερικό δανεισμό."
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ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2011 . Η ΏΡΑ ΤΗΣ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ.

30-4-2011

Η  σημερινή  κοινωνική  τάξη  πραγμάτων  βασίζεται  στη 
ληστεία των μη-ιδιοκτητών από μέρους των ιδιοκτητών, οι 
καπιταλιστές  εξαγοράζουν  το  μόχθο  των  φτωχών 
προσφέροντας  μισθούς  που  αρκούν  μονάχα  για  την 
επιβίωση, απορροφώντας ολόκληρη την υπεραξία… 
Μ’ αυτό τον τρόπο, ενώ οι  φτωχοί  στερούνται  ολοένα και 
περισσότερο  τις  δυνατότητες  εξέλιξης,  οι  πλούσιοι 
θησαυρίζουν ληστεύοντας ολοένα και περισσότερο…
Το  παραπάνω  απόσπασμα  είναι  από  κείμενο  από  την 
«πλατφόρμα της Διεθνούς» Εφημερίδα του Σικάγου 1886.
Ήταν  τότε  που  την  σημαδιακή  εκείνη  πρωτομαγιά  στο 
Σικάγο, οι εργαζόμενοι διαδήλωσαν και ζητούσαν: 
«Οχτώ ώρες δουλειά, οχτώ ώρες ανάπαυση και οχτώ ώρες 
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ύπνο». 
Με  αποτέλεσμα,  οχτώ  απ’  τους  διαδηλωτές,  να 
καταδικαστούν,  απ’  την  κατεστημένη  «Δικαιοσύνη»,  σε 
θάνατο. 
Από  τότε  θα  χυθεί  πολύ  αίμα  στην  διαρκή  μάχη  των 
εργαζομένων  με  του  ιδιοκτήτες  και  τους  κάθε  λογής 
καταχραστές της υπεραξίας της εργασίας τους.
Το εργατικό κίνημα έδωσε σκληρές μάχες για να καταφέρει 
να  περιορίσει  τη  μιζέρια,  την  εξαθλίωση και  την απόλυτη 
περιθωριοποίηση της εργατικής τάξης.
Αναμετρήθηκε  με  τα  εξουσιαστικά  συστήματα,  είτε  ήταν 
ιδιώτες – ιδιοκτήτες των μέσων παραγωγής, είτε ήταν κράτη 
εκφραστές της ολιγαρχίας.
Πέρασε  την  μυλόπετρα  των  αλλαγών  των  παραγωγικών 
σχέσεων,  των  μεγάλων  πολιτικών  αλλαγών  και  μόλις 
πρόσφατα  κατόρθωσε  να  επιτύχει  να  κερδίσει  ο  απλός 
εργαζόμενος μια σειρά από δικαιώματα, που .
Δικαιώματα  που  ανέβασαν  το  μέσο  βιοτικό  επίπεδο  των 
σύγχρονων κοινωνιών, εισάγανε την έννοια της κοινωνικής 
δικαιοσύνης, του κράτους πρόνοιας. 
Στην χώρα μας,  η  εργατική  πάλη,  έχει  μακρά πορεία,  σε 
αγώνες , θυσίες και αίμα.
Το συνδικαλιστικό κίνημα, αφύπνισε τις πολιτικές διεργασίες 
και έφερε τον εργαζόμενο στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 
του κράτους- πρόνοιας.
Δυστυχώς  η  πολιτική  της  διακυβέρνησης  της  τελευταίας 
30ετίας, οδήγησε τη χώρα σε μια σφοδρή οικονομική κρίση 
και  οι  δημιουργοί  της  κρίσης  άνοιξαν  αυτή  τη  φορά  την 
πόρτα  διάπλατα,  στους  αδηφάγους  μεγαλοδανειστές,  την 
Ε.Ε., το Δ.Ν.Τ. που επέλασαν κατακτητικά να ροκανίσουν τα 
πάντα στο διάβα τους.
Σήμερα η Πρωτομαγιά βρίσκει τον μη προνομιούχο Έλληνα 
Εργαζόμενο,  αντιμέτωπο  με  την  τεράστια  ανεργία,που 
προσεγγίζει  το  20%,  την  αποδιάρθρωση  του  κοινωνικού 
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κράτους, την συρρίκνωση της κοινωνικής ασφάλισης.

Η  δημόσια  περιουσία  βγαίνει  στο  σφυρί,  τα  εργασιακά 
δικαιώματα, αντικαθίστανται από τις συνθήκες της γαλέρας. 
Οι Έλληνες γοργά βιώνουν την ανέχεια, μετατρεπόμενοι σε 
Νεόφτωχους.
Οι  θυσίες  των  «ανθρώπων  του  μόχθου»  συσσωρεύουν 
κέρδη  στους  κερδοσκόπους,  στους  χρηματοπωλητές  και 
στους τζογαδόρους των αγορών.
Πάντα  στην  κατοχή,  οι  μόνοι  που  πλούτιζαν  ήταν  οι 
μαυραγορίτες.
Και  η  επόμενη  επίθεση  ετοιμάζεται  με  το  λεγόμενο  « 
Σύμφωνο  Ανταγωνιστικότητας,  το  μεσοπρόθεσμο 
πρόγραμμα δημοσιονομικής  προσαρμογής  2012  –  2015» 
με νέες περικοπές στα κοινωνικά δικαιώματα, την αύξηση 
στην έμμεση φορολογία, το ΦΠΑ, τις  νέες μειώσεις στους 
μισθούς και τις συντάξεις.
Οι εργαζόμενοι στο Πυροσβεστικό Σώμα, αναπόσπαστο 
κομμάτι  της  φτωχής  εργατικής  τάξης,  βιώνουν  στο 
πετσί τους την τροικανή επίθεση. 
Το  ήδη  πενιχρό  εισόδημά  τους  περικόπηκε,  η  ένδεια 
διατρέχει πλέον την καθημερινότητα της εργασίας τους. Με 
σχεδόν  «καθιερωμένη»  την  απλήρωτη  και  εκβιαζόμενη 
υπερεργασία βλέπουν σήμερα να απεργάζονται νέα μέτρα 
για ακόμα «στενότερο κουστούμι».
Ο φετινός προϋπολογισμός δείχνει  το δρόμο, με μειώσεις 
ακόμα  και  στα  ποσά  που  προβλέπονται  για  τις  βασικές 
αποδοχές,  με  την  μη  πρόβλεψη  ποσού  για  το  δασικό 
επίδομα,  με  κουτσουρεμένα τα  εκτός  έδρας  και  τα  έξοδα 
μεταθέσεων, με δραματικές μειώσεις στα απαραίτητα για να 
λειτουργήσει αξιόμαχα το Π.Σ.
Παράλληλα  δρομολογείται  συρρίκνωση  Υπηρεσιών,  έγινε 
νόμος  η  ύπαρξη  συναδέλφων  «περιορισμένων 
δικαιωμάτων» και η τροχιά προς τον «Λόχο Πυροσβεστών» 
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του περασμένου αιώνα ξεκίνησε.
Στο  δραματική  αυτή  οπισθοπορεία  δεν  μπορούμε  να 
μείνουμε απαθείς.
Η αγωνιστική κληρονομιά των Πυροσβεστών μας οπλίζει με 
δύναμη.
Οι  συνάδελφοι  απεργοί  πείνας  το  ’30,  οι  απολυμένοι  και 
διωγμένοι  συνάδελφοι  του  κινήματος  της  Πυροσβεστική 
Σχολής το ’80, οι μαχητικές διαμαρτυρίες του της τελευταίας 
δεκαετίας  με  αποκορύφωμα  τη  σύγκρουση  με  την 
αστυνομική βία και  καταστολή στην πλατεία Συντάγματος, 
δείχνουν το δρόμο.
Ο εφησυχασμός και η απάθεια θα είναι η επιτάχυνση της 
ολικής επαναφοράς στον μεσαίωνα.
Ο  μαζικός  και  συνεχής  αγώνας  μαζί  με  το  σύνολο  του 
εργαζόμενου  λαού  είναι  η  μόνη  απάντηση  στους  νέους 
κατακτητές της χώρας μας.
«Αν  πιστεύετε  ότι  με  το  να  μας  κρεμάσετε  θα 
εξουδετερώσετε το κίνημα των εργαζομένων, το κίνημα από 
το οποίο εκατομμύρια ανθρώπινα πλάσματα που σέρνονται 
στην  φτώχεια  και  στην  μιζέρια,  περιμένουν  την  λύτρωση 
τους – αν αυτή είναι η γνώμη σας – τότε κρεμάστε μας! 
Εδώ θα ποδοπατήσετε μία μικρή σπίθα εκεί όμως και πιο 
πέρα και απέναντι και γύρω μας παντού θα ξεπεταχτούν οι 
φλόγες. 

Η  φωτιά  είναι  υπόγεια  και  δεν  θα  μπορέσετε  να  την 
σβήσετε». «Αυτές είναι οι ιδέες μου. Αποτελούν κομμάτι του 
εαυτού μου.  Δεν  μπορώ να τις  αποχωριστώ αλλά και  αν 
μπορούσα δεν θα το έκανα. 

Αν πιστεύεται ότι μπορείτε να συντρίψετε τις ιδέες αυτές που 
μέρα  με  τη  μέρα  κερδίζουν  περισσότερο  έδαφος,  αν 
πιστεύετε  ότι  θα  τις  συντρίψετε  οδηγώντας  μας  στην 
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κρεμάλα, αν προτιμάτε για μια ακόμη φορά να επιβάλετε την 
ποινή του θανάτου σε εκείνους που τόλμησαν να πουν την 
αλήθεια, τότε είμαι έτοιμος: με θάρρος και με περηφάνια θα 
πληρώσω το υψηλό αυτό αντίτιμο. 
Φωνάξτε τον δήμιό σας. 

Η αλήθεια  σταυρώθηκε με  τον  Σωκράτη,  τον  Χριστό,  τον 
Τζιορντάνο Μπρούνο, τον Χους ή τον Γαλιλαίο είναι πάντα 
ζωντανή. 
Εμείς είμαστε έτοιμοι να ακολουθήσουμε τους ανθρώπους 
εκείνους». (…) 
Αυτά έλεγε ο Άλμπερτ Πάρσονς συνδικαλιστής,  από τους 
πρωταγωνιστές  των  κινητοποιήσεων  των  γεγονότων  του 
Σικάγο της ματωμένης Πρωτομαγιάς του 1886 στο Σικάγο, 
κατά την απολογία του στο δικαστήριο του Ιλινόις.
Ας μας οδηγήσουν αυτήν τη δύσκολη Πρωτομαγιά του 2011.
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ΤΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ 
ΦΤΩΧΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΥ ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΑ 

ΠΟΛΙΤΗ
14-6-2011

Και ενώ οι μνημονιακές επιταγές των δανειστών-δυναστών 
της χώρας, στεγνώνουν και οδηγούν την χώρα μας σε μια 
πρωτοφανή δυστυχία, εισήλθε τάχιστα και ένα νέο σκληρό 
χτύπημα  για  να  επιταχύνει  την  πορεία  της  προς  την 
φτώχεια,  την  ανέχεια  και  την  οπισθοδρόμηση  προς  τη 
δεκαετία του 40-50.
Ο νέος  πέλεκυς  με  το  ευφάνταστο  τίτλο  "Μεσόπροθεσμο 
πλαίσιο  δημοσιονομικής  στρατηγικής  2012-2015."  στις 
σελίδες  του  υπό  ψήφιση  νομοθετικού  του  κειμένου 
περιγράφει το τσουνάμι της οριζόντιας, άδικης και αδιέξοδης 
συνταγής άγριας φτωχοποίησης του ελληνικού λαού. 
Οι βασικοί πυλώνες της νέας αυτής επιδρομής βασίζονται:
1. Στην άμεση εφαρμογή μέτρων λιτότητας ύψους 28,3 δισ. 
ευρώ. 
2.  Στην  πώληση  σε  ιδιώτες  όλων  των  συμμετοχών  του 
Δημοσίου  στις  ΔΕΚΟ και  στις  τράπεζες  και  ακινήτων του 
Δημοσίου με στόχο να αντλήσει 50 δισ. ευρώ. 
3. Στην κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού της οικονομίας 
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που για την πενταετία προσδιορίζεται σε 97 δισ. ευρώ με 
δανεισμό από τους εταίρους και το ΔΝΤ. 
Με πέντε νομοσχέδια που θα έρθουν στη Βουλή από την 
ερχόμενη  εβδομάδα  ως  και  το  τέλος  Σεπτεμβρίου  η 
κυβέρνηση  θα  προχωρήσει  στη  θεσμοθέτηση  και  στην 
εφαρμογή των μέτρων. 
1 Τις επόμενες ημέρες θα κατατεθεί  ο εκτελεστικός νόμος 
για την αύξηση της φορολογίας στα εισοδήματα.
2  Τον  Ιούλιο  θα  έρθει  στη  Βουλή  το  νομοσχέδιο  για  την 
εφαρμογή του νέου ενιαίου μισθολογίου στο Δημόσιο. 
3  Τον  Αύγουστο  θα  κατατεθεί  το  ασφαλιστικό 
νομοσχέδιο«σκούπα»  για  τις  μειώσεις  των  επικουρικών 
συντάξεων. 
4 Τον Σεπτέμβριο θα υπάρξει νέο φορολογικό νομοσχέδιο 
για την απλοποίηση του ισχύοντος.
5  Σε  σύντομο  χρόνο  θα  υπάρξει  ένα  σχέδιο  νόμου  για 
συγχωνεύσεις και καταργήσεις φορέων του Δημοσίου. 

Στην εξειδίκευση  των  μέτρων,  το  μεγάλο  τσεκούρι  πέφτει 
στο  αγαπημένο  θέμα  του  κ.Αντιπροέδρου  της 
Κυβέρνησης,τους Δημοσίους υπαλλήλους.

Η λίστα του "Σίντλερ" περιλαμβάνει:
1. Μείωση μισθολογικής δαπάνης στο Δημόσιο κατά 2,2 δισ. 
ευρώ.
Ειδικότερα:
- Μείωση μισθών του μόνιμου προσωπικού με κατάργηση 
των υπερωριών, περαιτέρω μείωση πρόσθετων αμοιβών.
- Κάλυψη των αναγκών με την αύξηση των ωρών εργασίας 
από 37,5 σε 40 ώρες την εβδομάδα. 
- Απολύσεις συμβασιούχων. Μείωση του αριθμού κατά 50% 
το 2011 και κατά 10% κάθε επόμενο έτος. 
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-  Πενταετές  «πάγωμα»  προσλήψεων  με  ελάχιστες 
εξαιρέσεις. Μία πρό σληψη για κάθε 10 αποχωρήσεις από 
το Δημόσιο. 
2. Αναδιοργάνωση ΔΕΚΟ με στόχο εξοικονόμηση 1,3 δισ. 
ευρώ. 
Ειδικότερα:
- Μείωση προσωπικού και μισθών. 
-  Αύξηση  εισιτηρίων  για  την  αύξηση  των  εσόδων  των 
συγκοινωνιακών φορέων. 
- Αύξηση τιμολογίων για την αύξηση των εσόδων δημόσιων 
επιχειρήσεων και Οργανισμών. 
3.  Καταργήσεις /  συγχωνεύσεις  φορέων για εξοικονόμηση 
770 εκατ. ευρώ. 
Ειδικότερα: 
-  Μετατάξεις  και  απολύσεις  προσωπικού  έπειτα  από 
κατάργηση και συγχώνευση φορέων. 
-  Η  μείωση  των  επιχορηγήσεων  οδηγεί  σε  συρρίκνωση 
δραστηριοτήτων και σε απολύσεις σε φορείς εκτός Γενικής 
Κυβέρνησης. 
4. Μείωση αμυντικών δαπανών για εξοικονόμηση 1,2 δισ. 
ευρώ. 
5.  Εξορθολογισμός  δαπάνης  ΠΔΕ  για  εξοικονόμηση  504 
εκατ. ευρώ - Μείωση της δαπάνης του εθνικού σκέλους του 
ΠΔΕ, δηλαδή «μαχαίρι» στις επενδύσεις και «χειρόφρενο» 
στα δημόσια έργα. 
6. Μειώσεις λειτουργικών δαπανών κατά 584 εκατ. ευρώ 
7. Περικοπές σε δήμους- περιφέρειες ύψους 1,35 δισ.ευρώ. 

Η  δεύτερη  λίστα  του  "Σίντλερ"  περιλαμβάνει  Μαχαίρι  σε 
συντάξεις, επιδόματα. Ειδικότερα:
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1.  Αλλαγές  στον  χρόνο  επιδότησης  της  ανεργίας  των 
εποχικώς απασχολουμένων που εργάζονται μερικούς μήνες 
τον  χρόνο  και  τους  υπόλοιπους  επιδοτούνται.  Τίθενται 
εισοδηματικοί  περιορισμοί  για  τους  δικαιούχους 
επιδομάτων,  όπως το ΕΚΑΣ, αλλά και  των παροχών των 
Οργανισμών Εργατική Κατοικία και Εργατική Εστία. 

2.  Διασταύρωση  και  έλεγχος  των  στοιχείων  των 
συνταξιοδοτικών παροχών και  επιδομάτων.  Η μείωση της 
δαπάνης φθάνει τα 841 εκατ. ευρώ. Θα ελεγχθούν όλες οι 
παροχές προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι  περιπτώσεις 
που δίδονται σε μη δικαιούχους. 

3. Μείωση του εφάπαξ βοηθήματος, το οποίο θα αντιστοιχεί 
στις εισφορές που καταβάλλονται. Η αρχή θα γίνει από το 
εφάπαξ  των  δημοσίων  υπαλλήλων,  καθώς  και  των 
υπαλλήλων  της  ΔΕΗ.  Η  μείωση  ενδέχεται  να  φθάσει  το 
10%, ενώ θα αφορά και όσους έχουν υποβάλει την αίτηση 
και  καθυστερεί  η  απόδοση  του  εφάπαξ  λόγω  έλλειψης 
χρημάτων.  Αλλαγές  θα  υπάρξουν  στον  υπολο  γισμό  του 
εφάπαξ  σε  όσα  Ταμεία  αντιμετωπίζουν  αναλογιστικό 
έλλειμμα. 
4. Μείωση των επικουρικών συντάξεων. Εξοικονόμηση 860 
εκατ.  ευρώ.  Από το  2012 αλλάζει  ο  τρόπος υπολογισμού 
των  επικουρικών  συντάξεων,  ειδικά  στα  Ταμεία  που 
αντιμετωπίζουν  οικονομικό  πρόβλημα.  Ταυτοχρόνως 
αναμένεται να αυξηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές για την 
επικούρηση. 
5. Μείωση κατά 6% της συνταξιοδοτικής δαπάνης του ΝΑΤ 
(ναυτικοί). Εξοικονόμηση 100 εκατ. ευρώ. 
6.  Αυστηρός  έλεγχος  και  περιορισμός  αναπηρικών 
συντάξεων.  Εξοικονόμηση  625  εκατ.  ευρώ.  Σταδιακά  θα 
γίνει επανέλεγχος σε όλες τις αναπηρικές συντάξεις. Σήμερα 
οι  αναπηρικές  αντιπροσωπεύουν  το  13,8%  του  συνόλου 
των  συντάξεων  και  στόχος  είναι  να  φθάσουν  το  10% το 
2015 και το 8% το 2020. 
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7. Μείωση της δαπάνης για τις συντάξεις του ΟΓΑ με την 
επιβολή  αυστηρών  κριτηρίων  για  τους  αλλοδαπούς  που 
διαμένουν εκτός της χώρας. Εξοικονόμηση 210 εκατ. ευρώ. 
8.  Εξορθολογισμός  και  αξιολόγηση  κοινωνικών 
προγραμμάτων. Εξοικονόμηση 760 εκατ. ευρώ. 

Με  τα  νέα  μέτρα  επιβάλλεται  ειδική  αυξημένη  εισφορά 
αλληλεγγύης (ΛΑΦΚΑ) σε όλες τις συντάξεις.
Αυξάνεται-  πιθανότατα  από  1ης  Σεπτεμβρίου-  η  ειδική 
εισφορά  που  ήδη  καταβάλλουν  οι  συνταξιούχοι  με  κύρια 
σύνταξη άνω των 1.700 ευρώ. Σήμερα οι συνταξιούχοι με 
υψηλότερη των 1.700 ευρώ σύνταξη καταβάλλουν εισφορά 
από  4%  ως  10%.  Με  τη  νέα  ρύθμιση  η  εισφορά 
κλιμακώνεται  από 6% ως 14%. Επίσης επιβάλλεται ειδική 
εισφορά στους συνταξιούχους ηλικίας κάτω των 60 ετών. Η 
εισφορά- κατά μέσο όρο- θα φθάσει το 8% και θα αφορά 
όσους συνταξιοδοτήθηκαν κάνοντας χρήση προγράμματος 
εθελουσίας  εξόδου.  Δεν  θα  θιγούν  οι  συντάξεις  μητέρων 
ανηλίκων, αποστράτων, καθώς και όσοι συνταξιοδοτήθηκαν 
υποχρεωτικά με νόμο. 
Καθιερώνεται ΛΑΦΚΑ στις επικουρικές συντάξεις. Θα αφορά 
τις  επικουρικές  άνω  των  300  ευρώ.  Σύμφωνα  με 
πληροφορίες  η  εισφορά θα κυμαίνεται  από  3% ως 10%, 
ανάλογα με το ύψος της σύνταξης. 
Αυξάνεται  η  εισφορά  υπέρ  των  ανέργων  (ΟΑΕΔ)  στον 
ιδιωτικό  τομέα  και  επιβάλλεται  για  πρώτη  φορά  σε 
δημοσίους υπαλλήλους, εργαζόμενους σε ΔΕΚΟ- τράπεζες, 
ακόμη και στους ελεύθερους επαγγελματίες. 
Σήμερα η εισφορά (εργοδότη και εργαζομένου) είναι 4% και 
θα  διαμορφωθεί  στο  5%.  Καθιερώνεται  εισφορά 
αλληλεγγύης  υπέρ  των  ανέργων  και  στους  δημοσίους 
υπαλλήλους, όπως και στους εργαζομένους στον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα. 
Με  τα  χρήματα  αυτά  θα  στηρίζονται  τα  προγράμματα 
απασχόλησης του ΟΑΕΔ. Τα επιπλέον έσοδα από τα μέτρα 
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αυτά  φθάνουν  τα  790  εκατ.  ευρώ.  Αντίστοιχη  εισφορά 
επιβάλλεται και στους ελεύθερους επαγγελματίες, από την 
οποία προσδοκώνται έσοδα 100 εκατ. ευρώ. Η κυβέρνηση 
θα  επιδιώξει  ως  το  τέλος  του  2015  να  μειώσει  την 
ανασφάλιστη  εργασία  από  το  25%  στο  16%  και  να 
αντιμετωπίσει  την  εισφοροδιαφυγή.  Με  τον  τρόπο  αυτόν 
εκτιμά ότι θα αυξήσει την εισπραξιμότητα των ασφαλιστικών 
ταμείων κατά 1,320 δισ. ευρώ. 
Πέρα  από  τα  παραπάνω  όμως  και  το  σύνολο  των 
εισοδημάτων  θα  τεθούν  στην  προκρούστια  κλίνη. 
Ειδικότερα:
Με μόνιμο φόρο από 1% ως 3% σε όλα τα εισοδήματα άνω 
των  12.000  ευρώ  αντικαθίσταται  η  μείωση  του 
αφορολόγητου  ορίου  μετά  την  αντίδραση  πολλών 
υπουργών  και  βουλευτών  όσον  αφορά  τα  μέτρα  του 
Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος. 
Ο  φόρος  θα  επιβληθεί  στα  εισοδήματα  του  2010  που 
δηλώνονται  εφέτος και θα συνδυαστεί  με την αύξηση των 
τεκμηρίων διαβίωσης και την επιβολή έκτακτης εισφοράς σε 
ιδιοκτήτες ακινήτων, αυτοκινήτων και σε όσους έχουν σκάφη 
αναψυχής ή πισίνες. 
Τα  φοροεισπρακτικά  μέτρα-«σοκ»  για  8.500.000 
φορολογουμένους που αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο 
κάνοντας  αποδεκτή  την  εισήγηση  του  υπουργού 
Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου θα επιβαρύνουν τους 
πολίτες τουλάχιστον κατά 6 δισ. ευρώ την πενταετία 2011-
2015.  Το  πιο  σκληρό  μέτρο  από  όλα  είναι  η  επιβολή 
εισφοράς  αλληλεγγύης  για  μία  πενταετία  σε  όλα  τα 
εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ. 
Η έκτακτη εισφορά θα αποτελείται  από τρεις συντελεστές, 
1%, 2% και 3%, που θα επιβαρύνουν τα χαμηλά (ως 20.000 
ευρώ), τα μεσαία (από 20.000 ευρώ ως 40.000 ευρώ) και τα 
υψηλά  εισοδήματα  (άνω  των  40.000  ευρώ),  αντίστοιχα. 
Μόνο  από  αυτό  το  μέτρο  το  υπουργείο  Οικονομικών 
προσδοκά να εισπράξει 1,8 δισ. ευρώ τη διετία 2011-2012. 
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Επίσης,  είναι  σχεδόν  βέβαιο  ότι  η  εισφορά  αυτή  θα 
επιβάλλεται  στο  φορολογητέο  εισόδημα,  δηλαδή  στο 
δηλωθέν ή σε αυτό που προκύπτει από τα τεκμήρια. Κατά 
συνέπεια, μπορεί κάποιος να δηλώνει χαμηλά εισοδήματα, 
αλλά λόγω των περιουσιακών του στοιχείων να κληθεί να 
πληρώσει πρόσθετο φόρο και έκτακτη εισφορά. 
Επίσης, περισσότερα από 900 εκατ. ευρώ θα εισπράξει το 
Δημόσιο από την αύξηση των τεκμηρίων διαβίωσης και τη 
μείωση  των  φοροαπαλλαγών,  ενώ  1,2  δισ.  ευρώ 
πρόσθετους φόρους θα επιβάλει το κράτος στους ιδιοκτήτες 
ακινήτων καθώς μειώνει το αφορολόγητο στις 200.000 ευρώ 
από 400.000 ευρώ που είναι σήμερα. 
Το  πακέτο  των  6  δισ.  ευρώ  πρόσθετων  φόρων 
συμπληρώνεται και από την αύξηση του ΦΠΑ στο 23% από 
13% στην εστίαση από τον Σεπτέμβριο του 2011 (πρόσθετη 
φορολογία  1  δισ.  ευρώ),  την  αλλαγή  στη  φορολογία  των 
καπνικών προϊόντων(πρόσθετοι φόροι 300 εκατ. ευρώ), την 
επιβολή  ειδικού  φόρου  κατανάλωσης  στο  φυσικό  αέριο 
(πρόσθετοι φόροι 565 εκατ. ευρώ), την αύξηση των τελών 
κυκλοφορίας κατά 10% (πρόσθετοι φόροι 100 εκατ. ευρώ), 
την  έκτακτη  εισφορά  σε  οχήματα  μεγάλου  κυβισμού,  σε 
μεγάλης αξίας ακίνητα, σε σκάφη αναψυχής και σε πισίνες 
(πρόσθετοι  φόροι  100  εκατ.  ευρώ),  καθώς  και  τη 
φορολόγηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών (πρόσθετοι 
φόροι 100 εκατ. ευρώ). 
Τέλος  τετραπλό  χτύπημα,  έρχεται  για  τους  ιδιοκτήτες 
ακινήτων,  καθότι  έρχονται  έκτακτη  εισφορά,  νέο  ΤΑΠ, 
μείωση  του  αφορολογήτου,  αύξηση  αντικειμενικών 
δαπανών.
Πάντως μετά από τα παραπάνω, η Κυβέρνηση διατηρεί το 
χιούμορ της, έστω και μαύρο, μίας και στην προμετωπίδα 
του σχέδιου νόμου του "Μεσοπρόθεσμου", αναγράφει: " Η 
Ελλάδα αλλάζει. Το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης γιά την 
Ελλάδα της δημιουργίας."

Και μετά ήρθαν τα χιόνια...
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ΜΟΝΟ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΘΑ ΑΠΟΚΡΟΥΣΕΙ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΛΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

16-6-2011

Η  μαζική  συμμετοχή  των  εργαζομένων  πολιτών  στις 
κινητοποιήσεις-διαμαρτυρίες  της  15/6/2011,  ειδικά  στο 
κέντρο της Αθήνας,  έδειξε ότι  μόνο η αγωνιστική διάθεση 
των πολιτών, η ενεργή συμμετοχή τους και η μαζικοποίησης 
του  εργατικού  κινήματος,  μπορεί  να  θέσει  φραγμό  στην 
βαθιά αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης των διαχειριστών 
της κρίσης και των εκτελεστών του επαχθούς μνημονίου.
Οι  δανειστές  μας  και  οι  λογής  -  λογής  κερδοσκόποι-
καιροσκόποι  είχαν  στήσει  τρελό  χορό,  βλέποντας  την 
"ευκολία" που τα αντιλαϊκά μέτρα επιβάλλονται στη χώρα.

Μέτρα πρωτοφανή,  που οδηγούν τη  χώρα στην φτώχεια, 
την ανέχεια, τη μιζέρια και την θυσία χωρίς ελπίδα.
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Η ενεργοποίηση του λαού μας, προφανώς έθεσε πλέον και 
ένα  βαθύτερο  πολιτικό  ζήτημα,  που  ώρα  με  την  ώρα 
μετατρέπεται σε πολιτική κρίση. 
Στην  Ελληνική  Δημοκρατία,  βασικός  πυλώνας,  είναι  η 
βούληση  του  Κυρίαρχου  Ελληνικού  Λαού  και  προφανώς 
αυτό λησμονήθηκε από τους Διαχειριστές της Κρίσης.
Σήμερα, πλέον τίποτα δεν είναι ίδιο με χθες.
Το συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει  να συνεχίσει  σταθερά τη 
μαχητική  του  στάση,  κρατώντας  τους  εργαζομένους,  σε 
αγωνιστική επαγρύπνηση.

Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα από ανάρτηση της Β. 
Αλεξανδροπούλου,  στο  http://www.mediart.gr/vasiliki-
alexandropoulou/529-vikialeksandropoulou :
«Ευτυχώς,  η  δική  μου  μνήμη  και  πολλών  εκατομμυρίων 
ακόμα είναι  πολύ δυνατή για να μην ξεχάσουμε ποτέ,  ότι 
τους Έλληνες δεν τους σκιάζει φοβέρα καμιά. Οι Έλληνες, 
όταν  είμαστε  όλοι  μαζί,  μπορούμε  να  κάνουμε  θαύματα, 
μπορούμε  να  κοιτάξουμε  τον  γαλάζιο  ουρανό  και  να  μην 
αφήσουμε σύννεφο να περάσει. 
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Μπορούμε να τρίψουμε στη μούρη μερικών την ψήφο που 
τους δώσαμε και την ατίμασαν. 
Μπορούμε,  μπορούμε...και  μπορούμε  να  μάθουμε  στις 
γενιές που ακολουθούν τι  σημαίνει  να είσαι  Έλληνας.  Και 
ναι, μπορεί να ακουστεί γραφικό, αλλά έχουμε ψυχή. Κι αυτή 
δεν μπορεί να μας την πάρει κανείς...
Ας  πολεμήσουμε!  Άλλωστε,  ποτέ  δεν  μας  χαρίστηκε 
τίποτα...
Είμαστε μια ευλογημένη χώρα, αλλά εξίσου καταραμένη να 
διοικούμαστε από την πλεονεξία και την ανικανότητα! 
Εμείς  αποφασίζουμε...και  αυτή  τη  φορά  δεν  θα 
σταματήσουμε! 
Δεν θα υποθηκεύσουμε τίποτα...και  μαζί  μας ξεκίνησαν κι 
άλλοι! 
Είναι καιρός να μάθουν, αυτοί που είναι στην εξουσία, ότι 
είναι ανίσχυροι μπροστά στην θέληση και στην οργή ενός 
αδικημένου λαού! Μπράβο σε όλους!»
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EΤΣΙ ΑΠΑΝΤΑΓΑΝΕ ΟΙ ΠΑΤΕΡΑΔΕΣ ΜΑΣ ΣΕ ΚΑΤΙ 
ΔΟΥΛΙΚΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ

19-6-2011

Σε αυτή τη μικρή χώρα, που δέχτηκε κατά καιρούς λογής-
λογής  δυνάστες,  αναπτύχθηκε  ένα  πηγαίο  αδούλωτο 
φρόνημα, που έγινε το απαραίτητο εφόδιο, στις στιγμές της 
εθνικής  ανάτασης  και  εγρήγορσης,  για  να  σηκωθεί  ο 
γίγαντας Λαός και να ξετινάξει τους ζυγούς του.
Από τους πλέον όμως αυθεντικούς αγωνιστές του 21 ήταν ο 
Γ.Καραϊσκάκης. Βουνίσιος,αδούλωτος, παλικάρι ανήμερο, "ο 
γιος της καλογριάς",εξέφραζε με τραχιά λαλιά την οργή του, 
κρατώντας  υψηλό  το  φρόνημα  των  συντρόφων  του 
μαχητών.
Έλεγε  το  1823,  απευθυνόμενος  στον  απεσταλμένο  του 
αρχηγού  του  τουρκικού  στρατεύματος  των  Τρικάλων 
Σιλιχτάρ Μπόδα:
«Έλα,  σκατότουρκε...  έλα  Εβραίε,  απεσταλμένε  από τους 
γύφτους έλα ν'  ακούσεις τα κερατά σας, -γαμώ την πίστιν 
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σας και τον Μωχαμέτη σας. Τι θαρεύσετε κερατάδες... Δεν 
εντρέπεσθε  να  ζητείτε  "από  ημάς"  συνθήκην  με  "έναν" 
κοντζιά σκατο-Σουλτάν Μαχμούτην -να τον χέσω και αυτόν 
και τον Βεζίρην σας και τον Εβραίον Σιλιχτάρ Μπόδα την 
πουτάνα!» Πηγή: http://iansta.blogspot.com
Την ίδια του ορμή και το γνήσιο του ξέσπασμα διατήρησε και 
όταν  ξεκίνησε  να  στήνεται  η  πολιτική  ζωή  του  πλέον 
απελευθερωμένου  νέου  ελληνικού  έθνους,  με  τα  γνωστά 
"ελληνικά εσωτερικά προβλήματα"
Χαρακτηριστικό είναι  το  ξέσπασμα του Στρατηγού για τον 
Μαυροκορδάτο  και  τους  άλλους  πολιτικούς,  που  το 
καταγράφει ο Κασομούλης:
«Ποια  Κυβέρνησις,  καπιτάν  Νότη;  Το  τζιογλάνι  του  Ρεΐζ 
εφέντη, ο τεσσερομάτης; Εγώ και άλλοι δεν τον γνωρίζομεν! 
Ή  σύναξεν  δέκα  ανόητους,  και  τον  υπέγραψαν  δια  τας 
ιδιοτέλειας  των;  Ιδού  ποιοί  τον  υπέγραψαν.  Πρώτον  εσύ, 
οπού όλα τα πράματα θέλεις να έρχονται με το ζουρνά. Ο 
Σκαλτσάς,  όπου  δεν  είναι  άλλο  παρά  καμπάνα  μπαγκ-
μπαγκ.  Ο  Μακρής  ο  μακρολαίμης,  ο  κρεμασμένος,  οπού 
μόνον  το  κεφάλι  ηξεύρει  να  ταράζει,  ο  Μήτζιος 
Κοντογιάννης,  η  πουτάνα,  όπου  αν  ήτον  γυναίκα  δεν 
εχόρταινεν με 80.000 φορές την ώραν, ο ξυνόγαλο-Γιώργος 
Τζιόγκας οπού στραβώνει τα χείλια με το τζιμπούκι και δεν 
ηξεύρει  τι  του γίνεται,  και  ο αδελφός μου ο Στορνάρης,  ο 
ψεύτης. Δεν τον υπέγραψεν ο πούτζος μου, και να ιδώ την 
εκστρατείαν σας!
Πηγή:http://sarantakos.wordpress.com

Πάντως το πλέον ιστορικό και χαρακτηριστικό του ήταν το 
παρακάτω:
«Ιδού οι Έλληνες! Αυτοί σας χέζουν και τώρα και πάντα». 

Διαχρονικό σε κάθε περίπτωση
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MΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΌ. Η ΔΙΠΛΗ 
ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΠΟΥ ΦΤΩΧΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ 

ΞΕΠΟΥΛΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ.
1-7-2011
Μετά την έλευση του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ και των νέων τροκανών 
δυναστών στη χώρα μας, ξεκίνησε το ξεδίπλωμα του 
σχεδίου για την πλήρη εξαθλίωση των «μη προνομιούχων» 
πολιτών και την εκποίηση της δημόσιας περιουσίας.
Μια πολιτική αδιέξοδη, χωρίς ελπίδα, καταφανώς άδικη που 
κάνει τους φτωχούς εξαθλιωμένους και τους κερδοσκόπους 
των αγορών πλουσιότερους.
Μετά  τις  άγριες  περικοπές  του  ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 1  και  2,  οι 
θυσίες  που  επιβλήθηκαν,  κρίθηκαν  άκαρπες,  και  έτσι 
σήμερα  οι  Διαχειριστές  της  κρίσης  προχώρησαν  σε  νέες 
περικοπές.
Με  το  «ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ»  ξεσπάει  μια  νέα  καταιγίδα 
στους «ανθρώπους του μόχθου» 
-Αντί για έκπτωση ολόκληρου του ποσού από το εισόδημα, 
από την 1.1.2011 θα εκπίπτει  μόνο το 20% των ιατρικών 
εξόδων  και  τόκων  από  στεγαστικά  δάνεια  της  πρώτης 
κατοικίας.
-Περιορίζεται  η  έκπτωσης  από  τον  φόρο  στο  20%.  Αν 
εισόδημα  που  δηλώνει  ο  φορολογούμενος  υπερβαίνει  τα 
40.000  ευρώ,  τότε  για  το  τμήμα  του  εισοδήματος  που 
υπερβαίνει το ποσό αυτό, η έκπτωση μειώνεται στο 10% . 
-Μειώνεται το αφορολόγητο όριο από τις 12.000 στις 8.000 
ευρώ  για  τα  εισοδήματα  που  αποκτούν  από  φέτος  οι 
φορολογούμενοι  ηλικίας  30  έως  65  ετών  και  η 
φορολογούνται  με  συντελεστή  10%  του  κλιμακίου 
εισοδήματος από τις 8.000 έως τις 12.000 ευρώ.
-  Επιβάλλεται  ειδική  εισφορά  αλληλεγγύης  στα  φυσικά 
πρόσωπα  για  εισοδήματα  άνω  των  12.000  ευρώ  με 
συντελεστές φορολογίας από 1% έως 5%. 
- Καταργείται η έκπτωση φόρου με αποδείξεις
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-  Αυξάνεται  το  ποσό  των  αποδείξεων  στο  25%  του 
εισοδήματος για το «χτίσιμο» του αφορολογήτου. 
-  Αυξάνονται  τα  τεκμήρια  διαβίωσης  (Ακίνητα  ,  σκάφη  , 
Πισίνες κλπ)
-  Επιβάλλεται  έκτακτη  εισφορά  σε  ιδιωτικά  Ι.Χ.  άνω  των 
1.929 κυβικών εκατοστών, σε σκάφη αναψυχής, δεξαμενές 
κολύμβησης κτλ. 
- Καθιερώνεται ετήσιο τέλος επιτηδεύματος 400 ευρώ ή 500 
ανάλογα την περιοχή.
-  Επιβάλλεται  φόρος  ακίνητης  περιουσίας  για  ατομική 
περιουσία  άνω των 200.000  ευρώ με  πρώτο  φορολογικό 
συντελεστή για αξία από 200.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ 2 
τοις χιλίοις.
-Αυξάνεται ο ΦΠΑ και τα τέλη κυκλοφορίας.
-Από την  1/1/2012 θα επιβληθεί  ανώτατο όριο  300 ευρώ 
στην έκπτωση φόρου εισοδήματος που παρέχεται με βάση 
την  αξία  των  αποδείξεων  την  οποία  συγκεντρώνει  ο 
φορολογούμενος πάνω από το ποσό αξίας που απαιτείται 
για την κατοχύρωση του αφορολογήτου.
-Αυξάνεται  ο  ειδικός  φόρος  κατανάλωσης  στο  πετρέλαιο 
θέρμανσης κατά 30-39 λεπτά το λίτρο ώστε να εξισωθεί με 
τον ΕΦΚ του πετρελαίου κίνησης,σταδιακά μέχρι το 2014
-  Θεσμοθετείται  το  ελαστικό  δεκάωρο  χωρίς  υπερωριακή 
αμοιβή  για  το  χρόνο  απασχόλησης  που  υπερβαίνει  το 
οκτάωρο (με αντάλλαγμα την υπόσχεση για ρεπό).
-  Θεσμοθετείται  η  δυνατότητα  απασχόλησης 
νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας νέων κάτω των 25 
χρονών με μισθό αισθητά κατώτερο (έως και 20%) από ότι 
ορίζουν οι  αντίστοιχες κλαδικές  συμβάσεις  ή  ακόμα και  η 
Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση.
- Ανοίγει ο δρόμος για ραγδαία αύξηση των επιχειρησιακών 
και  ατομικών  συμβάσεων  αφού  θεσπίζεται  η  δυνατότητα 
περάσματος  σε  τέτοιες  συμβάσεις  όχι  πλέον  με 
συναπόφαση  των  σωματείων  αλλά  με  τη  συναίνεση 
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"Ενώσεων Προσώπων" (ως ένωση προσώπων θεσπίζεται 
μια  "συλλογικότητα"  που  εκπροσωπεί  το  25%  των 
εργαζομένων σε επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των 20 
εργαζομένων).
- Θεσπίζεται ειδική εισφορά σε συντάξεις που ξεπερνούν τα 
1.700 ευρώ ή σε συνταξιούχους που είναι μικρότεροι των 60 
ετών. Η εισφορά κλιμακώνεται από 6%.
- Θεσπίζεται ειδική εισφορά στις επικουρικές συντάξεις που 
ξεπερνούν τα 300 ευρώ και η οποία θα κλιμακώνεται από 
3%.
-  Θεσπίζεται  κράτηση  1%  υπέρ  ανεργίας  στον  ιδιωτικό 
τομέα (0,50 ο εργαζόμενος και 0,50 ο εργοδότης ) ενώ στο 
δημόσιο η κράτηση αυτή θα φτάνει ακόμα και στο 3% και θα 
καταβάλλεται εξολοκλήρου από τον εργαζόμενο.
- Από 1η Αυγούστου οι δικαιούχοι των ταμείων ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ 
και  ΕΤΑΠ-ΜΜΕ  υποχρεούνται  σε  κράτηση  δέκα  ευρώ 
μηνιαίως υπέρ ανεργίας.
- Αυξάνεται η εισφορά των αγροτών για τις συντάξεις ΟΓΑ.
-  Περικόπτεται  κατά 10% το εφάπαξ όλων των δημοσίων 
υπαλλήλων που έκαναν αίτηση συνταξιοδότησης μετά την 
1.1.2010, ενώ οι αντίστοιχοι συνταξιούχοι της ΔΕΗ χάνουν 
πλέον από το εφάπαξ 15%. 
-Στο δημόσιο περιορίζονται οι προσλήψεις των υπαλλήλων 
στην αναλογία 1 προς 5 ως προς τις αποχωρήσεις, ενώ για 
το 2011 η αναλογία αυξάνει στο 1 προς 10. Περιορίζονται 
επίσης  κατά  50%  οι  δυνατότητες  απασχόλησης 
συμβασιούχων ορισμένου χρόνου ή συμβασιούχων έργου. 
-Περιορίζονται οι δυνατότητες πληρωμής υπερωριών αφού 
τίθεται ως όριο οι 20 ώρες μηνιαίως ανά δημόσιο υπάλληλο.
-Καθιερώνεται  ειδική  εισφορά  αλληλεγγύης  για  την 
καταπολέμηση της ανεργίας. Η εισφορά αυτή υπολογίζεται 
σε  ποσοστό  δύο  τοις  εκατό  (2%)  επί  των  τακτικών 
αποδοχών  και  πρόσθετων  αμοιβών  και  αποζημιώσεων 
όλων  των  μισθοδοτούμενων  υπαλλήλων  του  Δημοσίου, 
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Ν.Π.Δ.Δ.,  Ο.Τ.Α.,  καθώς  και  των  υπαλλήλων  όλων 
ανεξαιρέτως των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών 
και των Ν.Π.Ι.Δ.. 
- Καθιερώνεται ειδική εισφορά, πέραν των προβλεπομένων, 
υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων. Η 
εισφορά αυτή υπολογίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) 
επί  των  τακτικών αποδοχών και  πρόσθετων αμοιβών και 
αποζημιώσεων  όλων  των  δικαιούχων  υπαλλήλων  του 
Ταμείου. 
-Εισάγονται  νέα  κριτήρια  για  τη  χορήγηση  επιδομάτων 
ανεργίας
Την  καταιγίδα  του  «μεσοπρόθεσμου»  συνόδευσε  και  η 
θύελλα του «ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΥ»
Νομοθέτημα  που  συνοδεύει  και  εξειδικεύει  την  πολιτική 
εξαθλίωσης του λαού μας και το ξεπούλημα της χώρας μας.:
-Αναστέλλονται  οι  ωριμάνσεις  από  1/7/2011  μέχρι  την 
θέσπιση  του  ενιαίου  μισθολογίου,  προκειμένου  να 
συμπεριληφθούν στο σχετικό νομοσχέδιο.
- Θα ισχύσουν και για το αγροτικό πετρέλαιο ότι αλλαγές θα 
ισχύσουν για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης.
-  Μειώνεται  η  κρατική  χρηματοδότηση  στο  ΝΑΤ κατά  50 
εκατ. ευρώ για το 2011 και κατά 100 εκατ. ευρώ το 2012.

- Αναπροσαρμόζονται από 1/7/2011 και εφεξής οι συντάξεις 
του Ταμείου του ΝΑΤ, ώστε να προκύπτει  ισοσκελισμένος 
προϋπολογισμός.
- Ορίζεται  το  Δημόσιο  ως  διεκπεραιωτής  των  δανειακών 
συμβάσεων  του  Ταμείου  για  τις  αποκρατικοποιήσεις  και 
προτείνεται η αλλαγή του κανονισμού της Βουλής ώστε να 
επιτρέπεται  να  ασκείται  κοινοβουλευτικός  έλεγχος  στο 
Ταμείο. 
Ειδικότερα η εκποίηση της δημόσιας περιουσίας γίνεται ως 
εξής:
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Δημιουργείται το "Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας 
του  Δημοσίου",  μια  εταιρία,  που  δεν  ελέγχεται  από  το 
Δημόσιο  και  στην  οποία  θα  περάσουν  αμετάκλητα  και 
οριστικά,  όλα  τα  περιουσιακά  στοιχεία  του  ελληνικού 
κράτους.  Ειδικά  για  την  ακίνητη  περιουσία,  προβλέπεται 
πως μπορεί ακόμη και να τροποποιηθούν οι όροι δόμησης 
και τα χωροταξικά σχέδια σε μία περιοχή, προκειμένου το 
ακίνητο  να  γίνει  ελκυστικό  προς  πώληση  ή  οποιαδήποτε 
άλλη επένδυση (βλέπετε Ελληνικό κλπ),  κάτι  το οποίο θα 
κατεδαφίσει στην πράξη, όποιους περιοριστικούς όρους σε 
αιγιαλούς, δασικές εκτάσεις και προστατευόμενες περιοχές. 
Η  τροποποιήσεις,  θα  γίνονται  με  ένα  απλό  προεδρικό 
διάταγμα.  Ειδική  ρήτρα  προβλέπει  πως  ότι  περάσει  στο 
ταμείο αυτό, δεν μπορεί να επιστραφεί στον προηγούμενο 
ιδιοκτήτη  (Δημόσιο),  είτε  πρόκειται  για  ακίνητη  περιουσία, 
είτε για μετοχές σε νομικά πρόσωπα (τράπεζες, ΔΕΚΟ κλπ). 
Μετά  την  υπαγωγή  τους  στον  έλεγχο  του  ταμείου,  οι 
δημόσιες  επιχειρήσεις  παύουν  να  λειτουργούν  με  τους 
υπάρχοντες κανονισμούς προσωπικού και καταστατικά που 
είχαν μέχρι τότε και το ταμείο θα μπορεί να προχωρήσει σε 
αναδιάρθρωση,  με  απολύσεις  προσωπικού  και 
αναμόρφωση  λειτουργίας,  με  το  σκεπτικό  ότι  έτσι  οι 
δημόσιες  επιχειρήσεις  (ΔΕΗ,  ΕΥΑΘ,  ΕΥΔΑΠ,  αερολιμένες 
και λιμένες) θα καταστούν ελκυστικότερες προς πώληση σε 
ιδιώτες.  Ειδικά για  την ακίνητη  περιουσία,  προβλέπεται  η 
παραχώρηση  δικαιώματος  χρήσης  λιμενικών  ή  άλλων 
εγκαταστάσεων και χρήσης του αιγιαλού, για 50 χρόνια! 

O ΘΕΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΠΛΕΟΝ
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΕΛΠΙΔΑ - ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ
21-9-2011

Η καταιγίδα των νέων μέτρων, που επιβάλλει η Κυβέρνηση 
πλήττουν πλέον το  σύνολο της  ελληνικής κοινωνίας  αλλά 
κυρίως  τους  άνθρωπους  του  "μόχθου",  βυθίζοντας  στην 
ύφεση  την  οικονομία,  δείχνοντας  την  αποτυχία  της 
οικονομικής πολιτικής που εφαρμόστηκε ως σήμερα και την 
ανικανότητα της, να διαχειριστεί την κρίση. 
Η  οργή  πλέον  είναι  το  συναίσθημα  που  κυριαρχεί  τον 
Έλληνα Πολίτη, που βυθισμένος πλέον στη φτώχεια ακούει 
και  τις  τελευταίες  αποκαλύψεις  γιά  το  «μαγείρεμα»  του 
ελλείμματος του 2009, από στελέχη της ανεξάρτητης αρχής 
της ΕΛΣΤΑΤ,επιλεγμένους βέβαια από την κυβέρνηση. 
Η  ιδέα  μόνο  και  μόνο  ότι  εγκλωβιστίκαμε  στο  Μνημόνιο 
επειδή  "φούσκωσε"  το  έλλειμμα  φαντάζει  πράγματι 
εφιαλτικό, καθώς φαίνεται ότι μάλλον η Κυβέρνηση πρέπει 
να εξηγήσει στον ταλαίπωρο ελληνικό λαό, για τη στάση της 
το τελευταίο τρίμηνο του 2009 και ειδικότερα
- γιατί  αδράνησε να πάρει την οποιαδήποτε πρωτοβουλία 
που θα απέτρεπε τα χειρότερα, και  θα έδινε αναπτυξιακή 
ανάσα που χρειαζόταν η χώρα,
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-γιατί  αμέλησε,  να  δανειστεί  από  τις  αγορές,  όταν  ήταν 
ακόμη δυνατός αυτός ο δανεισμός και τα spreads την εποχή 
που το ΠΑΣΟΚ ανέλαβε την εξουσία ήταν στις 130 μονάδες. 
-γιατί ο κ. Παπακωνσταντίνου έσπευσε ήδη από τις 19-20 
Οκτωβρίου 2009, δύο μόλις εβδομάδες μετά τις εκλογές, να 
ανακοινώσει  στα  ευρωπαϊκά  όργανα  το  διπλασιασμό  του 
ελλείμματος; 
-γιατί ο πρωθυπουργός και ο υπουργός των Οικονομικών με 
κάθε  ευκαιρία  αμαύρωναν  την  εικόνα  της  χώρας  και  της 
οικονομίας στο εξωτερικό,
-γιατί  πάγωσε  ο  φοροεισπρακτικός  μηχανισμός  του 
δημοσίου  καθώς  το  τελευταίο  τρίμηνο  2009 
πραγματοποιήθηκε  το  63,4%  της  συνολικής  υστέρησης 
δημοσίων  εσόδων  για  ολόκληρο  το  δωδεκάμηνο;  Η 
υστέρηση  των  εσόδων  –  από  3,2%  το  διάστημα 
Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου  εκτινάχθηκε  στο  13,3%  το 
τελευταίο τρίμηνο. 
-γιατί  μετέθεσε  πληρωμές  του  2010  στο  2009  -με  πιο 
χαρακτηριστικό παράδειγμα τις πληρωμές των χρεών στα 
νοσοκομεία- και εισπράξεις του 2009 στο 2010; 
- γιατί δαπάνησε, το τελευταίο τρίμηνο του 2009, μισό δισ. 
ευρώ για την πρώτη δόση του επιδόματος αλληλεγγύης;
Πέρα  από  αυτά  που  σαφώς  θα  πρέπει  να  δοθούν 
απαντήσεις, θα πρέπει να ερευνηθούν οι ευθύνες πολιτικές 
και οικονομικές
Το  σήμερα  πάντως  δείχνει  την  ξεκάθαρη  αποτυχία  της 
κυβερνητικής πολιτικής.
Το έκτο χαράτσι στα ακίνητα μέσα σε ενάμιση χρόνο, δεν 
μπαίνει για να χτυπήσει τη φοροδιαφυγή, αλλά επειδή δεν 
μπορούν να χτυπήσουν τη φοροδιαφυγή. 

Αυτό  πλέον  είναι  ξεκάθαρο  καθ  ότι  ο  κυβερνητικός 
υπολογισμός απέτυχε παταγωδώς.
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Χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ υπολόγιζε ότι το έλλειμμα για 
το  ’11 θα μειωθεί  κατά 4% περίπου,  το  πρώτο οκτάμηνο 
αυξήθηκε κατά 22%! 
Ενώ  έβαλε  φόρους  και  υπολόγιζε  να  πάρει  περισσότερα 
έσοδα κατά 8,5%., το πρώτο οκτάμηνο εισέπραξε λιγότερα 
κατά 5,3%. 

Μπροστά  σε  αυτή  την  κατάσταση  η  κυβέρνηση 
επικοινωνιακά,  καλλιεργεί  τον  κοινωνικό  αυτοματισμό, 
βάζοντας στο στόχαστρο, πότε τη μία κοινωνική ομάδα πότε 
την άλλη. 

Παλιά συνταγή,  που όμως πλέον δεν παίζει.  Η οργή των 
πολιτικών που σιγά σιγά φουντώνει θα συμπαρασύρει τους 
διαχειριστές  της  κρίσης  που  είναι  συνάμα  και  δημιουργοί 
της.
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ZΟΥΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ
27-9-2012

Στην μεγάλη συγκέντρωση - διαμαρτυρία της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, 
την  26η  Σεπτεμβρίου,  ζήσαμε  έναν  ισχυρό  συμβολισμό- 
μήνυμα  της  Μετά  Μνημονίου  εποχής.  Τα  προεδρεία  των 
ενστόλων των Σ.Α. βρεθήκαμε ένστολοι στην συγκέντρωση 
στο Πεδίο του Άρεως και τεθήκαμε επικεφαλείς στην πορεία 
που ακολούθησε μέχρι και τη Βουλή των Ελλήνων.
Ήταν ο ισχυρός συμβολισμός προς  όλες τις κατευθύνσεις 
ότι ο μισθωτός κόσμος, ο κόσμος του καθημερινού μόχθου 
δεν  διαχωρίζεται  από  ψευδεπίγραφες  γραμμές  και 
χαρακώματα,  αλλά ενώνεται  ισχυρά με τους  δεσμούς της 
κοινής  τους  κοινωνικής  ταξιθέτησης,  που  ειδικά  σήμερα, 
χαρακτηρίζεται  από  τις  συνθήκες  εξαθλίωσης  και 
φτωχοποίησης.
Η αλυσίδα της φτώχειας είναι δυνατή και το χάλκεον χέρι της 
μνημονικής κατοχής απίστευτα βαρύ.
Ο  αγώνας  πρέπει  να  είναι  συνεχής,  αν  θέλουμε  να 
περισώσουμε  την  αξιοπρέπεια  τουλάχιστον  και  τη 
περηφάνεια μας ως λαός, αλλά το κυριώτερο ως άνθρωποι 
μιας πατρίδας εξίσου, διαχρονικά περήφανης.
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Στην μεγάλη συγκέντρωση - διαμαρτυρία της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, 
την  26η  Σεπτεμβρίου,  ζήσαμε  έναν  ισχυρό  συμβολισμό- 
μήνυμα  της  Μετά  Μνημονίου  εποχής.  Τα  προεδρεία  των 
ενστόλων των Σ.Α. βρεθήκαμε ένστολοι στην συγκέντρωση 
στο Πεδίο του Άρεως και τεθήκαμε επικεφαλείς στην πορεία 
που ακολούθησε μέχρι και τη Βουλή των Ελλήνων.
Ήταν ο ισχυρός συμβολισμός προς  όλες τις κατευθύνσεις 
ότι ο μισθωτός κόσμος, ο κόσμος του καθημερινού μόχθου 
δεν  διαχωρίζεται  από  ψευδεπίγραφες  γραμμές  και 
χαρακώματα,  αλλά ενώνεται  ισχυρά με τους  δεσμούς της 
κοινής  τους  κοινωνικής  ταξιθέτησης,  που  ειδικά  σήμερα, 
χαρακτηρίζεται  από  τις  συνθήκες  εξαθλίωσης  και 
φτωχοποίησης.
Η αλυσίδα της φτώχειας είναι δυνατή και το χάλκεον χέρι της 
μνημονικής κατοχής απίστευτα βαρύ.
Ο  αγώνας  πρέπει  να  είναι  συνεχής,  αν  θέλουμε  να 
περισώσουμε  την  αξιοπρέπεια  τουλάχιστον  και  τη 
περηφάνεια μας ως λαός, αλλά το κυριώτερο ως άνθρωποι 
μιας πατρίδας εξίσου, διαχρονικά περήφανης.
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ΟΤΑΝ ΚΡΕΜΑΣ ΤΗ ΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ...
27-9-2012

Τα τελευταία  16  χρόνια  που  μετέχω του  συνδικαλιστικού 
κινήματος  των  ενστόλων,  έζησα  τη  δυσκολία  του 
εγχειρήματος,  να  ισσοροπείς  σε  ένα  περιβάλλον  με 
απελπιστικά  μειωμένα  εργασιακά  δικαιώματα,  αγκυλώσεις 
και απαγορεύσεις,όπου πρέπει να διεκδικήσεις το δίκιο σου, 
να  παλέψεις  το  άδικο  και  επίσης  να  καταφέρεις  να 
ξεπεράσεις  τις  εξίσου μεγάλες  αγκυλώσεις  της  κοινωνίας, 
και  των  υπόλοιπων  εργαζομένων,  που  και  "δικαίως"  τις 
περισσότερες  φορές,  βλέπαν  σε  εμάς  το  μακρύ  χέρι  τις 
εξουσίας, βλέποντας απέναντι τους στολές με αριθμούς και 
όχι εργαζόμενους με στολή.
Στα  χρόνια  αυτά,  δόθηκε  μεγάλος  αγώνας  να 
συμφιλιώσουμε  το  εργατικό  κίνημα  με  τον  ένστολο 
συνδικαλισμό,  ώστε  να  κατανοηθεί  το  αναπόσπαστο  και 
συναγωνιζόμενο.
Η  συλλογικότητα  της  κοινής  προσπάθειας  πυροσβεστών-
αστυνομικών  και  λιμενικών  μετά  από  τόσα  χρόνια  έφερε 
αποτελέσματα, παραμέρισε εν πολλοίς τις  αγκυλώσεις και 
προσέδωσε την αποδοχή των αιτημάτων και του αγώνα μας 
από την κοινωνία.
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Βέβαια  σε  αυτή  την  επίπονη  και  μακρά  πορεία,  ποτέ  η 
κεντρική εξουσία δεν έβλεπε με καλό μάτι την συνοδοιπορία 
των  ενστόλων  με  το  εργατικό  κίνημα.  Η  προοπτική  του 
"ένστολου  υπηρέτη  του  λαού"  και  όχι  του  "υπηρέτη  της 
εξουσίας" δεν κόμιζε και προφανώς δεν κομίζει ευτυχία στην 
εξουσία.
Γι αυτό και  πολλές φορές  ο αγώνας των ενστόλων δέχθηκε 
χτυπήματα εκ των έσω. 'Οταν αυτός γιγάντωνε οι επιθέσεις 
σκλήραιναν, είτε με διώξεις εναντίον των συνδικαλιστών του, 
είτε  ακόμα  και  με  επιχειρήσεις  καταστολής  των 
κινητοποιήσεων. Βέβαια αυτά είναι  "εντός πλαισίου".Ποτέ ο 
αγώνας γιά την επιβίωση και το πλάτεμα των δικαιωμάτων 
δεν  κερδιζόταν  σε  δρόμους  στρωμένους  με  ροδοπέταλα. 
Πάντα είχε απώλειες.
Αυτό που όμως σκιάζει  τον αγώνα των ενστόλων είναι  οι 
δράσεις "ατομικότητας" συναδέλφων που ξεπερνάν ακόμα 
και αυτές τις εντολές που δέχονται, αφομοιούμενοι πλήρως 
από τον κατασταλτικό τους εξοπλισμό, ξεπερνώντας ακόμα 
και την αποστολή τους, και κερδίζοντας δίκαια την απώλεια 
της ιδιότητας του συναδέλφου.
Είναι αυτοί / αυτός που μας ψέκασε με χημικά στα μούτρα, 
ενώ ήμασταν γονατισμένοι, σε καθιστική διαμαρτυρία, πριν 
χρόνια, εκεί στο Υπουργείο Οικονομικών, αυτοί / αυτός που 
μας ψέκασε,  όχι  πάνω από δεκαπέντε  άτομα,  βγαίνοντας 
από τον Εθνικό κήπο προ ολίγων ημερών, είναι αυτοί που 
διέταξαν ή διατάζουν ΕΔΕ για συνδικαλιστική δράση.
Είναι  αυτοί  /  αυτός,  που  ξεπερνούν  τις  εντολές  και  με 
αγριότητα  και  απανθρωπιά,  προκαλούν  το  "δημόσιο 
αίσθημα"  ακόμα  και  εναντίων  συμπολιτών  μας  -  ΑΜΕΑ, 
όπως προχθές.
Δυστυχώς η γραμμή ισορροπίας είναι πολύ λεπτή, μεταξύ 
της  εκτέλεσης  του  καλώς  εννοούμενου  υπηρεσιακού 
καθήκοντος  και της απάνθρωπης υπέρβασής του.
Οταν  όμως  κρεμάς  τον  κατασταλτικό  σου  ένδυμα  στον 
φοριαμό  σου  και  σχολάς,  παίρνοντας  το  μετρό  ή  το 
λεωφορείο πηγαίνοντας στην ημιυπόγεια γκαρσονιέρα σου, 
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στο  κέντρο  της  πόλης  για  να  διαχειρστείς  με  τα  λιγοστά 
ευρώ  της  αντιμισθίας  το  υπόλοιπο  του  μήνα  σου,  είναι 
άσχημο να είσαι μόνος σου.
Η εικόνα της  καταστολής απέναντι  στους συμπολίτες μας 
-ΑΜΕΑ, μας πάει πολλά βήματα πίσω.
Στην πατρίδα μας,  που στενάζει  κάτω από τη μπότα του 
μνημονίου,  μόνο  η  άπλετη  'συνανθρωπιά"  μπορεί  να 
μοιράσει τη δυστυχία μας και να πολλαπλασιάσει την ελπίδα 
μας.
Έστω και από έναν Πυροσβέστη: Συγγνώμη
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Η ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΤΑΙ
8-10-2011

Η  επίθεση  στο  εισόδημα  των  "ανθρώπων  του  μόχθου" 
δυστυχώς δεν έχει τέλος.
 Οι  δανειστές  μας,  το  κεφάλαιο  και  οι  διαχειριστές  της 
κρίσης,  που  και  οι  ίδιοι  δημιούργησαν  κάθε  μέρα  που 
περνά,  εκτελούν  κατά  γράμμα,  το  σχέδιο  πλήρης 
φτωχοποίησης του ελληνικού λαού. 
Μια πολιτική που ερημοποιεί τη χώρα, οδηγεί στη πιό βαθιά 
κρίση, χωρίς ελπίδα χωρίς προοπτική εξόδου από μιά κρίση 
που την πληρώνουν όπως πάντα οι "μη προνομιούχοι".
Αυτή  τη  φορά  το  νέο  νομοσχέδιο  -  εκτελεστήριο 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ,  φέρει  νέα  φοροκαταιγίδα  με  επιβαρύνσεις 
για  όλους  τους  φορολογούμενους  από  100  έως  και  900 
ευρώ τον μήνα.
Θύματα "οι  γνωστοί  προνομιούχοι"  με  χαμηλά και  μεσαία 
εισοδήματα.
Εκτελεστικό  εργαλείο  αυτή  τη  φορά  η  μείωση  του 
αφορολόγητου ορίου στα 5.000 ευρώ σε συνδυασμό με 
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τον περιορισμό των κλιμακίων. 
Η εκτέλεση αυτή αφορά τη φορολόγηση των εισοδημάτων 
του 2011 που παρότι θα δηλωθούν στην Εφορία το επόμενο 
έτος,  η  νέα  αυξημένη  παρακράτηση  θα  αρχίσει  να 
εφαρμόζεται από τον Ιανουάριο του 2012.
Η εκτέλεση είναι όπως συνηθίζεται πλέον οριζόντια, καθότι 
αφορά 2,5 εκατομμύρια φορολογούμενους, οι οποίοι μέχρι 
φέτος  -  με  το  αφορολόγητο  των  12.000  ευρώ  -  δεν 
πλήρωναν φόρο και  θα πληρώσουν,ενώ 5,4  εκατομμύρια 
φορολογούμενοι οι οποίοι δηλώνουν εισοδήματα πάνω από 
5.000  ευρώ θα έχουν επιβάρυνση από 100  έως και  900 
ευρώ τον χρόνο.
Η  μεγαλύτερη  επιβάρυνση  των  900  ευρώ  εντοπίζεται  σε 
όσους έχουν εισοδήματα 32.000 ευρώ.
Χαρακτηριστικό της νέας αυτής βαθιάς αντιλαϊκής πολιτικής 
αποτελεί το παράδειγμα:
Φορολογούμενος  με  εισόδημα  13.000  ευρώ,  χωρίς  να 
υπολογίζονται  τυχόν  εκπτώσεις  από  αποδείξεις  ή 
φοροαπαλλαγές, όφειλε φέτος φόρο μόλις 180 ευρώ. 
Για το ίδιο εισόδημα το 2012 θα κληθεί να πληρώσει 880 
ευρώ - 700 ευρώ περισσότερα.
Η εκτέλεση θα γίνει  μάλιστα και περισσότερο βασανιστική 
καθότι  στο  παραπάνω πακέτο  θα προστεθεί  και  ένα νέο 
μαχαίρι  στις  φοροαπαλλαγές με  το  ποσοστό έκπτωσης 
φόρου να περιορίζεται στο μισό, από 20% που ίσχυε κατά 
τη φορολόγηση των εισοδημάτων του 2010 σε 10%, ενώ 
έξτρα φόρος προκύπτει  για όσους έχουν εισοδήματα από 
ενοίκια  με  την  καθιέρωση  συμπληρωματικού  φόρου  με 
συντελεστές από 1,5% έως και 3%.
Επίσης πλέον οι εκπτώσεις είναι μόνο από τον φόρο και όχι 
από το εισόδημα. 
Σε  σχέση  με  πέρυσι  περιορίζονται  στο  μισό  (καθώς  το 
καλοκαίρι  ψηφίστηκαν  νέες  αλλαγές  με  την  καθιέρωση 
διαφορετικών  συντελεστών  ανάλογα  με  το  εισόδημα,  οι 
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οποίες  όμως  τώρα  υπερκαλύπτονται)  και  αντί  για  20% 
εκπίπτει από τον φόρο το 10%:
των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης,
 των  μισθωμάτων  που  καταβάλλονται  ετησίως  για  κύρια 
κατοικία του φορολογούμενου και της οικογένειάς του,
των  δεδουλευμένων τόκων δανείων που λαμβάνονται  για 
αγορά  πρώτης  κατοικίας, των  δεδουλευμένων  τόκων 
δανείων  που  λαμβάνονται  για  αναστήλωση,  επισκευή, 
συντήρηση ή εξωραϊσμό διατηρητέων κτισμάτων,
 των ασφαλίστρων ζωής, ασθένειας, θανάτου, προσωπικών 
ατυχημάτων και ασθένειας,
 της διατροφής που καταβάλλεται από τον ένα σύζυγο στον 
άλλο,
 των ποσών που καταβάλλονται λόγω δωρεάς στο Δημόσιο, 
ΟΤΑ κ.λπ.,
 της αξίας των δωριζόμενων ιατρικών μηχανημάτων και των 
ασθενοφόρων,
 των  ποσών  που  καταβάλλονται  λόγω  δωρεάς  προς  τα 
κοινωφελή  ιδρύματα,  τα  σωματεία  μη  κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα  που  παρέχουν  υπηρεσίες  εκπαίδευσης  και 
χορηγούν  υποτροφίες  κ.λπ.,  καθώς  και  των  ποσών  που 
καταβάλλονται  λόγω χορηγίας προς τα μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα  ημεδαπά  νομικά  πρόσωπα  ιδιωτικού  δικαίου, 
εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς,
 των ποσών που καταβάλλονται για ενεργειακή αναβάθμιση 
ακινήτου,
των εισφορών που καταβάλλονται σε ταμεία ασφάλισης.
Τον καλύτερο επίλογο-επικήδειο γιά τα παραπάνω τον δίνει 
η Έλενα Ακρίτα στα "ΝΕΑ" της 8-10-2011:
"Τελευταία,  τελώ  εν  νοητική  εφεδρεία.  Κοινώς,  δεν 
καταλαβαίνω τίποτα: Τα δύο τελευταία χρόνια παρουσιάζω 
σοβαρά  συμπτώματα  αδυναμίας  κατανόησης  της  όλης 
κατάστασης. Ενδέχεται ανέκαθεν να ήμουν ηλίθια και να μη 
μου το λέγανε για να μη με πικράνουνε. 
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Παίζει κι αυτό. 
Διότι ο βλαξ πιστεύει αυτό που του λένε. 
Γι' αυτό πίστεψα τον Καραμανλή όταν με φλόμωσε στο ψέμα 
λέγοντάς  μου  ότι  έχουμε  μια  «θωρακισμένη  οικονομία». 
Πίστεψα  τον  Παπανδρέου  όταν  μου  είπε  «λεφτά 
υπάρχουν». 
Πίστεψα τον Παπακωνσταντίνου που με διαβεβαίωσε ότι τα 
μέτρα  που  έπαιρνε  τότε  θα  ήταν  τα  τελευταία.  Πιστεύω, 
γενικώς.  Και  πληρώνω.  Γενικώς.  Και  ειδικώς.  Ειδικές 
εισφορές, κατά προτίμηση."
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Ο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
16-10-2012

Μέρα με τη μέρα το σχέδιο για την πλήρη εξαθλίωση των 
"μη προνομιούχων " αυτής της χώρας ξετυλίγεται. 
Οι  δανειστές,  οι  κατακτητές  και  τα  όργανά  τους  και  οι 
διαχειριστές-δημιουργοί της κρίσης, 
ρουφούν το αίμα μας και δεν θα χορτάσουν όταν δουν το 
περήφανο λαό μας ρακένδυτο και εξαθλιωμένο και δεν δουν 
τη χώρα μας ερημοποιημένη.
Η  κυβέρνηση  που  έφερε  το  επαχθές  μνημόνιο  και  την 
απόλυτη  πορεία  προς  τη  φτωχοποίησή  της  ζωής  μας, 
έκλεισε τα δύο χρόνια στο τιμόνι της χώρας. 
Δυστυχώς  στο  επίσημο  έντυπο  που  εξέδωσε  για  τον 
απολογισμό του έργου της δεν αναγράφονται τα παρακάτω. 
Δυστυχώς όμως γράφτηκαν στην καθημερινότητά μας, την 
οποία στοιχειώνουν, υποθηκεύοντας το μέλλον, το δικό μας 
και των παιδιών μας.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010
Πάγωμα  μισθών  και  συντάξεων,  περικοπές  επιδομάτων 
10%  ,  περικοπές  υπερωριών  και  οδοιπορικών.Αυξήσεις 
στους  ειδικούς  φόρους  κατανάλωσης  στα  τσιγάρα  και  τα 
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αλκοολούχα ποτά.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2010
Μείωση κατά 30% στα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και στο 
επίδομα  αδείας,  μείωση  12%  σε  όλα  τα  επιδόματα  του 
Δημοσίου,μείωση  7%  στις  συνολικές  αποδοχές  των 
υπαλλήλων του  ευρύτερου  δημόσιου  τομέα (ΔΕΚΟ,  ΟΤΑ, 
ΝΠΙΔ), αύξηση του ΦΠΑ στο 10% από 9%, στο 21% από 
19% και στο 5% από 4,5%, αύξηση κατά 15% του ειδικού 
φόρου κατανάλωσης στη βενζίνη καθώς και στα τσιγάρα και 
αλκοολούχα ποτά, επαναφορά των τεκμηρίων διαβίωσης

ΜΑΪΟΣ 2010
Καταργούνται  ο  13ος  και  14ος  μισθός  στο  Δημόσιο  και 
αντικαθίστανται  από  επίδομα  1.000  ευρώ για  όλους  όσοι 
έχουν μηνιαίες αποδοχές μέχρι 3.000 ευρώ. 
Για  υψηλότερες  αποδοχές  καταργούνται  πλήρως  οι  δύο 
μισθοί.Αντικαθίστανται  η 13η και 14η σύνταξη με επίδομα 
800 ευρώ για συντάξεις μέχρι 2.500 ευρώ. 
Περικόπτονται  κατά  8%  τα  επιδόματα  των  δημοσίων 
υπαλλήλων και κατά 3% οι αποδοχές των εργαζομένων στις 
ΔΕΚΟ  οι  οποίοι  δεν  λαμβάνουν  επιδόματα.Αυξάνονται  οι 
συντελεστές ΦΠΑ στο 11% από 10% και στο 23% από 21%. 
Αυξάνονται  κατά  10%  οι  ειδικοί  φόροι  κατανάλωσης  στα 
υγρά καύσιμα, τσιγάρα και ποτά.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010
Μειώσεις  αποδοχών  και  προσωπικού  στις  ΔΕΚΟ  και  μη 
ανανέωση  συμβάσεων  εργαζομένων  στο  Δημόσιο  με 
συμβάσεις  ορισμένου  χρόνου  και  έργου.  Περικοπές  στα 
οικογενειακά  και  τα  προνοιακά  επιδόματα  με  τη  θέσπιση 
εισοδηματικών κριτηρίων για τη χορήγησή τους. Περικοπές 
στις επιχορηγήσεις για ασφάλιση, περίθαλψη, συγκοινωνίες.
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ΙΟΥΝΙΟΣ 2011
Περικοπές στη μισθολογική δαπάνη του Δημοσίου μέσω της 
κατάργησης επιδομάτων, της αύξησης των ωρών εργασίας, 
του παγώματος της ωρίμανσης, της απόλυσης του 50% των 
συμβασιούχων  και  της  καθιέρωσης  του  κανόνα  μία 
πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση υπαλλήλου.
Επιβολή  εισφοράς  αλληλεγγύης  στο  εισόδημα  με 
συντελεστές  1%-4%,  τέλους  επιτηδεύματος  για  τους 
ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις ύψους 300-
500 ευρώ και τέλους 5% στα τεκμήρια διαβίωσης.
Μείωση  από  την  1η  Ιουλίου  στο  μισό  του  κίνητρου 
απόδοσης  των  δημοσίων  υπαλλήλων  και  επιβολή 
αναδρομικά  από  την  1-1-2011  εισφοράς  3%  επί  των 
ακαθάριστων αποδοχών.
Καταργήσεις  και  συγχωνεύσεις  δημοσίων οργανισμών και 
φορέων και περικοπές στις αποδοχές του προσωπικού.
Επιβολή  ειδικών  εισφορών  στις  κύριες  και  επικουρικές 
συντάξεις καθώς και μείωση των κοινωνικών παροχών και 
των επιδομάτων. 
Μείωση  του  αφορολόγητου  ορίου  στα  8.000  ευρώ  από 
12.000 ευρώ για τους φορολογούμενους ηλικίας 30-65 ετών. 
Κατάργηση του φορομπόνους 10% για τις αποδείξεις.
Αύξηση  μέχρι  και  100%  των  τεκμηρίων  διαβίωσης  για 
κατοικίες, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής και άλλα.
Αύξηση του  συντελεστή ΦΠΑ στο 23% από 13% για  την 
εστίαση και τα αναψυκτικά.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011
Το  εφιαλτικό  φθινόπωρο  ξεκινάει  με  την  καθιέρωση  ενός 
νέου γενικευμένου τέλους επί των ακινήτων.
Ακολουθεί  και  βρίσκεται  υπό  ψήφιση  μιά  δέσμη 
¨εκτελεστικών ¨ μέτρων που προβλέπει:
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• δραστικές περικοπές μέχρι και 40% στους μισθούς 
του Δημοσίου μέσω του νέου μισθολογίου 

• εργασιακή  εφεδρεία  για  30.000  εργαζομένους  του 
Δημοσίου μέχρι το τέλος του έτους 

• νέες μειώσεις των συντάξεων με την επιβολή ειδικών 
εισφορών από 20% μέχρι και 40%, ανάλογα με την 
ηλικία και το ύψος της σύνταξης. 

•  μείωση  του  αφορολόγητου  ορίου  στα  5.000  ευρώ 
από τα 8.000 ευρώ, το οποίο σε συνδυασμό με τις 
μεγάλες  αυξήσεις  στα  τεκμήρια  ουσιαστικά 
καταργείται 

• Περιορισμός  εως  και  κατάργηση  των 
φοροαπαλλαγών και μάλιστα αναδρομικά από την 1-
1-2011. 

ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΗΡΘΑΝ ΤΑ ΧΙΟΝΙΑ...
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ΑΥΤΟΣ Ο  ΜΙΚΡΟΣ ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΛΑΟΣ ΕΧΕΙ  ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
28-10-2012

Σε αυτόν το μικρό τούτο τόπο, πριν περίπου μισό αιώνα, οι 
πατεράδες και οι παπούδες μας, αποφάσισαν να κρατήσουν 
την ελευθερία τους, την αξιοπρέπεια τους, την ελευθερία και 
ανεξαρτησία της χώρας τους.
Φτωχός  λαός,  με  πενιχρά  μέσα,  αλλά  με  περίσσευμα 
ψυχής,  σηκώθηκε  από την  ατομικότητα  του,  διαμόρφωσε 
μιά γενναία εθνική συλλογικότητα, και ύψωσε το ανάστημα 
του απέναντι στους φασίστες εισβολείς.
Δεν  σκιάχτηκε  και  δεν  υπόγραψε  το  ΜΝΗΜΟΝΙΟ  ΤΗΣ 
ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗΣ ΤΟΥ.
Στα  βουνά  της  Ηπείρου  έδωσε  μιά  σκληρή  μάχη  και  με 
θυσίες αίματος κράτησε το δικαίωμα του να διαχειρίζεται την 
τύχη του.
Σήμερα ο λαός μας, δέχεται μιά άλλη επίθεση. Ο τρο ι κανος 
εισβολέας των κερδοσκόπων των αγορών, των αδίστακτων 
τοκογλύφων  και  των  μερκελιστών  ηγετών,  προσπαθεί  να 
εξοντώσει το λαό μας και να λεηλατήσει τη χώρα μας.
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Με τα ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΤΟΥ, δένει χειροπόδαρα με τη φτώχεια 
και την ,το σήμερα και το αύριο μας.
Ο λαός μας είναι περήφανο παιδί και εγγόνι των μαχητών 
του '40.
Τούτο το μικρό φτωχό "αλωνάκι" έχει γίνει πολλές φορές ο 
τάφος υποψήφιων εισβολέων και προσωρινών σφετεριστών 
και κατακτητών.
Αυτός  ο  μικρός  περήφανος  λαός  ξέρει  να  λέει  ΟΧΙ  και 
μάλιστα με ΗΧΗΡΟ  τρόπο.
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ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ
8-10-2012

Σήμερα σε αυτή  την  κομβική  στιγμή γιά  την πολτική,  την 
διεθνή  πολιτική  που  διαμορφώνεται  στην  Νέα  αυτή  Τάξη 
πραγμάτων,  επανακαθορίζονται  ιδεολογήματα, 
κοσμοθεωρίες,  αλλά  το  κυριότερο  οι  πολιτικές  πρακτικές 
διαχείρησης  της  παγκόσμιας  κοινωνίας.  Η  βαθιά  κρίση, 
σίγουρα θέτει υπό πλήρη αμφισβήτηση και φυσικά ανηλεή 
κριτική  ότι  διατυπώθηκε  μέχρι  σήμερα,  αλλά  και  ότι 
εφαρμόστηκε  φέρνοντας  την  ανθρωπότητα  στα  νέα 
αδιέξοδα.  Σε  κάθε  περίπτωση  όμως  η  εμβάθυνση  σε 
κλασικά κείμενα πολιτικής σκέψης, υπό την ¨κρισάρα¨όμως 
της  πολιτικής  πρακτικής  βαρύτητάς  τους,  εξακολουθεί  να 
αποτελεί  εφόδιο  γιά  την  διαμόρφωση  της  νέας  πολιτικής 
σκέψης που θα διαμορφώσει  την πολιτκή πρόταση που θα 
αποτεέσει το  νέο κοινωνικό συμβόλαιο που θα επιχειρήσει 
να δώσει διέξοδο στα αδιέξοδα.
Τις  ιστορικές  στιγμές  που  ζούμε,  η  ενεργοποίηση  των 
πολιτών-εργαζόμενων αποτελεί το σημαντικό ζητούμενο γιά 
την  απόκρουση  της  νέας  στυγνής  ολιγαρχίας  που 
διαμορφώνεται  με  χαραχτηριστικά  την  φτωχοποίηση  των 
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πολλών  και  τον  ζαμπλουτισμό  των  ολίγων.  Η  πάλη  των 
εργαζομένων  μπορεί  να  τεθεί  ανάχωμα  στο  νέο 
φεουδαρχικό  μεσαίωνα  που  αναβιώνει.  Τα  συνδικάτα  
μπορούν  να  είναι  το  όχημα,  το  μέσο  για  την 
αποτελεσματική  πάλη  να  διασφαλιστεί  ο  κοινωνικός 
χαρακτήρας των κρατών και η δικαιοσύνη και η ελπίδα για 
ανθρώπινες κοινωνίες.

"Η οικονομική κρίση που καταλαμβάνει τη μια χώρα μετά την  
άλλη και γίνεται όλο και πιο έντονη, κάνει φανερό ακόμα και  
στους πιο καθυστερημένους εργάτες πως δεν φτάνει μονάχα  
να αγωνίζονται για την αύξηση του μισθού και την ελάττωση  
των ωρών δουλειάς, ότι η τάξη των καπιταλιστών δεν είναι  
ικανή  να  αποκαταστήσει  την  εθνική  οικονομία  και  να  
εγγυηθεί  στους  εργάτες  έστω και  εκείνο  το  επίπεδο ζωής  
που απολάμβαναν πριν από τον παγκόσμιο πόλεμο.  Από  
αυτήν  την  αυξανόμενη  συνειδητοποίηση  των  εργατικών  
μαζών  πηγάζει  ο  πόθος  τους  να  δημιουργήσουν  μια  
οργάνωση που θα μπορούσε να ξεκινήσει τον αγώνα για τη  
σωτηρία της οικονομίας."  2ο  συνέδριο Διεθνούς
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ΤΡΕΙΣ  ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΖΟΦΕΡΗ  ΜΑΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
3-11-2012
Μερικές φορές το να αποδώσεις το μαύρο, το σκοτεινό της 
ζοφερής  πραγματικότητας  μας  είναι  δύσκολο.  Να 
αποτυπώσεις,  να  αποδώσεις  την  τραγική  πλευρά  της 
καθημερινότητας που πλέον έχει  μετατραπεί  σε θηλιά στο 
λαιμό του λαού μας και της χώρας μας.Αυτές τις ώρες που 
είναι σε εξέλιξη  ένα ακόμα σκληρό χτύπημα εναντίον της 
ζωής μας, από το λόμπι του μνημονίου, προσπαθούμε να 
στείλουμε  δυνατά  τη  φωνή  μας  στους  διαχειριστές  της 
κρίσης,  να  κατανοήσουν  το  αδιέξοδο  της  πολιτικής,  να 
ματαιώσουν το έγκλημα στον περήφανο τούτο λαό. Πολλά 
μπορείς να γράψεις, αλλά το καλύτερο είναι η απόδοσή τους 
με μερικές γελοιογραφίες από τον χαρισματικό συνάδελφο 
Σπ.Μουρατίδη που συνεχίζει  να γελοιογραφεί  την τραγική 
ελληνική καθημερινότητα.

Οι φίλοι ισχυροί που έχουν στέρξει προς την "βοήθεια" και 
σωτηρία μας, σαφώς και έχουν τα δικά τους πλάνα για την 
ανόρθωση μας. Θυμίζει έντονα τον τρόπο που ένα μεγάλο 
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αρπακτικό  μπορεί  να  συμπεριφερθεί  σε  μια  χελώνα.  Την 
αρπάζει στα νύχια του από τη γη, την ανορθώνει και στη 
συνέχεα,  την εκτοξεύει  με δύναμη από ψηλά στα βράχια, 
προκειμένου να σπάσει το καύκαλο και να είναι έτοιμη προς 
βρώση.

 
Πάντα  σε  αυτές  τις  δύσκολες  εποχές,  οι  δημοκρατικές 
κατακτήσεις, περνούν από τρικυμισμένες θάλασσες, καθότι 
οι φωνές, οι επικίνδυνες φωνές για την εξουσία, πρέπει να 
σιωπούν, να αποδυναμώνονται, να λασπολογούνται. Ειδικά  
οι  βασικοί  δίαυλοι  επικοινωνίας  σε  αυτές  τις  δύσκολες 
στιγμές  γίνεται  προσπάθεια  να  χειραγωγούνται  να  είναι 
διθυραμβικές  για  τους  διαχειριστές  και  να  είναι 
αποκλεισμένοι για τους διαφωνούντες. Χαλεποί καιροί..
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Ο  λαός  μας,  ο  περήφανος  και  σκληρά  δοκιμασμένος, 
ιστορικά  λαός  μας,  πάντα  βρισκόταν  μπροστά  στα 
εκτελεστικά αποσπάσματα των  κατακτητών και  δυστυχώς 
των συνεργατών του.
Πάντα του ζητούσαν συνεργασία  και θυσίες και η ανταμοιβή 
του ήταν φτώχεια, αίμα, εξαθλίωση.

Η λευτεριά του και η αξιοπρέπεια του, πληρωνόταν ακριβά. 
Η ιστορία πανομοιότυπα επαναλαμβάνεται. 
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ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΤΗ 
ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΣ;
10-11-2012

Το  νέο μνημόνιο  είναι μια πραγματικότητα. Τα νέα ληστρικά 
μέτρα που κτυπούν βάναυσα τη ζωή μας και μας οδηγούν 
στην εξαθλίωση ,  την βαθιά ύφεση και  το  αδιέξοδο  είναι 
πλέον νόμος της Πολιτείας. 
Μιας  πολιτείας  που  πλέον  είναι  ξεκομμένη  από  τον 
κυρίαρχο λαό της και δίνει πλέον λόγο η κυβέρνησή  της  σε  
υπερκείμενα και αλλοδαπά κέντρα εξουσίας.
Είναι  χαρακτηριστικό  ότι  μια  μέρα  πριν,  στις  απέλπιδες 
προσπάθειες  αντιπροσωπείας  των  Προέδρων  των 
σωματείων των ένστολων των Σ.Α. σε  επαφές στη Βουλή, ο 
εισηγητής  βουλευτής   του  μνημονίου  ,της  Ν.Δ.  μας 
 ενεχείρησε  τα  στοιχεία  για  το  μισθολόγιο  μας  που 
βασίστηκαν οι νέες περικοπές στην ΑΓΓΛΙΚΗ  γλώσσα.
Προφανώς  η γλώσσα είναι το λιγότερο.  Εδώ το σύνολο της 
πολιτικής ασκείται πλέον από την ξενόφερτη τυραννία των 
δανειστών  ,  των  τοκογλύφων,  των  μερκελιστών  και  των 
κερδοσκόπων των αγορών.
Δυστυχώς  διαπιστώσαμε  το  μέγεθος  της  κοροϊδίας  στο 
πετσί  μας.  Η  δήθεν  αναπλήρωση  του  εισοδήματος  των 
ενστόλων και η προστασία από την φιλένστολη κυβερνώσα 
πλειοψηφία  και  το  αμέριστο  ενδιαφέρον  του  κ. 
Πρωθυπουργού, μετατράπηκε σε ένα ανελέητο τσεκούρωμα 
των πενιχρών μισθών μας.
Τσεκούρωμα  που  βασίστηκε  από  ότι  είδαμε  και  σε 
«στοιχεία» τύπου «ελληνικής στατιστικής»
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Από το έγγραφο που μας μοίρασε ο αξιότιμος κυβερνητικός 
βουλευτής  διαβάσαμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι  οι 8722 
πυροσβεστικοί υπάλληλοι στην Ελλάδα έχουμε   μέσο μισθό 
2.116 ευρώ, σε αντίθεση με τους αστυνομικούς που έχουν  
μέσο  μισθό 1.611 ευρώ και τους λιμενικούς με 1885 ευρώ.
Επίσης  με  το  ίδιο  έγγραφο  πληροφορηθήκαμε  ότι  κάθε 
χρόνο παίρνουμε ένα ποσό  έξτρα από το  μισθό μας σε 
μπόνους (όλο το πυρ/κο προσωπικό) που ανέρχεται σε 176 
385 368 ευρώ.
Έτσι  δικαιολογημένα  ως  μεγιστάνες  του  πλούτου,  να 
υποστούμε μια μικρή μείωση  με αυτό το  Μνημόνιο,  που 
να φέρει το μέσο Πυροσβεστικό Μισθό στα 1921 ευρώ.
Και βέβαια ως οι προνομιούχοι του κλάδου των ένστολων,  
η  δικά  μας  μείωση  των  αποδοχών  μας  ανέρχεται  σε 
ποσοστό 9,79% έναντι  του  8,2% για  τους  λιμενικούς  και 
6,2% για τους αστυνομικούς.
Αυτά  είναι  τα  νούμερα που  βασίστηκε  η   νέα  σφαγή  του 
εισοδήματος μας. 
Τι να προσθέσουμε, πλέον τα λόγια είναι περιττά.
Είναι ανεξέλεγκτοι  και επικίνδυνοι για τη ζωή μας.
Δυστυχώς  το  τούνελ  που  εισήλθαμε  δεν  έχει  τέλος.  Η 
μνημονιακή  κυβέρνηση  είναι  χειροπόδαρα  δέσμια  των 
δανειστών και του μερκελικού  άξονα.
Η  θέληση  των  τρο  ικανών  είναι  σκληρός  νόμος. 
Χαρακτηριστικό ήταν η ξεκάθαρη δήλωση , στελέχους των 
Διαχειριστών  της  Κρίσης:  «  Εάν  καταφέρετε  να       αλλάξει   
έστω και ένα κόμμα από το παρόν νομοσχέδιο – μνημόνιο, 
εγώ θα κάτσω να με…….»
Σήμερα μετά  από την  ψήφιση  και  αυτού  του  μνημονίου 
φαίνεται  ξεκάθαρα ότι  είναι  σε εφαρμογή σχεδίου πλήρης 
φτωχοποίησης του λαού μας και ξεπούλημα της χώρας μας.
Ήδη  οι  γερμανοί  επικυρίαρχοι,  παρότι  επιβλήθηκε  ως 

77



Στα χρόνια του μνημονίου

νόμος  του  κράτους  μας  ,  οι  μνημονιακές  επιταγές  τους,  
προχωρούν  σε  νέους  εκβιασμούς  προκειμένου  να  μας 
ισοπεδώσουν δήθεν υπό τον τρόπο της πτώχευσης . 
Ο βρεγμένος τη βροχή δεν τη φοβάται.
Ο λύκος, ο κακός λύκος της δήθεν χρεοκοπίας και  της μη 
εξασφάλισης των νέων δανεικών δεν μας τρομάζει .
Έχουμε  ήδη  πτωχεύσει  προσωπικά  και  οικογενειακά. 
Έχουμε  φύγει  πλέον  από  τη  ζώνη  του  ευρώ,  γιατί  δεν 
έχουμε πλέον ευρώ στην τσέπη μας. 
Αν  δεν  συνειδητοποιήσουμε  το  πολιτικό  αδιέξοδο  της 
τραγικής  κατάστασής  μας   δεν  θα  μπορέσουμε  να 
σηκωθούμε.
Το μόνο που ίσως έχουμε να  χάσουμε  είναι η αλυσίδα που 
μας δένει με τη  φτώχεια μας.  
Υ.Γ. Η ζημιά που έγινε με τα νέα μέτρα είναι μεγαλύτερη από 
ότι  φαίνεται.  Εκτός  από  το  μισθό  ισοπεδώθηκε  και  η 
σύνταξη  και  το  εφαπαξ.  Υποθηκεύτηκε  και  παρόν  και 
μέλλον.
Θα τους  αφήσουμε να συνεχίσουν και  άλλο τη  ΣΩΤΗΡΙΑ 
μας;
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ΤO ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΩΝ
8-12-2012

Αυτή  η  ταλαίπωρη  πατρίδα  μας,  με  το  πρώτο  δυνατό 
δεκεμβριανό  κρύο,έδειξε  ακόμα  πιο  θλιβερή  και 
ταλαιπωρημένη.  Η  νέα μνημονιακή καταιγίδα φρόντισε να 
στολίσει  με  ακόμα  περισσότερη  δυστυχία  τον  τόπο  μας  
λίγες μέρες προ των Χριστουγέννων, στήνοντας ένα ακόμα 
πιο  καταθλιπτικό  τοπίο  φτώχειας,  εξαθλίωσης  και 
απογοήτευσης.
Τα  ανθρώπινα  δράματα  πλέον  που  συμβαίνουν,  τα 
αντιλαμβανόμαστε  με  τις  δικές  μας  αισθήσεις,  δεν  τα 
μαθαίνουμε πλέον από τα ΜΜΕ.
Το  λόμπι  των  τοκογλύφων,  των  κερδοσκόπων  και  των 
μερκελιστών,  λεηλατούν  με  το  πλέον  ξεδιάντροπο  και 
αγύρτικο τρόπο τη ζωή μας, αριθμοποιώντας πλήρως την 
ύπαρξή  μας. Καθένας μας πλέον αποτελεί "βάρος" για τους 
νεοκατακτητές -σωτήρες μας" καθόσον μπορεί να χρειαστεί 
"δωρεάν κοινωνικών αγαθών". 
Δυστυχώς  για  τους  τροικανούς  αφέντες  ακόμα  ο 
μεταμνημονιακός Νεοέλληνας, εξακολουθεί να αρρωσταίνει 
και  να  χρειάζεται  περίθαλψη,  εξακολουθεί  να  ζει  με 
εγκληματικότητα και να χρειάζεται ασφάλεια, εξακολουθεί να 
κάνει παιδιά, τα οποία χρειάζονται δασκάλους και σχολεία. 
Δυστυχώς για τους τροικανούς αναμορφωτές της ζωής μας 
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ο  Νεοέλληνας  χρειάζεται  τροφή,  θέρμανση,  διαμονή  σε 
σπίτι.  Δυστυχώς  για  τους  μνημονιακούς  σωτήρες  μας  οι 
Νεοέλληνες  ζουν,  δεν  πεθαίνουν  όσο  γρήγορα  τα 
μακροοικονομικά μοντέλα τους προβλέπουν.
Και  δυστυχώς οι  Νεοέλληνες υπομένουν,  αλλά ξέρουν να 
οργίζονται και να κάνουν και ιστορικές "κουζουλάδες" από 
αυτές που αλλάζουν το ρου της ιστορίας, ειδικά όταν" θείο 
δίκαιο"  τους  πνίγει  τα  σωθικά.  Και  μέρες  που  έρχονται 
χριστουγεννιάτικες,  και  επειδή  δύσκολα  το  πνεύμα  με  τα 
καμπανάκια και  τους ταράνδους θα μπορέσει  να ζεστάνει 
και  να φωτίσει  τις  μέρες μας,  άλλη φλόγα δυνατότερη θα 
χρειαστούμε για να διώξουμε το γκρίζο της κατάστασής μας 
και το μαύρο της βάρβαρης  κατοχής μας. Θα πάρουμε λίγες 
λέξεις  οργισμένου  νάματος  από  τον  Άγιο  Γρηγόριο 
Νύσσης,τον φλογερό φιλόσοφο θεολόγο Πατέρα,  επίκαιρες 
όσο ποτέ,  παρά τους  δεκάδες  αιώνες  που πέρασαν από 
τότε που τους έγραψε:
"..Εάν δεν υπήρχε το πλήθος των τοκιστών δεν θα υπήρχε  
το πλήθος των πεινασμένων. Διέλυσε τη συμμορία σου και  
όλοι  θα  αποκ΄τησουμε  αυτάρκεια...Ω  πόσοι  εξαιτίας  του  
τόκου κρεμάστηκαν και πνίγηκαν στα ποτάμια και άντεξαν το  
θάνατο  περισσότερο  από  το  δανειστή  και  άφησαν  παιδιά  
ορφανά με κακή μητριά τη φτώχεια!... Πρέπει λοιπόν να τους  
απαντήσουμε: "Εσύ  είσαι η ανάποδη γέννηση, εσύ είσαι η  
κακή ανάγκη των αστέρων, διότι, ένα τους είχες ανακουφίσει  
τη φροντίδα και τους είχες αφήσει τη φροντίδα και του είχες  
αφήσει  ένα  μέρος  του  χρέους  του,  δε  θα  μισούσε  τη  
βασανισμένη  ζωή,  ούτε  θα  γινόταν  ο  δήμιος  του  εαυτού  
του..."
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ΝΑ ΝΑΙ ΤΟ 2013 ΧΡΟΝΙΆ ΑΝΘΡΏΠΩΝ ΚΑΙ ΌΧΙ 
ΑΡΙΘΜΏΝ

31-12-2012

¨Εφτασε στο τέλος του το 2012.
Χωρίς  να  καταστραφεί  η  ανθρωπότητα,  σύμφωνα  με  τις 
προβλέψεις των Μάγιας.
Χωρίς να βγεί η Ελλάδα από το ευρώ.
Χωρίς να αδειάσουν τα ταμεία του ελληνικού κράτος και να 
μείνουν χωρίς φάρμακα, καύσιμα, τρόφιμα τα μαγαζιά στη 
χώρα.
Έφυγε άλλο ένα μνημονιακό έτος από την πατρίδα μας, που 
υποδέχεται το πιτσιρίκι 2013, μέσα σε ατμόσφαιρα εθνικής 
βουβαμάρας,  απίστευτης  ύφεσης  και  χρονολογικής 
οπισθοδρόμησης.
Η  εναλλαγή  του  χρόνου,  μας  βρίσκει  πιό  φτωχούς,  πιό 
απογοητευμένους, πιό ταλαιπωρημένους.
Βρίσκει  τη  χώρα  να  στενάζει  κάτω  από  τη  μπότα  των 
κερδοσκόπων,  των  μερκελιστών,  του  σκληρού  λόμπι  των 
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αγορών που επιζητούν την αφαίμαξη κάθε εθνικού πόρου, 
την ισοπέδωση κάθε εργασιακού δικαιώματος.
Η  υποδοχή  του  νέου  χρόνου,  μας  βρίσκει  προδομένους 
από πολιτικές και πολιτικούς που αφού δημιούργησαν την 
κρίση,  φαντάζουν  τώρα  ως  οι  μόνοι  ικανοί  να  τη 
διαχειριστούν,  να την επιλύσουν και  να σώσουν τη χώρα 
από  τους  κακομαθημένους  και  καλοπερασάκηδες  πολίτες 
της.
Υποδεχόμαστε  τη  νέα  χρονιά  σε  σκοτεινές  πόλεις,  με 
απλωμένη  την  αιθαλομίχλη  από  τα  ξύλα  που 
επαναφέρθηκαν ως θερμαντικό μέσο.
Υποδεχόμαστε τη νέα χρονιά, ως Νεοέλληνες του 2013, που 
απολέσαμε  το  αξιοπρεπές  βιωτικό  μας  επίπεδο, 
στοιχειωμένοι  από  τους  εκατοντάδες  αυτόχειρες,  τους 
χιλιάδες  νεόφτωχους,  εξαθλιωμένους,  τους  χιλιάδες 
ανέργους.
Υποδεχόμαστε τη νέα χρονιά, με απογοήτευση και με οργή 
που σιγοκαίει.
Μας  μετρήσανε  σαν  αριθμούς  και  κοστολόγησαν  τη  ζωή 
μας, περικόπτοντας \ότι γι αυτούς φάνταζε περιττό. 
Γι  αυτούς όλους τους τροικανούς και εμείς οι ίδιοι είμαστε 
βάρος. Θα θέλανε σίγουρα αυτή η Περήφανη  μικρή Ελλάδα 
να αδειάσει από τους Έλληνες.
Έτσι σίγουρα θα λυνόταν η "κρίση".
Δυστυχώς για όλους αυτούς η νέα χρονιά θα βρεί τούτη τη 
χώρα με 'Ελληνες "κανονικούς" από αυτούς ακόμα και όταν  
τα "λογιστικά "  της αναμέτρησης δεν έβγαιναν,  κάναν την 
υπέρβασή  τους  και  στέλνανε  στον  αγύριστο  τους 
κατακτητές και τα τσιράκια τους.
Σε  αυτή  τη  χώρα  θα  υποδεχτούμε  το  2013,  όπως  του 
πρέπει.
Έλληνες  που  ξέρουν  να  νιώθουν  το  συνάνθρωπο,  να 
σφίγγουν το χέρι  στο διπλανό τους και  Έλληνες που στο 
τέλος  θα  βγουν  από  την  τρικυμία,  βρεγμένο, 
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ταλαιπωρημένοι, άλλα όρθιοι και ζωντανοί.
Έλληνες που στο τέλος θα σύρουν και ένα χορό θα πιουν 
και ένα ποτήρι στη υγειά του νέου χρόνου.
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

«Εγώ τα έψαλα στον Τόμσεν»

Πρόκειται  για  τον  Γιάννη  Σταμούλη,  αξιωματικό  του  Πυροσβεστικού 
Σώματος  ο  οποίος  στη  θέα  του  Πολ  Τόμσεν,  δε  δίστασε  να  του 
φωνάξει «Δεν υπάρχουν μόνο νούμερα, αλλά και άνθρωποι. Μας έχετε 
εξαθλιώσει». Ο Π. Τόμσεν, απλά χαμογέλασε.
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