
Δασκάλα με 8 χρόνια προϋπηρεσίας. Βασικός
μισθός: 1.144 ευρώ. Καθαρές αποδοχές
1.250 ευρώ. 
Αστυνομικός με 15 χρόνια προϋπηρεσίας. Βα-
σικός μισθός: 1.050. Καθαρές αποδοχές:
1.700 ευρώ (με όλα τα νυχτερινά και όλα τα
Σαββατοκυρίακα του μήνα).
Γιατρός στο ΙΚΑ, με 10 χρόνια προϋπηρεσίας.
Καθαρές αποδοχές: 1.200 ευρώ.
Συνταξιούχος ΙΚΑ, 30 χρόνια εργασίας. Καθα-
ρές αποδοχές: 620 ευρώ.

Τ
α... ρετιρέ των μισθών στην Ελλάδα
σίγουρα δεν αφορούν την πλειοψη-
φία των εργαζομένων στον ευρύτερο
δημόσιο τομέα. Τα παραδείγματα
των καθαρών αποδοχών μερικών από

τα πιο βασικά λειτουργήματα της χώρας είναι χα-
ρακτηριστικά...

Την 3η Μαρτίου, ύστερα από σειρά συναντήσε-
ων, επισκέψεων και έντονων συζητήσεων, μετά
από έντονη διαπραγμάτευση και... επιτήρηση από
τους Ευρωπαίους επιτρόπους, ο εκπρόσωπος της
Κυβέρνησης ανακοίνωσε τα νέα μέτρα για την οι-
κονομία της χώρας.

Εν ολίγοις, τα νέα μέτρα του Σχεδίου Σταθερό-
τητας και Ανάπτυξης προβλέπουν την περικοπή κα-
τά 30% του δώρου του Πάσχα, του επιδόματος αδεί-
ας και του δώρου των Χριστουγέννων. Οι περικο-
πές αφορούν μόνο το Δημόσιο - εξαιρούνται οι συ-
ντάξεις. 

Επίσης, στα νέα μέτρα συμπεριλαμβάνονται, με-
ταξύ άλλων, περικοπές κατά 7% σε επιδόματα και
αποζημιώσεις όλων των υπαλλήλων σε Δημόσιο,
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομέ-
νης της Βουλής, της ΕΡΤ, των Ενόπλων Δυνάμεων,
της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και
του Λιμενικου Σώματος.

Άνθρωποι πίσω 
από τους αριθμούς

Επειδή όμως πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν
άνθρωποι, ας... μιλήσουμε με καθαρά ποσά. 

Η δασκάλα του παραδείγματός μας λάμβανε μέ-
χρι τώρα εκτός από το βασικό μισθό της επιδόμα-
τα διδακτικής προετοιμασίας ύψους 105 ευρώ,
κινήτρου απόδοσης 100 ευρώ, εξόδων κίνησης 355
ευρώ. Από το μικτό ποσό των 1.720 ευρώ, έπαιρ-
νε καθαρά στα χέρια της 1.250 ευρώ. Με τη μείω-
ση του 7% στο μισθό και τα επιδόματά της, η δα-
σκάλα θα χάσει συνολικά 1.400 ευρώ το χρόνο, δη-
λαδή περισσότερο από ένα μηναίο μισθό!

Αντίστοιχα, ο αστυνομικός με τα 15 χρόνια προ-
ϋπηρεσίας, βλέπει το εισόδημά του να μειώνεται
κατά 200-400 ευρώ το μήνα (εξαρτάται από τις νυ-
χτερινές βάρδιες και τα Σαββατοκυρίακα), που ση-
μαίνει πως η μείωση για ολόκληρο το χρόνο θα εί-
ναι 2.400-4.800 ευρώ το χρόνο!

Την ίδια στιγμή που για πρώτη φορά αποφασί-
ζεται η πραγματική μείωση των μισθών στο δημό-
σιο τομέα στην Ελλάδα, η Κυβέρνηση ανακοίνω-

σε και την αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ από 19%
σε 21%, από 10 σε 11% και από 4,5% σε 5%, την
επιβολή φόρου πολυτελείας στα πολυτελή αυτο-
κίνητα μεγάλης αξίας, σε αεροπλάνα, πλοία, είδη
χρυσοχοίας και αλλού, περαιτέρω αυξήσεις κατά
1,2 ευρώ στην τιμή της φιάλης για τα αλκοολούχα
ποτά (ουίσκυ, βότκα κ.ά.), ενώ για το ούζο, το τσί-
πουρο και την τσικουδιά η αύξηση είναι 60 λεπτά.

Από 6 έως 15 λεπτά αυξάνεται και η τιμή των τσι-
γάρων. Επιπλέον, αυξάνεται ο ειδικός φόρος κα-
τανάλωσης στην αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέ-
λαιο κίνησης. 

«Kalo Kouragio»
Το διακύβευμα από τώρα και στο εξής είναι αν οι

περικοπές των επιδομάτων και των μισθών θα «πε-
ράσουν» και στον ιδιωτικό τομέα. 

Τις εντυπώσεις έσπευσε να διασκεδάσει και ο πρό-
εδρος των βιομηχάνων (ΣΕΒ) Δημήτρης Δασκαλό-
πουλος, λέγοντας ότι δεν τίθεται θέμα περικοπής
του 14ου μισθού, καθώς στην Ελλάδα υπάρχει πα-
γιοποιημένο πλαίσιο εργασιακών σχέσεων. Παρά το
γεγονός ότι στο ίδιο πνεύμα και ο υπουργός Εργα-
σίας Ανδρέας Λοβέρδος απέδωσε σε «ακριτομυθίες
εξωθεσμικών παραγόντων, εκτός πολιτικής ζωής,

με έντονη επιρροή στα μέσα ενημέρωσης» τη φη-
μολογία για επέκταση και στον ιδιωτικό τομέα των
περικοπών στο 13ο και το 14ο μισθό, η εξέλιξη αυ-
τή ψιθυρίζεται ότι θα είναι αναπόφευκτη. 

Όπως και να ’χει, η ευχή που ταιριάζει αυτήν την
περίοδο στην Ελλάδα είναι αυτή που ευχήθηκε και
ο Όλι Ρεν, επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Kalo Kouragio».
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« Έχω συναδέλφους που έχουν 
πάρει δάνεια για να μπορέσουν 
να απεργήσουν!»

14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

Τα ρετιρέ των μισθών έφτασαν στα... ισόγεια
>Τα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα βάζουν βόμβα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς του μέσου πολίτη

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ των περίπου 400.000 δημοσίων
υπαλλήλων, η ανακοίνωση των νέων μέτρων
έσκασε σαν βόμβα στα θεμέλια του οικογενει-
ακού προϋπολογισμού. Στη χώρα που ένας στους
έξι εργαζομένους έχει κάποιου τύπου υπαλλη-
λική σχέση με το δημόσιο τομέα, οι μειώσεις σε
μισθούς και επιδόματα έδωσαν τη χαριστική βο-
λή στην -έτσι κι αλλιώς- καταρρακωμένη ψυ-
χολογία του μέσου Έλληνα.

«Ξέρετε τι είναι να οργανώνεις τη ζωή σου με
κάποια δεδομένα χρήματα, όσα λίγα ή πολλά κι
αν είναι, και ξαφνικά να σου λένε ότι σου αφαι-
ρούν το 7%-12% από τα δεδομένα σου λεφτά;»,
δηλώνει στο «Φ» η Μαρία Ρ., η δασκάλα του...
παραδείγματος. 

Τη βρήκαμε να διαδηλώνει την περασμένη
Πέμπτη στο κέντρο της Αθήνας, μαζί με τους
επικεφαλής της ΑΔΕΔΥ (συνδικάτο εργαζομέ-
νων στο δημόσιο τομέα) και της ΓΣΕΕ (ομο-
σπονδία εργαζομένων ιδιωτικού τομέα). Ήταν
κι εκείνη μία από τους 50.000 διαδηλωτές που
κατέβηκαν στους δρόμους, γνωρίζοντας ότι μάλ-
λον τίποτε άλλο δεν μπορεί να γίνει...

«Έχω συναδέλφους που έχουν πάρει δάνεια
για να μπορέσουν να απεργήσουν!», μας λέει.
«Οι μισθοί μας ως εκπαιδευτικοί είναι εξαιρε-
τικά χαμηλοί έτσι κι αλλιώς. Τώρα, με τα νέα μέ-
τρα, η κατάσταση χειροτερεύει. Η ποιότητα ζω-
ής μας θα πέσει, η αγοραστική μας δυνατότητα
επίσης. Αυτό που σίγουρα θα στερηθώ είναι οι
νυχτερινές έξοδοι και τα ψώνια, ενώ ήδη έχω
αρχίσει να σκέφτομαι αυτό που λένε “καλάθι

της νοικοκυράς”. Σε αντίθεση με τους μισθούς
μας, τα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρ-
κετ έχουν πάρει την ανιούσα», λέει.

«Αγόρασα σπίτι πριν από τρία χρόνια με στε-
γαστικό δάνειο. Πίστευα ότι με τις ετήσιες αυ-
ξήσεις της συλλογικής σύμβασης εργασίας, η
δόση του δανείου μου θα μίκραινε με τον και-
ρό. Τι να κάνω τώρα που μειώθηκε ο μισθός
μου;», συμπληρώνει η φιλόλογος Αντωνία Κ.
«Μας σπρώχνουν θέλοντας και μη στην παρα-
παιδεία...», προσθέτει με νόημα.

Λίγο παρακάτω, στο μπλοκ των συνδικαλιστών
των ελληνικών σωμάτων ασφαλείας, συναντά-
με τον Αντώνη Ζ. «Τα οικονομικά μέτρα μάς πλήτ-

τουν κατάφορα, διότι έρχονται να προστεθούν
σε μια σειρά άλλων αντιλαϊκών πολιτικών που
κρατούσαν καθηλωμένες τις αποδοχές μας, με
ένα απαράδεκτο μισθολογικό καθεστώς που
βασίζεται στην επιδοματική πολιτική και στις
πενιχρές έως μηδενικές ετήσιες αυξήσεις. Οι
αποδοχές μας μειώνονται από €200 έως €400
μηνιαίως. Εμείς οι αστυνομικοί, οι πυροσβέστες
και οι λιμενικοί, που αποτελούμε αναπόσπαστο
κομμάτι του λαού μας, υψώνουμε φωνή δια-
μαρτυρίας και δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε
το δίκαιο αγώνα μας για να αποκρούσουμε την
άδικη επίθεση που δέχεται το βιοτικό μας επί-
πεδο» λέει.

«Σπούδαζα περίπου οχτώ χρόνια για να γίνω
χειρουργός-ορθοπεδικός. Έφαγα τη ζωή μου
στα νοσοκομεία με εφημερίες και την... τρέλα
του απίστευτου όγκου δουλειάς, του απάν-
θρωπου φόρτου εργασίας. Τώρα εργάζομαι στο
ΙΚΑ και παίρνω 1.200 ευρώ καθαρά...», δηλώ-
νει ο Θόδωρος K., από το μπλοκ των γιατρών.
«Οι συνάδελφοί μου από το Εθνικό Σύστημα
Υγείας, από τα νοσοκομεία, έχουν βασικό μισθό
γύρω στα 1.500 ευρώ. Με τα επιδόματα αυξά-
νονταν στα 2.400 ευρώ μικτά. Με την εισοδη-
ματική πολιτική του 2010, χάνουν περίπου 900
ευρώ από τις αποδοχές τους. Και σας ρωτάω:
αξίζει τον κόπο; Οι συνάδελφοί μας στην Αγγλία
παίρνουν τα τριπλάσια για πρώτο μισθό. Μας
διώχνει η ίδια μας η χώρα...».

Οι συνταξιούχοι είναι οι μόνοι που δεν θα δουν
το εισόδημά τους να μειώνεται. «Παιδί μου, πό-
σο ακόμη να μειωθεί; Ήμουν καθαρίστρια τα 30
χρόνια που δούλευα. Τα μισά ένσημα είναι βα-
ρέα και ανθυγιεινά. Η σύνταξη που παίρνω εί-
ναι 620 ευρώ. Τι να πρωτοπληρώσεις με αυτά
τα λεφτά; Πάω στο σούπερ μάρκετ και παίρνω
τα μισά από αυτά που θα έπαιρνα. Θέλω να πά-
ρω ένα ρούχο και το σκέφτομαι μήνες. Τώρα όλα
θα χειροτερέψουν. Γι’ αυτό είμαι σήμερα εδώ»,
λέει η Κατερίνα Λ., κρατώντας ένα πανό που γρά-
φει«Γιατί να πληρώσουμε εμείς την κρίση;».

«Γιατί δεν άρχισαν πιάνοντας όσους φορο-
διαφεύγουν; Από τους γιατρούς, τους δικηγό-
ρους που δεν δηλώνουν αληθινά εισοδήματα,
από τους εφοριακούς που τα παίρνουν, από τα
πραγματικά ρετιρέ;», μας λέει ο Πάνος Κ. Ο ίδιος
είναι ιδιωτικός υπάλληλος, απόφοιτος ΤΕΙ Πλη-
ροφορικής. Δουλεύει για 9½ ώρες την ημέρα
και παίρνει μόλις 800 ευρώ. 

«Η γενιά των 700-800 ευρώ είναι η πρώτη που
θα δουλέψει μια ζωή για να ζήσει χειρότερα από
τους γονείς της... Θα μας βρουν μπροστά τους»,
τονίζει.

«Αγόρασα σπίτι πριν από τρία χρόνια
με στεγαστικό δάνειο. Τι να κάνω 
τώρα που μειώθηκε ο μισθός μου;»

Σφοδρή αντίδραση, 
αλλά και αποδοχή σε 
κάποια από τα μέτρα
Η λέξη που καλύτερα περιγράφει τα συναι-
σθήματα του ελληνικού λαού μετά τα μέτρα
της Κυβέρνησης Παπανδρέου είναι μία:
ΣΟΚ. Οι περισσότεροι, αν και περίμεναν τα
μέτρα, δεν είχαν συνειδητοποιήσει τι επι-
πτώσεις θα είχαν στην καθημερινή τους
ζωή.
Δημοσκόπηση της Public Issue, που πραγ-
ματοποιήθηκε αμέσως μετά την ανακοίνω-
σή των μέτρων, καταδεικνύει πως το 76%
των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και
το 68% των συνταξιούχων αντιτίθενται στα
μέτρα που εξήγγειλε η Κυβέρνηση. Το 90%
των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα αντιτί-
θεται στην περικοπή των επιδομάτων. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το
72% είναι αρνητικό στην περικοπή του
13ου-14ου μισθού, όπως αρνητικό είναι το
74% στο πάγωμα των συντάξεων και το 78%
στην αύξηση της τιμής των καυσίμων.
Ωστόσο θετικό εμφανίζεται το 82% των
ερωτηθέντων στην επιβολή φόρου στα είδη
πολυτελείας, όπως επίσης θετικό είναι το
65% των πολιτών στην επιβολή φόρου στα
ποτά και τα τσιγάρα.  Επιπλέον ένας στους
δύο λέει ναι στην περικοπή επιδομάτων του
Δημοσίου, ενώ το 68% αντιτίθεται στην αύ-
ξηση του ΦΠΑ. 
Το 78% των συμμετεχόντων στη δημοσκό-
πηση πιστεύει ότι τα μέτρα θα εφαρμο-
σθούν, παρά τις κοινωνικές αντιδράσεις.
«Πιστεύω ότι οι απεργίες δεν θα έχουν κα-
νένα αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι η ελληνική
κοινωνία συμπεριφέρεται με τα πιο εγωιστι-
κά κριτήρια, αδιαφορώντας πλήρως για οτι-
δήποτε δεν αφορά άμεσα την πυρηνική της
οικογένεια -κι εδώ συμπεριλαμβάνονται
συμπεριφορές που ξεκινούν από την καθη-
μερινή φοροδιαφυγή έως τα απλήρωτα δη-
μοτικά τέλη, το διορισμό των τέκνων στο
Δημόσιο και την πλήρη απροθυμία ουσια-
στικής αλλαγής νοοτροπίας-, θέματα που
βλέπω ότι θέλει κανείς πραγματικά να συ-
ζητήσει», εξηγεί η Ηρώ Σ., δικηγόρος στο
επάγγελμα, που την περασμένη Πέμπτη δεν
συμμετείχε στην απεργία. «Η επιβολή ει-
σπρακτικών μέτρων εκεί που μας παίρνει,
δηλαδή σε δημοσίους υπαλλήλους και μι-
σθωτούς, και η οποία σκόπιμα βεβαίως πα-
ραβλέπει την πραγματική πηγή -και αιτία-
της διαρροής χρημάτων, είναι μια πολιτική
αισχρή, απάνθρωπη και αναποτελεσματική,
αλλά και απολύτως αναμενόμενη από την
Κυβέρνηση. Ποιοι την ψήφισαν όμως; Γι’
αυτό δεν συμμετέχω στη σημερινή απεργία
και θέλω να μεταναστεύσω. Αλλά δεν ξέρω
πού», μας λέει χαρακτηριστικά.

ΜΕ ΤΙΣ ΑΙΜΑΤΗΡΕΣ θυσίες των εργαζομένων, οι επιτελείς της Κυβέρνησης
αναμένεται να βάλουν στον κρατικό κορβανά περίπου 4,8 δισ. ευρώ. 

«Πήραμε τις αναγκαίες αποφάσεις για να ανασάνουμε, για να βγει η χώ-
ρα από τη δίνη των κερδοσκόπων και της δυσφήμησης», δήλωσε ο πρωθυ-
πουργός Γιώργος Παπανδρέου μετά που ενημέρωσε τον
προέδρο της Δημοκρατίας για το νέο πακέτο μέτρων. Οι
αποφάσεις, πρόσθεσε, ήταν αναγκαίες για «να ανασά-
νουμε, για να δώσουμε τη μάχη για μια πιο δίκαιη κοινω-
νία, για τις μεγάλες αλλαγές που θα φέρουν ανάπτυξη, δου-
λειές και προοπτική στον τόπο». 

Επικρίσεις για την καθυστέρηση επιβολής των μέτρων
καταλογίζουν οι οικονομικοί αναλυτές της χώρας στην Κυ-
βέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Η αναποφασιστικότητα και η πολιτι-
κή απροθυμία των επιτελών της έβλαψε επικοινωνιακά την
εικόνα της και επέτεινε την ανασφάλεια των Ελλήνων, που ήξεραν ότι θα επι-
βληθούν τα μέτρα, αλλά δεν μπορούσαν να φανταστούν τις επιπτώσεις...
Ακόμη και ο ίδιος ο Έλληνας πρωθυπουργός μοιάζει να αντελήφθη πραγ-
ματικά την κρισιμότητα της οικονομικής κατάστασης στο Νταβός, όπου άκου-
σε με τα αφτιά του τις αυστηρές συστάσεις των παραγόντων της αγοράς και
των τραπεζιτικών στελεχών...

Ωστόσο, ελάχιστοι είναι εκείνοι που δεν αναγνωρίζουν στον Γιώργο Πα-

πανδρέου τη διάθεση να δώσει έναν αγώνα αποκατάστασης της εικόνας της
χώρας στο εξωτερικό.  Μετά το προσβλητικό δημοσίευμα του γερμανικού
περιοδικού Φόκους και το πλήθος των άλλων υποτιμητικών σχολίων που ακο-
λούθησαν από τα διεθνή ΜΜΕ, τα παιχνίδια των κερδοσκόπων και την εν

Αθήναις επιτήρηση των Ευρωπαίων ελεγκτών, ο Έλληνας
πρωθυπουργός έπρεπε να κάνει αγώνα δρόμου. Μέσα σε
πέντε μέρες κατάφερε να συναντηθεί με την Άνκελα Μέρ-
κελ στο Βερολίνο, το Νικολά Σαρκοζί στο Παρίσι, την Χίλα-
ρι Κλίντον και τον Μπαράκ Ομπάμα στις ΗΠΑ. Κατάκοπος
καθώς ανακοίνωνε τα αποτελέσματα της τελευταίας συ-
νάντησης του μακρού του ταξιδιού, οι επικοινωνιολόγοι
συμφωνούν πως ο μέσος Έλληνας πείσθηκε -αν μη τι άλ-
λο- για τις καλές του προθέσεις να βελτιώσει την έξωθεν
καλή μαρτυρία της Ελλάδας... 

«Για τα προηγούμενα πέντε χρόνια, ο Καραμανλής δεν ξεκουνούσε πέρα
από τη διαδρομή Ραφήνα- Μαξίμου», μας λέει ο Κώστας Γ., δημοσιογράφος.
«Πολλές φορές, τα υπουργικά συμβούλια καθορίζονταν βάσει των αγώνων
του Παναθηναϊκού ή του... τουρνουά playstation. Τουλάχιστον ο Παπανδρέου
δείχνει πως... δεν έχει κουραστεί ακόμη. Τρέμω στην ιδέα μόνο τι θα γινόταν
αν υπό αυτές τις συνθήκες είχαμε Καραμανλή πρωθυπουργό και Αλογο-
σκούφη υπουργό Οικονομίας».

Βερολίνο-Παρίσι-Ουάσιγκτον αντί για Ραφήνα-Μαξίμου

Προσφορές ακόμη 
και στο καπουτσίνο!
Τα... σκούρα βλέπουν οι ιδιοκτήτες καταστημάτων και μα-
γαζιών σίτισης και διασκέδασης που εξακολουθούν να
κρατούν τις τιμές αυξημένες, παρά την κρίση και τις μειώ-
σεις των μισθών στο δημόσιο τομέα. Ήδη, πολλοί έμπο-
ροι, αντιλαμβανόμενοι τις δυσκολίες που έρχονται, έχουν
πραγματοποιήσει μειώσεις στις τιμές των προϊόντων τους,
καθώς οι πελάτες τους γυρίζουν την πλάτη.
Η αγορά δεν φάνηκε να κινείται ικανοποιητικά ούτε καν κα-
τά τις χειμερινές εκπτώσεις, αφού, εν αναμονή των μέτρων
για την οικονομία, πολύς
κόσμος δίστασε να «ανοι-
χτεί» σε νέες... περιπέτειες.
Όσοι τελικά ψώνισαν, περί-
μεναν την τελευταία κυριο-
λεκτικά στιγμή, όπου οι εκ-
πτώσεις έφτασαν και το
80%. Μετά την ανακοίνωση
των μέτρων τα πράγματα
στην αγορά χειροτέρεψαν,
παρά τη συνέχιση των προ-
σφορών, ακόμη και σε γνω-
στές μάρκες. 
«Τώρα πια δεν θα πάρω κα-
φέ από το μαγαζί που θα
τον δώσει 5-7 ευρώ. Θα πάω σε αυτό που τον δίνει 3 ευρώ
το πολύ. Δεν είμαστε για σπατάλες», λέει η Μαρία Λ., φοι-
τήτρια. «Εμείς οι φοιτητές που βγαίνουμε πολύ, δεν μπο-
ρούμε να ξοδεύουμε πολλά σε ρούχα. Θα διαλέγουμε λοι-
πόν τα φθηνότερα. Όσα καταστήματα δεν λένε να βάλουν
μυαλό θα κλείνουνε!», συμπληρώνει η Έλενα Χ. 
«Τα νυχτερινά μαγαζιά φέτος δούλευαν λιγότερες μέρες
εξαιτίας της γενικότερης κρίσης. Το πολύ Πέμπτη-Κυρια-
κή. Μάλιστα, για να γεμίζουν, έδιναν μειωμένα εισιτήρια
σε φοιτητές, που έφερναν τις παρέες τους για να διασκε-
δάσουν», μας λέει ο Ανδρόνικος, Κύπριος φοιτητής που
εργάζεται ως μετρ σε γνωστό μαγαζί της νύχτας. «Τα νυ-
χτοκάματα έχουν πέσει και η νύχτα περνάει μεγάλη κρί-
ση. Αλλά ο Έλληνας, όσο δυστυχισμένος κι αν είναι, θα
βγει για να ξεσκάσει. Ελπίζω ότι τις Παρασκευές και τα
Σάββατα, τουλάχιστον, θα εξακολουθούμε να έχουμε
δουλειά», μας λέει.

Πανικός στους δημόσιους υπάλληλους από τα μέτρα
>«Ξέρετε τι είναι να οργανώνεις τη ζωή σου με κάποια δεδομένα χρήματα και ξαφνικά να σου αφαιρούν το 7%-12%;»

Της Μαρίας Ψαρά

Οι επικοινωνιολόγοι 
συμφωνούν πως ο μέσος 
Έλληνας πείσθηκε για 
τις καλές προθέσεις 
του Παπανδρέου
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