
       ΣΤΕΛΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ & ΣΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Νο46 

          ΔΕΛΤΙΟ 
                     ΑΑΑΤΤΤΑΑΑΚΚΚΤΤΤΟΟΟ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΨΕΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ 
ΑΠΟ ΔΟΕ – ΟΛΜΕ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΠΡΑΞΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 

 
 
Τα Δ.Σ. της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ συναντήθηκαν την Τετάρτη 
1/10/2008 και συζήτησαν για την κατάσταση στην παιδεία, τις 
γενικότερες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις στη χώρα 
μας και διεθνώς και συμφώνησαν για την ανάγκη κοινών 
πρωτοβουλιών και αγωνιστικών - απεργιακών δράσεων για να 
αντιμετωπιστεί η αντιεκπαιδευτική και αντιλαϊκή πολιτική. Τόνισαν 
μεταξύ άλλων ότι: Βιώνουμε όλοι μια πολιτική που χαρακτηρίζεται από: 
Την παρατεταμένη λιτότητα που παγιώνεται και με τον 
προϋπολογισμό του 2008, πολιτική που προσαρμόζεται στις 
αντιλαϊκές επιλογές της Ε.Ε., σε συνδυασμό με τη γενικευμένη 
ακρίβεια, τη σύνδεση μισθού -παραγωγικότητας, τη φορομπηχτική 
πολιτική και τα νέα φοροεισπρακτικά μέτρα της κυβέρνησης…την 
κατεδάφιση της δημόσιας εκπαίδευσης με τη σκόπιμη, σταθερή και 
βίαιη πολιτική της υποχρηματοδότησης και της νέας μείωσης των 
δαπανών στο 3,12% του ΑΕΠ… τη συντηρητική επίθεση στο 
περιεχόμενο της εκπαίδευσης…τη συνεχιζόμενη εμπορευματοποίηση 
και ιδιωτικοποίηση του Δημόσιου σχολείου και Πανεπιστημίου…τη 
σχεδιαζόμενη επέκταση των νέων αντιασφαλιστικών μέτρων και στο 
δημόσιο… τη διεύρυνση των ελαστικών μορφών εργασίας…την 
ένταση του αυταρχικού και συντηρητικού θεσμικού πλαισίου … Η 
κοινή πορεία του εκπαιδευτικού κινήματος, η διαμόρφωση των όρων 
ενός πανεκπαιδευτικού μετώπου και η συνάντησή του με το λαϊκό 
κίνημα και τους άλλους εργαζόμενους, αποτελούν αδιαμφισβήτητη 
αναγκαιότητα.  (από το δελτίο τύπου ΔΟΕ – ΟΛΜΕ)                                             

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 21 

ΟΚΤΩΒΡΗ 
1. Την ανακήρυξη της 21ης 
του Οκτώβρη ως ημέρα 
πανελλαδικής δράσης για την 
ανάδειξη των βασικών 
προβλημάτων της εκπαίδευσης 
και των εκπαιδευτικών σε 
συντονισμό με το πανεργατικό 
κίνημα και την 
πραγματοποίηση 
συλλαλητηρίων στις μεγάλες 
πόλεις της χώρας.  2. Την 
έκδοση κοινής αφίσας και 
επιστολής προς τους γονείς των 
μαθητών μας για την ανάδειξη 
της πραγματικής κατάστασης 
στην εκπαίδευση ενάντια στην 
ψευδή εικόνα που προσπαθεί 
να δημιουργήσει η κυβέρνηση 
3. Την πραγματοποίηση κοινών 
εκδηλώσεων, συσκέψεων, 
δράσεων το επόμενο διάστημα , 
με το συντονισμό και στη βάση 
των Διδασκαλικών συλλόγων 
και των ΕΛΜΕ. 4. Στην 
κατεύθυνση αυτή τα Δ.Σ. των 
δύο Ομοσπονδιών θα εντείνουν 
την προσπάθειά τους με κοινές 
συσκέψεις, με στόχο την 
πραγματοποίηση ενιαίου, 
παρατεταμένου απεργιακού 
αγώνα, το επόμενο διάστημα. 
Εντύπωση προκαλεί η άρνηση 
της πλειοψηφίας του 
συλλόγου να υιοθετήσει ένα 
αντίστοιχο στοιχειώδες 
πρόγραμμα δράσης με 3 κατά 
(ΔΑΚΕ) και 3 λευκά (ΠΑΣΠ)    

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ 
ΚΙΝΗΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΥΠΑΙΘΡΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
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ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ  

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 
ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΟΕ 

    1) α)Γράμμα του συλλόγου προς τους γονείς και 
τους συλλόγους τους με άξονα την 
υποχρηματοδότηση και τα άλλα μεγάλα προβλήματα 
της παιδείας και τα δικά μας. β) Όπου υπάρχει 
πρόβλημα στέγης σε συνεργασία με το σύλλογο 
διδασκόντων και το σύλλογο γονέων να αναρτηθεί 
πανό και να δοθεί συνέντευξη τύπου. Όπου το 
επιθυμούν οι προαναφερόμενοι να οργανωθεί 
κινητοποίηση. 2) Νηπιαγωγεία: επιστολή προς τους 
γονείς και συγκρότηση επιτροπών που θα διεκδικούν 
το αυτονόητο, για τις εγγραφές, τους χώρους κλπ. 
3)Τυπώνουμε αφισέτα με τη χάρτα των εργασιακών 
δικαιωμάτων για μόνιμη ανάρτηση στα σχολεία. 4) 
Καμπάνια με εβδομάδα ενημέρωσης και 
συσπείρωσης των ωρομισθίων συναδέλφων το β΄ 
δεκαπενθήμερο του Νοέμβρη. 5) Πανό σε κάθε 
σχολείο για προβολή των μεγάλων προβλημάτων που 
ναρκοθετούν την παιδεία. 6) Συνάντηση με 
συλλόγους Β΄βάθμιας για κοινή δράση και 
συντονισμό. 7)Συναντήσεις με τα μέλη του συλλόγου 
τον Οκτώβριο για να συζητηθούν μέτρα για την 
προώθηση των παραπάνω και κλιμάκωσης των 
κινητοποιήσεων. 8) Γενική συνέλευση 10-11 σε 
εργάσιμο χρόνο με άδεια για την πρόταση της ΔΟΕ 
για συντονισμένο πανεκπαιδευτικό αγώνα διαρκείας. 

    Όπως ήδη αναφέραμε απορρίφθηκαν οι προτάσεις 
με 3 κατά από την ΔΑΚΕ και 3 λευκά από την 
ΠΑΣΚ. Η Αυτόνομη Παρέμβαση τις υπερψήφισε. Οι 
μόνες αποφάσεις που πάρθηκαν είναι να γίνουν οι 
τοπικές συναντήσεις και να βγει μια καταγγελία για 
τα κενά και ελλείψεις σε ενισχυτική κλπ. Υπάρχει 
πρόταση της Ρ.Κ. που εκκρεμεί… 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2009 
 

ΔΙΕΥΡΥΝΕΤΑΙ Η ΛΗΣΤΕΙΑ ΣΕ 
ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ 

ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 
( Από το τύπο) Σε μια χρονιά που θα ισχύσει νέα 
μείωση της φορολογίας για το κεφάλαιο, η 
κυβέρνηση σχεδιάζει αύξηση των κρατικών 
εσόδων κατά 7,4 δισ. ευρώΚάτω από τα όρια 
του επίσημου πληθωρισμού οι ...«αυξήσεις» των 
μισθών 

Μια άνευ προηγουμένου βίαιη και σφοδρή επίθεση 
σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων, σηματοδοτεί η 
κατάθεση χτες του προσχεδίου του κρατικού 
προϋπολογισμού του 2009, από την κυβέρνηση της 
ΝΔ. Επίθεση, η οποία εκδηλώνεται: α) Με μία 
μεγάλης έκτασης φορολεηλασία, καθώς εργαζόμενοι, 

συνταξιούχοι και μικρομεσαία στρώματα καλούνται 
να πληρώσουν περισσότερα από 7 δισ. ευρώ νέους 
φόρους β) με τη νέα καθήλωση της αγοραστικής 
δύναμης των εργαζομένων και των συνταξιούχων, σε 
περίοδο έκρηξης της ακρίβειας, καθώς το σχετικό 
κονδύλι του προϋπολογισμού παραπέμπει σε 
εισοδηματικές αυξήσεις, σαφώς χαμηλότερες του 
προβλεπόμενου πληθωρισμού για το 2008 (4,5%). 
Και όλα αυτά σε συνθήκες περιορισμού της 
οικονομικής δραστηριότητας (υπάρχει η αισιόδοξη 
εκτίμηση για άνοδο του ΑΕΠ κατά 3%) και όξυνσης 
των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων. 
Εκτός από ακραία αντιλαϊκό, το προσχέδιο 
προϋπολογισμού, έτσι όπως το παρουσίασε ο 
υπουργός Οικονομίας, εμφανίζεται να ακροβατεί στο 
κενό και να μην παίρνει υπόψη την απλή 
πραγματικότητα ότι η οικονομική κρίση πολιορκεί 
ήδη την ελληνική οικονομία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2009 
προβλέπει επιπλέον φόρους 7,4 δισ. ευρώ και 
προβλέπεται να φτάσουν τα 61,56 δισ. ευρώ, έναντι 
54,15 δισ. ευρώ το 2008 ή ποσοστό αύξησης 13,6%. 
Οι άμεσοι φόροι προβλέπονται αυξημένοι κατά 
18,1%! (επιπλέον 4,1 δισ. ευρώ) στα 26,9 δισ., ευρώ. 
Οι φόροι των Φυσικών Προσώπων εμφανίζουν 
αύξηση 10% και των Νομικών Προσώπων 17,3%. 
Αύξηση, η οποία προφανώς ενσωματώνει την 
επιβάρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την 
κατάργηση του αφορολόγητου, τις ρυθμίσεις των 
φορο - εκκρεμοτήτων και των ληξιπρόθεσμων χρεών 
κλπ. Η φορολογία στην ακίνητη περιουσία, το μεν 
2008 σημείωσε αύξηση 158,1%, ενώ το 2009 
προβλέπεται να αυξηθεί κατά 58% και να φτάσει τα 
1,6 δισ. ευρώ! 
Οι έμμεσοι φόροι εμφανίζονται αυξημένοι 10,4% 
και αναμένεται να φτάσουν τα 34,65 δισ. ευρώ. Για 
τον ΦΠΑ προβλέπεται αύξηση 12,2% και των φόρων 
κατανάλωσης 10%. 
Οι δαπάνες 
Συνθήκες ασφυξίας, εν μέσω συνεχόμενων 
ανατιμήσεων που έχουν εκτινάξει τον πληθωρισμό 
στα επίπεδα του 5%, επιφυλάσσει και για το 2009, η 
κυβέρνηση της ΝΔ για μισθούς και συντάξεις. Το 
συνολικό κονδύλι «Αποδοχές και Συντάξεις» 
προβλέπεται να αυξηθεί μόλις κατά 7,6%. Ειδικά το 
ποσοστό αύξησης για τους μισθούς ανέρχεται στο 
6,8% και για τις συντάξεις στο 11,4%. Για νέες 



προσλήψεις προβλέπεται ποσό μόλις 10 εκατ. ευρώ. 
Για Ασφάλιση - Περίθαλψη - Κοινωνική Προστασία 
το ποσοστό αύξησης των δαπανών ανέρχεται στο 
11%, έναντι αύξησης 17,8% το 2008. Ειδικότερα, 
για δαπάνες περίθαλψης, προβλέπεται αύξηση 5,9%, 
για επιχορηγήσεις ασφαλιστικών ταμείων 4,1% (ΟΓΑ 
5,9%, ΙΚΑ 6,1%, ΝΑΤ 5%, ΟΑΕΕ 6,7%). 
Διεθνής κρίση, ελληνική μιζέρια 
  Όσο η διεθνής κρίση γιγαντώνεται τόσο η μιζέρια 
του ελληνικού προϋπολογισμού μεγεθύνεται, αλλά 
και εξοργίζει με τα προκλητικά νούμερα για τους 
στρατιωτικούς εξοπλισμούς και τη στασιμότητα των 
δαπανών για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (950 εκατ. 
ευρώ λιγότερα για δημόσια έργα και υποδομές) και 
τη «συντήρησή» του στην ουσία ατελούς κοινωνικού 
κράτους. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δαπάνες για 
την Παιδεία βαίνουν μειούμενες από χρόνο σε 
χρόνο. Ενώ κατά την ανάληψη της εξουσίας το 2004 
η κυβέρνηση υποσχόταν ότι θα χρηματοδοτούσε την 
Παιδεία με 5% του ΑΕΠ, το 2009 διατίθεται σαφώς 
ποσοστό μικρότερο του 3% του ΑΕΠ και μάλιστα 
κατά 0,1% χαμηλότερα από το 2008. 
 
 

ΟΠΛΑ ΑΝΤΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
 
( Από το τύπο)Παρά τη νέα  φοροεπιδρομή, με νέους 
φόρους ύψους 7,39 δισ. ευρώ, που προβλέπει το 
προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2009, γίνονται 
σε καίριους τομείς μεγάλες περικοπές ή πάγωμα 
κονδυλίων. 
 
ΕΙΝΑΙ ΦΑΝΕΡΟ, από τα στοιχεία που έδωσε χθες ο 
υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ότι η 
ελληνική οικονομία βυθίζεται σε ύφεση και το 2009 
θα είναι χειρότερο από τις προηγούμενες χρονιές για 
τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. 
 
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ από την κατανομή των κονδυλίων, 
ότι οι πρωθυπουργικές υποσχέσεις για ανάπτυξη, 
αύξηση της απασχόλησης, κοινωνική συνοχή με 
στήριξη των ασθενέστερων, δεν έχουν κανένα 
αντίκρυσμα. Είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό ότι για 
το περίφημο, πολυδιαφημισμένο ταμείο φτώχειας 
προβλέπεται κονδύλι μόνον 100 εκατ. ευρώ. Είχε 
εξαγγείλει ο ίδιος ο πρωθυπουργός προεκλογικά, ότι 
τα κονδύλια για το φτωχοταμείο θα αυξάνονται κατά 
500 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο, ώστε σε μία τετραετία το 
Ταμείο να χρηματοδοτείται με 2 δισ. ευρώ τον χρόνο. 
 
ΔΕΝ ΘΑ περιμένουν, όμως, μόνον οι ασθενέστεροι 
ματαίως την οικονομική τους ενίσχυση, αφού τα 100 
εκατ. ευρώ δεν είναι ούτε ψίχουλα. Θα περιμένει και 
η Παιδεία, αφού τα σχετικά κονδύλια, από το 2,75% 
του ΑΕΠ που ήταν το 2008, πέφτουν στο 2,74% για 
το 2009, που σημαίνει περικοπή 260 εκατ. ευρώ 
από τη δεινοπαθούσα εκπαίδευση. 
 
ΕΙΧΕ ΥΠΟΣΧΕΘΕΙ ο πρωθυπουργός από την 
προηγούμενη τετραετία, ότι οι δαπάνες για την 
Παιδεία θα φτάσουν στο 5% του ΑΕΠ. Αποδεικνύεται 
με τις περικοπές, ότι η Παιδεία είναι θέμα όχι 
πρώτης, αλλά... τελευταίας προτεραιότητας για τη 
νεοδημοκρατική πολιτική των μεγάλων 
μεταρρυθμίσεων. 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ 

ΠΑΙΖΟΥΝ ΚΑΙ  ΧΑΝΟΥΝ 
 ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ! 

( Από το τύπο)Τα μισά λεφτά έχουν χάσει τα ταμεία 
«παίζοντας» τα λεφτά των ασφαλισμένων στα 
τοξικά ομόλογα. Από τα 1.280 εκατ. ευρώ των 
δομημένων που ψώνισαν οι «αδαείς» διοικήσεις 
των ταμείων την περίοδο Ιούνιος 2005-
Φεβρουάριος 2007 έχουν απομείνει στα 
χαρτοφυλάκιά τους τα 700 εκατ. ευρώ τα οποία 
δεν επεστράφησαν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλωστε, παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες για 
διορθωτικές κινήσεις τελικά δεν δόθηκαν πίσω τα 
χρήματα παρά μόνο σε τρεις περιπτώσεις. Η 
σημερινή αξία αυτών των 700 εκατ. ευρώ που έχουν 
απομείνει στα ταμεία εκτιμάται ότι δεν ξεπερνά τα 
400 εκατ., ενώ οι αποδόσεις κυμαίνονται κοντά στο 
1%. 
Όπως αποκαλύπτεται ένα από τα δομημένα που 
έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους τα ταμεία έχει χάσει 
το 45,5% της αξίας του. Πρόκειται για εταιρικό 
ομόλογο της Alpha Bank που έχουν αγοράσει πολλά 
ταμεία (Υγειονομικών-ΤΣΑΥ, Ξενοδοχοϋπαλλήλων-
ΤΑΞΥ, Υγρών καυσίμων-ΤΕΑ, Εφάπαξ Δημοσίου-
ΤΑΝΠΥ και Τροφίμων-ΤΕΑΥΕΤ).  
 
Να σημειωθεί ότι αυτά τα τοξικά προϊόντα οι 
διοικήσεις των συγκεκριμένων ταμείων τα αγόρασαν 
στο ακέραιο (100% της ονομαστικής τιμής) αν και 
τότε παράγοντες της αγοράς τα τιμολογούσαν στο 
80%. Σήμερα δε ο θεματοφύλακας αυτών των 
προϊόντων, η Εθνική Τράπεζα εν προκειμένω, 
ενημερώνει τα ταμεία ότι η αξία τους έχει περιοριστεί 
στο 54,5% και η ετήσια απόδοση είναι στο 0,97%. 
Υπενθυμίζεται ότι τα εν λόγω τοξικά προϊόντα 
αγοράστηκαν με κυβερνητική επίνευση και 
υπουργικό συντονισμό, χωρίς ποτέ να διερευνηθούν 
οι ευθύνες, εκτός ίσως από την απομάκρυνση δύο 
συναρμόδιων υπουργών, του υπουργού 
Απασχόλησης Σ. Τσιτουρίδη και του υφυπουργού 



Οικονομικών Π. Δούκα. Επίσης, δεν επεστράφησαν 
«όλα τα λεφτά σε όλα τα ταμεία», όπως ζητούσαν οι 
εργαζόμενοι. Η κυβέρνηση επιλεκτικά επέστρεψε 
ορισμένα δομημένα αλλά τουλάχιστον 19 ταμεία 
εξακολουθούν να έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους 
τέτοια τοξικά προϊόντα. 
Με αυτά τα οικονομικά «αποτελέσματα» είναι 
αναμενόμενο τα ταμεία να βρίσκονται στο κόκκινο 
και να υποχρεούνται στην εκποίηση άλλων, 
σταθερής απόδοσης, τίτλων, όπως είναι τα ομόλογα 
του ελληνικού Δημοσίου.  
 
 

 

 

 

 

 

 

Στη σκιά των τοξικών προϊόντων τα ταμεία μετρούν 
ήδη απώλειες 2,1 δισ. ευρώ από την αρχή του 
χρόνου και, συνολικά, άνω των 3,5 δισ. από το τέλος 
του 2006. 
Σύμφωνα με τον πρόεδρο των εργαζομένων στα 
ταμεία Γ. Κουτρουμάνη, από τα τέλη του 2006, 
ημερομηνία από την οποία έχει να ενημερωθεί η 
κατάσταση με τα στοιχεία των ταμείων, οι απώλειες 
στις περιουσίες των ασφαλισμένων υπολογίζονται σε 
5,5 δισ. ευρώ.  
 

ΕΒΓΑΛΑΝ ΦΤΕΡΑ ΤΑ 
ΕΠΙΤΟΚΙΑ 

 

( Από το τύπο)Με επιτόκια στεγαστικών δανείων που θα 
φτάνουν έως και το... 7% θα βρεθούν αντιμέτωποι οι 
δανειολήπτες τις επόμενες ημέρες στα τραπεζικά 
γκισέ για να πάρουν δάνειο αγοράς κατοικίας.  

 

 

 

 

 

 

Πρόκειται για μία νέα πραγματικότητα, η οποία πριν 
από μερικά χρόνια, όταν ο κόσμος δανειζόταν με 
κυμαινόμενα στο 4% ενδεχομένως να έμοιαζε για 
πολλούς έως και απίθανη. Τώρα κανείς δεν μπορεί 
να πει με σιγουριά ποια θα είναι η «οροφή», δηλαδή 

αν θα τα δούμε και υψηλότερα. Η αύξηση είναι 
διπλή. «Χτυπάει» κυρίως τους νέους δανειολήπτες, 
αλλά και εκείνους που πήραν δάνειο με σταθερό 
επιτόκιο την προηγούμενη διετία και τώρα πρόκειται 
να γυρίσουν σε κυμαινόμενο που συνδέεται με το 
euribor. Από τη μία πλευρά οι τράπεζες αυξάνουν τα 
περιθώρια κέρδους τους (spreads) δεύτερη φορά 
μέσα στο έτος. Παράλληλα οι δανειολήπτες 
πλήττονται και από την ξέφρενη πορεία του 
επιτοκίου euribor (σ.σ.: είναι το μέσο επιτόκιο 
δανεισμού στη διατραπεζική αγορά της Ευρώπης), 
λόγω της κρίσης στις διεθνείς αγορές χρήματος. 

ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΟ... 760.000 
ΔΟΛΑΡΙΑ! 

( Από το τύπο)Μήπως είστε έτοιμοι να λυπηθείτε τον 
Άλαν Φίσμαν; Έχασε τη δουλειά του μετά από μόλις 
18 μέρες παραμονής σε αυτήν και καθώς είναι και 
σε μια δύσκολη ηλικία, 62 χρόνων, δεν θα είναι ίσως 
και τόσο εύκολο να βρει καινούργια εργασία. 
Πάντως, αν σκεπτόσαστε πώς θα μπορούσατε να τον 
βοηθήσετε κάπως οικονομικά για να αντιμετωπίσει 
τα γεράματά του, καλύτερα ξεχάστε το. Έχει τον 
τρόπο του, που λέει κι ο λαός. Ο Άλαν Φίσμαν 
ανέλαβε διευθύνων σύμβουλος της μέχρι πρότινος 
άγνωστης έξω από τις ΗΠΑ τράπεζας Ουάσιγκτον 
Μιούτσιουαλ (WaMu) στις 7 Σεπτεμβρίου 2008. Η 
τράπεζα ήταν σε δύσκολη κατάσταση και ο Φίσμαν 
προσελήφθη ως σωτήρας. «Ξέρω ότι θα ξεπεράσουμε 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε» διακήρυξε 
κατηγορηματικά, όπως άλλωστε αρμόζει σε έναν 
σωτήρα. Στις 25 Σεπτεμβρίου η τράπεζα είχε ήδη 
χρεοκοπήσει.  

 

 

 

 

Οι νομισματικές αρχές των ΗΠΑ την εκχώρησαν 
άρον άρον στη JP Μόργκαν και ο Φίσμαν έχασε τη 
δουλειά του. Πήρε όμως το κατιτί του για τις 18 
μέρες που δούλεψε. Για την ακρίβεια, πήρε 
τουλάχιστον... 13,65 εκατομμύρια δολάρια! Όχι δεν 
πρόκειται περί τυπογραφικού λάθους: πήρε 7,5 
εκατομμύρια δολάρια δώρο επειδή... καταδέχτηκε να 
εργαστεί στην τράπεζα και 6,15 εκατομμύρια 
δολάρια αποζημίωση για την απόλυσή του! 
Τρελαίνεται κανείς κάνοντας τη διαίρεση των 13,65 
εκατομμυρίων με τις 18 μέρες που δούλεψε για να 
βρει το μεροκάματο του Φίσμαν: πήρε 758.333 
δολάρια την ημέρα!Μάλιστα είναι και... «ριγμένος» 
με αυτά τα λεφτά γιατί αν υπολογιστούν και τα 
ημερομίσθια και τα δικαιώματα σε μετοχές που 
προβλέπει το συμβόλαιό του και τα οποία βεβαίως 
θα διεκδικήσει δικαστικά, έπρεπε να πάρει... 19,1 
εκατομμύρια δολάρια και όχι μόνο 13,65 
εκατομμύρια!  
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