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Ο πιο κυνικός και αναίσχυντος εκπρόσωπος του κεφαλαίου, ο πρώην 
πρωθυπουργός της ΝΔ ,ο Μητσοτάκης ξανακτύπησε: «ότι επειδή θέλουμε, 
έχουμε κεκτημένα δικαιώματα, όπως λέμε, δεν σημαίνει ότι τα κεκτημένα 
δικαιώματα είναι ιερά και απαραβίαστα…Όταν δεν υπάρχουν χρήματα …οι 
πάντες πρέπει να προετοιμαστούν…» Και ο νοών νοείτο για την γραμμή που 
βάζει χωρίς τις φιλολαϊκές κορώνες Καραμανλή-Αλογοσκούφη-Σουφλιά. 
Δύσκολοι καιροί έρχονται. Ο Σαρκοζί προφητικός προσπαθεί να προλάβει τις 
συνέπειες τέτοιων ακριβώς πολιτικών που και ο ίδιος εφαρμόζει: 
   « Κινδυνεύουμε να βρεθούμε αντιμέτωποι παντού με την εξέγερση των 
λαϊκών και των μεσαίων τάξεων, οι οποίες θα απορρίψουν μια 
παγκοσμιοποίηση που δεν τη βιώνουν πλέον ως υπόσχεση αλλά και ως 
απειλή…» Το δίλημμα ποιος ποιον μπαίνει στην ημερήσια διάταξη. Τα 
ερωτήματα πολλά και μεγάλα. Θα τους αφήσουμε πάλι να λεηλατήσουν το 
μέλλον μας; Θα αρκούμαστε σε ψίχουλα όταν δίπλα μας έχουν στρώσει ένα 
ατέλειωτο φαγοπότι -κεφάλαιο και πολιτικοί του εκπρόσωποι- με ότι παράγει ο 
ιδρώτας και η σκέψη των εργαζομένων; Θα ανεχόμαστε σε κάθε λογής 
εξωραϊστές αυτών των πολιτικών  να μας δουλεύουν και ακόμη χειρότερα με 
διάφορα προσχήματα να τους εξουσιοδοτούμε να μας εκπροσωπούν; Και όχι 
μόνο στη βουλή αλλά και οπουδήποτε αλλού όπως στα υπηρεσιακά 
συμβούλια; Ως πότε θα ανεχόμαστε αυτά και τόσα άλλα… Καιρός για σχέδια, 
καιρός και για αγώνες…Ας αρχίσουμε από το απλό άμεσα: ας τους 
μαυρίσουμε για τα υπηρεσιακά συμβούλια! 

 
ΚΛΕΒΟΥΝ ΤΑ 

ΤΑΜΕΙΑ!  
ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ 

ΤΟΥΣ 
ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ! 

  
            Eξανεμίζονται σταδιακά τα 
αποθεματικά των ασφαλιστικών 
ταμείων, από τις συνέπειες της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης. Aυτή 
είναι στον ελλαδικό χώρο μια 
άμεση συνέπεια από τη 
συνεχιζόμενη απαξίωση των 
χρηματιστηριακών αγορών 
παγκόσμια, αλλά και στη χώρα 
μας. H κυβέρνηση προσπαθεί 
επιμελώς να κρύψει την 
πραγματικότητα, εμφανίζοντας την 
αρμόδια υπουργό απασχόλησης, Φ. 
Πάλλη Πετραλιά, να κάνει ασαφείς 
μεν, καθησυχαστικές δε δηλώσεις, 
πως η περιουσία των ταμείων δεν 
πρόκειται να υποστεί μειωτικές 
μεταβολές. 
            Mόνο, όμως, το γεγονός 
πως τα διαθέσιμα στοιχεία που με 
το σταγονόμετρο δίνει στη 
δημοσιότητα η κυβέρνηση, 
αφορούν το τέλος του 2006, 
σχεδόν δύο χρόνια πίσω δηλαδή, 
και ενώ έχει μεσολαβήσει την 
προηγούμενη χρονιά η υπόθεση 
της απάτης και της λεηλασίας των 
αποθεματικών από τις 
κατευθυνόμενες τοποθετήσεις στα 
«δομημένα ομόλογα», και η φετινή 
απαξίωση τόσο των μετοχών, όσο 
και των αμοιβαίων κεφαλαίων 
τουλάχιστον από 50 
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έως 80% κατά μέσο όρο, λειτουργεί σαν έμμεση 
επιβεβαίωση του προβλήματος που έχει ανακύψει.  
            Πληροφορίες που το τελευταίο διάστημα έχουν δει 
το φως της δημοσιότητας στον τύπο, αναφέρουν πως οι 
απώλειες κατά προσέγγιση των αποθεματικών των ταμείων 
αγγίζουν, αν δεν έχουν ξεπεράσει, τα 6 δις ευρώ. Kαι αυτό 
τη στιγμή πο υ ακό μα σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, δεν 
έχουμε φτάσει ακόμα στον πάτο του βαρελιού. 
            Φυσικά το  ζήτημα της διασπάθισης των 
αποθεματικών, βρίσκεται στο ίδιο το νομικό πλαίσιο και 
κύρια στην πολιτική εκείνη που από την κυβέρνηση Σημίτη 
το 1999, θεσμοθέτησε το «παίξιμο» των εργατικών 
εισφορών στον τζόγο, τουλάχιστον κατά το 25% του κάθε 
φορά υπολοίπου τους, όπως θεσμοθετήθηκε επί υπουργίας 
Παπαϊωάννου. Bορά λοιπόν στις τυχοδιωκτικές διαθέσεις 
της χρηματοπιστωτικής κερδοσκοπίας, ο ιδρώτας των 
εργαζομένων και των επαγγελματιών, προκειμένου το 
κεφάλαιο, οι τράπεζες και οι μεγαλοκαρχαρίες της αστικής 
τάξης, να πετυχαίνουν τις υψηλές τους αποδόσεις, να 
λυμαίνονται το «ζεστό χρήμα» μέσα από κάθε είδους 
χο ρηγήσεις και θαλασσο δάνεια,  και ό λα αυτά με ξένα 
κό λλυβα,  με το υς κό πους και τις αποδοχές των πληβείων 
του συστήματος. 
            Aποκαλύφθηκε παράλληλα πως από τα γνωστά 
δο μημένα ο μόλο γα και μάλιστα για μόνο  τέσσερα από 
αυτά που υπάρχουν στοιχεία, οι απώλειες αυτή τη στιγμή 
ξεπερνούν τα 240 εκατομμύρια ευρώ. 
            Eίναι δε σχεδόν βέβαιο πως, από τη στιγμή που στις 
HΠA θα εφαρμοστεί ο νόμος του Πόλσον (αμερικανός 
υπουργός οικονομίας), που προβλέπει την επαναξιολόγηση 
όλων των ομολόγων που θα αγοράσει το αμερικανικό 
δημόσιο, και των επενδύσεων σε ομόλογα των ελληνικών 
ασφαλιστικών ταμείων, θα υπάρξει και περαιτέρω μείωση 
της σημερινής τους αξίας, με συνεπακόλουθο εκτός από 
αυτό να καταγραφούν και να συσσωρευτούν ζημιές στις 
τράπεζες, και άρα να κατρακυλήσουν ακόμα πιο κάτω οι 
αξίες των μετοχών τους που βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια 
των ταμείων. 
            H αντίληψη που προβάλλεται, κύρια από την 
κυβερνητική πλευρά, πως οι σημερινές απώλειες έχουν 
λογιστικό και μόνο χαρακτήρα, είναι και αυθαίρετη και 
παραπλανητική. Όταν στη χώρα μας ψηφίζονται και 
υλοποιούνται νόμοι, όπως ο τελευταίος ασφαλιστικός 
νόμος που περικόπτει συνταξιοδοτικά δικαιώματα και 
μειώνει τις ασφαλιστικές παροχές με αιτιολογική βάση την 
αντιμετώπιση των «στρεβλώσεων» του συστήματος 
ασφάλισης και την ταμειακή ανεπάρκεια των ταμείων, το 
πρόβλημα μόνο λογιστικό δεν είναι, αφού σε αυτήν 
ακριβώς τη βάση ψαλιδίζονται οι κοινωνικές παροχές, ή 
όταν υπάρχουν ταμεία που κάθε μήνα αναγκάζονται να 
καταφύγουν στα αποθεματικά τους για να πληρώσουν 
συντάξεις στους ασφαλισμένους, όπως ο OAEE (πρώην 
TEBE, TΣA, TAE). 
            Σε αυτό το σκηνικό συνέναισαν όλα τα κόμματα 
και οι εκπρόσωποι της AΔEΔY στα διορισμένα Δ.Σ. των 
ταμείων. 
            Στα Δ.Σ. υπάρχουν εκπρόσωποι όλων των 
κομμάτων (ΠAΣOK - NΔ - Συνασπισμός και KKE) και 
μέχρι σήμερα κανένας από τους «αντιπροσώπους» των 
εργαζομένων δε βγήκε προς τα έξω με ανακοίνωσή του για 
να πει τι έγινε. 
            Tο εργατικό κίνημα, οι δυνάμεις της δουλειάς και 
του μόχθου, οι παραγωγοί του κοινωνικού πλούτου, 
κανέναν εφησυχασμό δεν πρέπει να έχουν και οφείλουν να 

προβάλουν, και με την ευκαιρία των επερχόμενων 
κινητοποιήσεων, την απαίτηση: KATΩ TA XEPIA AΠO 
TA TAMEIA, ούτε μια δεκάρα στο χρηματιστηριακό 
τζόγο. Να αγωνιστούν ενάντια στη λεηλασία των 
αποθεματικών των ταμείων, απορρίπτοντας την ύπουλη και 
επικίνδυνη γραμμή της ΓΣEE,  που ακόμα και σε αυτό το 
ζήτημα αποδέχεται τη «λελογισμένη» διαχείριση των 
αποθεματικών στα μονοπάτια του τζόγου των μετοχών, 
των αμοιβαίων και των ομολόγων. 
            Με πρόσφατη ανακοίνωσή του το Ταμείο Προνοίας 
Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), μας «ανακοίνωσε» ότι, 
αφενός έχει χάσει 4 5% των απο θεμάτων του από  το 
χρηματιστηριακό τζόγο, αφετέρου ότι από τις 1.200 
αιτήσεις ΔΥ (το χρόνο) για το εφάπαξ, μπορεί να καλύψει 
μόνο τις… 590 (!) Στις εφημερίδες (Οκτώβρης 2008) 
γράφτηκε και δε διαψεύστηκε, ότι 85 συνταξιούχοι 
δημόσιοι υπάλληλοι απεβίωσαν χωρίς καν να πάρουν το 
εφάπαξ. (Αυτή τη στιγμή το εφάπαξ για τους ΠΕ 
υπαλλήλους κυμαίνεται από 48.000 έως 59.000 ευρώ για 
ΔΥ με 30 -35 έτη προϋπηρεσίας και τετραετή φοίτηση). 
Από την άλλη μεριά, η κυβέρνηση δίνει αυξήσεις, που 
κυμαίνονται στο 45 – 200% περίπου, στους Προέδρους των 
Ταμείων (ο ι αμοιβές του Προ έδρου το υ ΤΕΑΔΥ 
αυξήθηκαν κατά 250%), γεγονός που αποτελεί πρόκληση 
για όλους τους συνταξιούχους. 
            Είναι φανερό για όλους μας ότι οι διορισμένες 
διοικήσεις των Ταμείων (Μετοχικό, Προνοίας και 
Επικουρικό ),  μαζί με τους ο ρισμένους από την ΑΔΕΔΥ 
εκπροσώπους των παρατάξεων, έχουν βαριές ευθύνες. 
Πρώτα απ’ ό λα,  βέβαια,  οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ 
που «έσπρωξαν» τα αποθεματικά μας στο χρηματιστήριο 
και στην αγορά. Αυτό πρέπει να σταματήσει τώρα. 
  
·                     Να επιστραφούν τα κλεμμένα τώρα! 
·                     Να επανατοποθετηθούν τα αποθεματικά 
στην Τράπεζα της Ελλάδας με κρατική ρήτρα. 
·                     Να δώσουν στη δημοσιότητα τις «εισροές» 
- «εκροές» των τελευταίων χρόνων. 
·                     Να μας πουν οι ορισμένοι από την ΑΔΕΔΥ 
τις έγγραφες αντιρρήσεις τους. 
  
            Δημοσιεύουμε προς γνώσιν όλων τα ονόματα των 
ορισμένων από την ΑΔΕΔΥ αντιπροσώπων της στα Ταμεία 
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ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΙΟ 
ΤΩΝ ΛΑΩΝ. (ΤΟΥ ΣΤΑΘΗ) 
Το μεγάλο κόλπο οι Τράπεζες το έβαλαν μπροστά από τα 
μέσα της δεκαετίας του '8 0  και ως κό λπο  υπήρξε το 
ανώτερο στάδιο του λαϊκού καπιταλισμού (των 
νεοφιλελεύθερων). 
Πού είναι τα πολλά λεφτά; σε αυτούς που έχουν λίγα αλλά 
είναι πολλοί. Απλό. Τι είναι οι πολλοί μέσα στο τρέχον 
σύστημα; Ανίσχυροι! Ωραίον. Συνδυάζεις αυτά τα δύο και 
βγαίνεις στο τετράγωνό τους. 
Αν λοιπόν βάλεις τους πολλούς στο γκεζί (δίνοντάς τους 
δάνεια) θα παίρνεις λίγα από πολλούς (διά βίου) και το 
διάφορο θα είναι αστρονομικό! 
Αν μάλιστα επιτύχεις να παίρνεις σιγά-σιγά όλο και πιο 
πο λλά απ' τα λίγα των πο λλών,  τό τε το  διάφο ρο  γίνεται 
τριφασικά αστρονομικό! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ταυτοχρόνως δε,  το  μπίνγκο  σο υ βγαίνει και τζακ πο τ,  
διότι ο ανίσχυρος που έβαλες στο μαντρί κι αρμέγεις, όσον 
πιο πολύ τον απομυζάς τόσον πιο ανίσχυρος γίνεται -
αλαφιασμένος, έντρομος, ζει πλέον με το άγχος των 
δανείων, την αγωνία του χρέους, των τόκων, των δόσεων, 
του επαναδανεισμού -πού καιρός για σκέψη, για πολιτική, 
σκλάβος σωστός, τον έχεις στο χέρι και ως πελάτη και ως 
πολίτη! Κι ως εργάτη! Ολο και πιο πολύ δουλεύει, όλο και 
πιο λίγα βγάζει, όλο και πιο πολλά σου δίνει για το χρέος, 
όλο και πιο πολύ φορολογείται για να υπάρχεις και να του 
τα παίρνεις. 
Κι όχι μόνον! Χαρμάνης για λεφτά, καθώς έχει γίνει, σιγά-
σιγά γίνεται έτοιμος για όλα προκειμένου να τα βρει, 
λαδώνεται, λαδώνει, τα χώνει, του τα χώνουν, μιζάρει, 
φρικάρει, φλιπάρει, σκέφτεται όλο τα λεφτά, τις 
υπο χρεώσεις,  τα δανεικά, τα κλεμμένα,  αυτά που θα 
μπο ρο ύσε να κλέψει,  αυτά πο υ δεν έκλεψε,  αυτά που 
έκλεψε,  αυτά που του κλέβο υν -δηλητήριο σαν την 
παραμύθα έχει μπει η Τράπεζα στη ζωή το υ. 
Ναι, στην εποχή μας τα δάνεια είναι το  ό πιο  των λαών. 
Και οι Τράπεζες με τον ίδιο ύπουλο τσαμπουκά του 
ψευτόμαγκα, του εμπόρου ηρωίνης και του προαγωγού 
επιμένο υν το  ίδιο  και μέσα στην κρίση να αρπάξο υν όσα 
ακόμα περισσότερα μπορούν, να επωφεληθούν απ' αυτήν 
την κρίση (που οι ίδιες δημιούργησαν) και να βγουν από 
δαύτην ακόμα πιο πλούσιες. 
Χρωστάω, άρα δεν υπάρχω... 

ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΕ 
ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΛΟΓΩ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
Εκοψαν από φτωχοσυνταξιούχους για να δώσουν σε 
golden boys 
Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΕΓΑ 
Εκτός ελέγχου κυβέρνηση και τραπεζίτες λαφυραγωγούν τους 
δημόσιους πόρους τη στιγμή που ο πρωθυπουργός 
εμφανίζεται σήμερα στη Βουλή με «άδεια χέρια», χωρίς 
σχέδιο για την ενίσχυση των ανέργων, των χαμηλόμισθων και 
των συνταξιούχων που δοκιμάζονται από τη λιτότητα και την 
οικονομική κρίση. 
   Εν μέσω της θύελλας που σαρώνει αποταμιεύσεις και 
συνταξιοδοτικές προσδοκίες, η κυβέρνηση ανακοίνωσε τον 
πολλαπλασιασμό των αποδοχών των προέδρων και διοικητών 
των ασφαλιστικών ταμείων. Αποφάσισε δηλαδή να δώσει 
παχυλές αποδοχές σε απόστρατα -στις πλείστες περιπτώσεις- 
golden boys. Την υπουργική απόφαση δημοσίευσε το 
«Ποντίκι». Συγκεκριμένα, με κοινή υπουργική απόφαση 
αυξήθηκε στα 7.000 ευρώ τον μήνα ο μισθός του διοικητή του 
ΙΚΑ, στα 6.000 ευρώ θα ανέρχεται πλέον ο μισθός των 
διοικητών του ΟΓΑ και του ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ), ο οποίος πλέον 
διορίζεται από την κυβέρνηση και δεν είναι αιρετός (μέσω 
των Επιμελητηρίων). Αντίστοιχα υπερβολικές είναι και οι 
αυξήσεις στους υποδιοικητές, οι οποίοι θα απολαμβάνουν 
πλέον υψηλούς μισθούς. 
    Σε συνέχεια και οι διοικητές των νέων-ενοποιημένων 
Ταμείων, σε πολλά από τα οποία διορίστηκαν απόστρατοι, 
όπως στο Ενιαίο Ταμείο Τύπου (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), θα 
απολαμβάνουν μισθούς από 2.450 ευρώ (Πρόνοιας Ιδιωτικού 
τομέα) έως και 4.200 ευρώ στο ταμείο Ανεξάρτητα 
Απασχολουμένων (Επιστημόνων). 
«Εξοικονόμησαν» για να τα δώσουν 
 
Οι νέοι διογκωμένοι μισθοί δίνονται εν μέσω της οικονομικής 
κρίσης και ενώ υποτίθεται ότι η «μεταρρύθμιση» του 
Ασφαλιστικού, με τις υποχρεωτικές ενοποιήσεις των Ταμείων 
και τη μείωση των συντάξεων, έγινε για τη μείωση των... 
λειτουργικών εξόδων και το νοικοκύρεμα του συστήματος. 
Τελικά στάθηκε αφορμή να διοριστούν νέοι διοικητές με 
υψηλές αποδοχές, οι οποίοι θα διαχειρίζονται χαμηλές 
συντάξεις (όπως οι επικουρικές, όσες λαμβάνουν οι γυναίκες 
με ανήλικα τέκνα, οι πρόωρα συνταξιοδοτούμενοι κ.ά.). 
    Πλάι σε αυτούς τους νέους διοικητές, οι οποίοι, εν πάση 
περιπτώσει, δεν έχουν δοκιμαστεί ακόμη, οι πιο κερδισμένοι 
μοιάζει να είναι οι παλαιοί διοικητές και υποδιοικητές που 
πενταπλασίασαν τις αποδοχές τους. Και ακόμη χειρότερα: το 
σύνολο αυτών δεν περιόρισαν την εισφοροδιαφυγή, τους 
έχουν ξεφύγει οι δαπάνες υγείας και οι πληρωμές προς τις 
φαρμακευτικές δαπάνες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις δεν 
έχουν δημοσιεύσει ισολογισμούς και δεν έχουν προχωρήσει 
σε κατάρτιση προϋπολογισμών.  

ΙΤΑΛΙΑ: ΟΓΚΩΔΕΙΣ 
ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ Αποσύρουν το σχέδιο της 
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης  



Άρον άρον αποσύρει 
κυβέρνηση Μπερλουσκόνι 
το σχέδιο της 
εκπαιδευτικής 
μεταρρύθμισης μετά τις 
έντονες και επεισοδιακές 
αντιδράσεις των 
τελευταίων εβδομάδων. 
«Οι διαδηλώσεις έφεραν 
αποτέλεσμα. Ο 
Μπερλουσκόνι δεν θέλει 

να διακινδυνεύσει και δεν έχει καμία διάθεση να πυρπολήσει 
τις πλατείες, κυρίως σε μια περίοδο που οι διαμαρτυρίες των 
φοιτητών και των καθηγητών φαίνεται να συνδέονται και με 
την οικονομική κρίση», αναφέρει χαρακτηριστικά η 
εφημερίδα «La Repubblica». 
 

ΟΙ ΦΤΩΧΟΙ ΠΟΥ 
 ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

ΜΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κριτική από Α. Βγενόπουλο στο 
σχέδιο στήριξης των τραπεζών  

Υπέρ των τραπεζιτών και όχι υπέρ της οικονομίας 
τα μέτρα

Στα πλαίσια του έντονου ανταγωνισμού ανάμεσα στους 
καπιταλιστές για το ποιος θα βγει ισχυρότερος από την 
κρίση (για την ένταση της εκμετάλλευσης των 
εργαζομένων είναι αρραγές το μέτωπο τους) λέγονται 
και κάποιες αλήθειες.. Επίθεση εναντίον της 
κυβέρνησης, των εποπτικών αρχών αλλά και των 
μεγάλων εμπορικών τραπεζών εξαπέλυσε χθες ο 
αντιπρόεδρος της Marfin Investment Group (MIG) κ. 
Ανδρέας Βγενόπουλος σημειώνοντας ότι «η κρίση που 
βρίσκεται σε εξέλιξη είναι η μεγαλύτερη στη σύγχρονη 
παγκόσμια οικονομική ιστορία». «Το μεγάλο πρόβλημα 
στη χώρα δεν είναι τα σκάνδαλα στα οποία 
επικεντρώνεται η προσοχή των πολιτών. Για μας το 
μεγαλύτερο σκάνδαλο είναι η έλλειψη επάρκειας» 
σημείωσε.( Με λίγα λόγια αν με βόλευε σε βάρος των 
ανταγωνιστών θα ήταν επαρκές σ.σ.) 

  

«Η υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου» συνέχισε, «και των 
άμεσων θεσμικών μέτρων πρέπει να γίνει και με την 
ευρύτερη δυνατή κοινωνική και πολιτική συναίνεση για 
να αποφευχθεί ο διχασμός της κοινωνίας(οι συνέπειες 
από   αυτό είναι ο  μόνιμο ς φό βο ς των πιο  φωτισμένων 

εκπροσώπων του κεφαλαίου σ.σ.) μπροστά σ’ αυτήν την 
καλπάζουσα κρίση. Εάν αυτά δεν γίνουν, οδηγούμεθα 
με μαθηματική ακρίβεια σε συρρίκνωση της οικονομίας, 
σε εκτεταμένο κλείσιμο επιχειρήσεων, σε εκρηκτική 
ανεργία και εξαθλίωση των οικονομικά ασθενέστερων 
πολιτών, ο αριθμός των οποίων θα αυξηθεί θεαματικά». 

Σε ό,τι αφορά το σχέδιο στήριξης των τραπεζών 
υπογράμμισε ότι τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί 
χαρακτηρίζονται από ανεπάρκεια και έλλειψη 
κοινωνικής δικαιοσύνης. «Το νομοσχέδιο αυτό 
προσπαθεί να κάνει μια συνολική αντιμετώπιση του 
προβλήματος των τραπεζών με έναν τρόπο ο οποίος 
είναι άδικος, αντι-τεχνοκρατικός και 
αντιδεοντολογικός», υπογράμμισε. 

 

Αναφορά στην επίμαχη εγκύκλιο 
AΠΑΡΕΓΚΛΙΤΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, διευκρινίζει ο 
υπουργός Παιδείας 

 

 
 
 
  Προφανώς και οι πιέσεις απαιτήσεις της εκκλησίας 
εισακούονται από το υπουργείο. Κάθε τι που θα μειώσει 
τον εναγκαλισμό της παιδείας και όχι μόνο από τις 
επιταγές και τα συμφέροντα της μπαίνει αμέσως στο 
στόχαστρο της. Έτσι  «στην πρόσφατη εγκύκλιο του 
υπουργείου για τη διδασκαλία των Θρησκευτικών 
αναφέρθηκε ο υπουργός Παιδείας Ευρ.Στυλιανίδης, 
ξεκαθαρίζοντας ότι: «Το μάθημα είναι απαρεγκλίτως 
υποχρεωτικό, αναπόσπαστο κομμάτι του αναλυτικού 
προγράμματος. (Όχι που δεν θα ήταν…όπως 
διατυμπάνιζαν κάποια παπαγαλάκια)» Προβλέπεται η 
εξαίρεση για λόγους συνείδησης, που αφορά τους μη 
ορθοδόξους, δηλαδή τους αλλόθρησκους ή ετερόδοξους, 
οι οποίοι κατά κανόνα είναι αλλοδαποί. » Περίπου 11% 
των συμμετεχόντων στην ελληνική υποχρεωτική 
εκπαίδευση είναι αλλοδαποί και πρέπει να υπάρχει 
πρόβλεψη και σεβασμός προς αυτούς» εξήγησε. Έτσι 
ακριβώς ο προσηλυτισμός γίνεται δημοκρατική 
ευαισθησία, η θρησκεία επίσημη ιδεολογία και 
«εργαλείο κατανόησης του κόσμου» και εμείς 
συνένοχοι στις επιδιώξεις τους…  
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