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   Ζήσαµε να το δούµε και αυτό! Χάνεις το 1/3 των ψηφοφόρων σου, σε 
αποδοκιµάζουν τα 2/3 αυτών που ψηφίζουν, δεν προσέρχονται να ψηφίσουν 
πάνω από 4/10 των ψηφοφόρων γιατί δεν έχουν βρει ακόµη τον τρόπο να σε 
εκδιώξουν και εσύ θεωρείς ότι ο λαός εγκρίνει τα πεπραγµένα σου. Σε 
φτύνουν και εσύ ανακουφισµένος δηλώνεις σε όλους τους τόνους ότι δεν 
χρειάζεται πλέον να προσφύγεις στις κάλπες όπως απειλούσες αλλά αντίθετα 
µπορείς να συνεχίσεις το έργο σου…Ο πρωθυπουργός, αν και απαξιώθηκε 
πλήρως η πολιτική του, από ζεµατισµένη γάτα µετατράπηκε σε νικητή και µε 
σπουδή και χαµόγελα έσπευσε να φωτογραφηθεί ως να ήταν νικητής δίπλα 
στον Καµίνη(!) για να εµπεδώσουµε τη µονοκρατορία του. Στο πλευρό του οι 
αγορές: ανακούφιση που δε θα µιλήσει µέσω εκλογών ο κυρίαρχος λαός. 
Ανακούφιση τα κανάλια: γλιτώσαµε τις περιπέτειες της λαϊκής ετυµηγορίας. 
Παραδίπλα οι δηµοσκόποι της πρόθεσης ψήφου που δεν τολµούν να 
ρωτήσουν το πιο απλό: πόσοι συµφωνούν µε την κυβερνητική πολιτική. Και 
βέβαια πιο προωθηµένοι από όλους, αµέσως µετά τις εκλογές,  πρώτοι και 
καλύτεροι οι βιοµήχανοι και το κεφάλαιο: απολύσεις στο δηµόσιο. Όταν τους 
έχεις όλους αυτούς να προετοιµάζουν το έδαφος, να υποστηρίζουν αλλά και 
να επιβάλουν µια πολιτική συνεχούς λιτότητας τι τα χρειάζεσαι τα τανκς 
µέρες που είναι. Θα ξυπνήσουν όµως...Από τις ιαχές της νίκης του κινήµατος! 

ΟΤΑΝ 
ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΥΝ 
ΟΙ ΗΛΙΘΙΟΙ, 
ΚΡΑΤΑΝΕ ΤΗΝ 
ΑΝΑΣΑ ΤΟΥΣ ΟΙ 

ΘΕΟΙ...  
Υπάρχουν πολλοί, σε όλες τις 
κοινωνίες, που επικροτούν το 
έγκληµα που διαπράττεται 
παγκοσµίως -οι 
νεοφιλελεύθεροι. Αυτός ο 
στρατός των Δυνατών που 
σχηµατίσθηκε και πληθύνεται 
τα τελευταία τριάντα χρόνια -
φαλαγγίτες και 
πεµπτοφαλαγγίτες που 
πανηγυρίζουν όταν χάνεται ένα 
µεροκάµατο, που θυσιάζουν 
στον Μολώχ -Μέτοχο τη 
σύνταξη του απόµαχου και την 
ικµάδα του νέου πολίτη, που τη 
βρίσκουν µε την αναγκαία για 
τον πλούτο των λίγων δυστυχία 
των πολλών, ρουφώντας απ' 
αυτήν τη δυστυχία την ηδονή 
του µισθού τους 
αυτοί που δικαιολογούν τους 
πολέµους, ονοµάζουν 
οικονοµία τη φρίκη και 
πολιτική την αγυρτεία. 
  Αυτό που συµβαίνει -να µην 
έχει µέλλον το µέγα πλήθος
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 των νέων- είναι ΑΦΥΣΙΚΟ. 

   Ας πανηγυρίζουν για τον νεοφιλελευθερισµό τους 
οι ηλίθιοι. Όταν πανηγυρίζουν οι ηλίθιοι, κρατάνε την 
ανάσα τους οι θεοί...  

Φεύγοντας αργά το βράδυ απ' τη δουλειά, στάθηκα 
στο περίπτερο που µένει ως πιο αργά ανοικτό 
(άγνωστο για πόσον ακόµα θα µένει ανοικτό γενικώς) 
κι αγόρασα δυο πακέτα τσιγάρα για την εποµένη, δυο 
πακετάκια µπισκότα να υπάρχουν στο σπίτι - για τη 
νύχτα και τη «λιγούρα» που λέει η θεία Φωτούλα και 
δυο πορτοκαλάδες κόκκινες - τα µικρά µπουκάλια, 
ένα κι έξω. Το σύνολον, 12,9 Ευρώ. (Δηλαδή σε 
δραχµές: 4.396! Λογαριασµός µε το κοµπιουτεράκι - 
θυµάσθε; εκείνα που είχαµε πάρει όλοι, όταν 
µπήκαµε στο νέο νόµισµα κι έβγαζαν αυτόµατα την 
ισοτιµία). Κοντοστάθηκα. Είδα το εικοσαράκι να 
φεύγει απ' τα χέρια µου και να πηγαίνει στο ταµείο 
του µελαγχολικού (διότι φοβάται πως θα κλείσει) 
περιπτερά και λογάριασα, πρόχειρα, ότι έδινα το ένα 
τρίτο ενός µεροκάµατου για να πάρω τα ίδια 
πράγµατα που πριν από λίγα χρόνια άξιζαν περίπου 
1.000-1.100 δραχµές. Δηλαδή σε Ευρώ, περίπου 
3,23!! Όταν πανηγυρίζουν οι ηλίθιοι, κρατάνε την 
ανάσα τους οι θεοί...  

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάτι πάει στραβά εδώ - πολύ στραβά! Δεν παίζεται η 
κατάσταση! - όταν αυτό που έκανε 3,23 Ευρώ κάνει, 
χωρίς να 'χει τρέξει αντίστοιχος πληθωρισµός, 12,9 
Ευρώ, κάτι είναι πολύ στρεβλό! Όταν επίσης στο ίδιο 
διάστηµα τα µεροκάµατα όχι µόνο δεν έχουν αυξηθεί 
σχετικά (ούτε καν αναλόγως, απλώς σχετικά), αλλά, 
αντιθέτως, για τους πολλούς, τους περισσότερους, 
έχουν µειωθεί, τότε αυτό το στρεβλό είναι πολύ 
σοβαρό στρεβλό.  

Καληνύχτισα τον περιπτερά και άρχισα να βαδίζω τα 
λίγα µέτρα προς το σπίτι στο ρελαντί (διότι 
λογάριαζα κιόλας - µην κάψουµε λάδια). Σκεφτόµουν 
λοιπόν ότι επί δραχµής, όταν έβγαινε Σάββατο βράδυ 

ένας νέος (άντε κι ολίγον όψιµος) για την τσάρκα του 
µε ένα πεντοχίλιαρο στην τσέπη, ήταν (λαϊκός) 
άρχοντας και βασιλιάς - σινεµαδάκι µε τη φιλενάδα 
του, φαγάκι, ποτάκια - κύριος!  

Σήµερα µε 14,67 Ευρώ - το αντίστοιχο των 5.000 
δραχµών στην τσέπη, όχι για τσάρκα δεν βγαίνει ένας 
νεαρός κύριος, αλλά ούτε πίτσα από το σπίτι τολµάει 
να παραγγείλει. Δεν παίζεται το πράγµα.  

Μάλιστα για τους νεαρούς και τις νεαρές που 
µπαίνουν τώρα στην αγορά εργασίας µε 600 και 700 
ευρώ (όσοι µπαίνουν), έχοντας προοπτική να πιάσουν 
το χιλιάρικο σε πέντε και δέκα χρόνια, αν στο µεταξύ 
δεν τους τσακίσει η κρίση, ο ορίζοντας για τα 
στοιχειώδη του βίου ή τη δηµιουργία οικογένειας 
αποµακρύνεται σε αστρικά βάθη, µε µονάδα 
µέτρησης το «χαιρέτα µου τον πλάτανο»... Είναι 
βέβαιον ότι κάποια στιγµή οι εργαζόµενοι άνθρωποι 
θα ξεσηκωθούν, θα εξεγερθούν, θα επαναστατήσουν.  

Αυτό δεν το βλέπουν αυτοί που τους ληστεύουν, 
διότι, εκτός απ' τα µέσα παραγωγής, έχοντας στα 
χέρια τους τα µέσα επικοινωνίας και τα µέσα 
καταστολής, έχουν βυθισθεί οι ίδιοι στη φενάκη της 
παντοδυναµίας -µάλιστα του οριστικού της 
παντοδυναµίας τους.  

Θα ξυπνήσουν άσχηµα! Με τη λεπίδα στον λαιµό.  

Τότε θα τους είναι άχρηστοι οι οικονοµολόγοι της 
φρίκης, άχρηστοι οι λακέδες των ΜΜΕ, άχρηστο το 
όπιο της τηλεόρασης, άχρηστη η πληρωµένη τέχνη.   
Έχουν γίνει επαναστάσεις και θα ξαναγίνουν -µη 
λέµε κοινοτοπίες. Απλώς µάθαµε, συνηθίσαµε να 
βλέπουµε το δένδρο (λόγου χάριν το «µήνυµα» 
Γιωργάκη ή αν θα γίνει οικουµενική ή τι λέει ο 
Γιούνκερ) κι όχι το δάσος -την ευρύτερη, ιστορική 
προοπτική.  

Η διαδικασία µετατροπής της Ευρώπης, των ΗΠΑ, 
της Ελλάδας κι όλων των χωρών σε ένα παγκόσµιο 
σκλαβοπάζαρο έχει κρατήσει πολύ, τόσον πολύ ώστε 
οι κυρίαρχες αστικές ελίτ και το πολιτικό τους 
υπηρετικό προσωπικό να 'χουν την ψευδαίσθηση ότι 
έτσι είναι κι έτσι θα γίνεται.  

Η Γη όµως τρίζει.  

Οι εργάτες, Κινέζοι, Έλληνες και Σκοπιανοί, 
Ρουµάνοι, Αµερικανοί, Γάλλοι τρίζουν τα δόντια 
τους, οι παρίες ακονίζουν τα µαχαίρια τους - µε ένα 
τάληρο στην τσέπη, έναν έρωτα στην καρδιά κι έναν 
άνεµο στα µάτια, οι νέοι που εµποδίζονται να 
κατακτήσουν τον κόσµο, θα τον κατακτήσουν...  

ΣΤΑΘΗΣ Σ. 10.ΧΙ.2010 stathis@enet.gr  



Του Ντίνου Παντελίδη, µέλους του Δ.Σ της ΔΟΕ  
  
        Τι απάντησε το Υπουργείο Παιδείας 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΑΠΟ ΕΣΠΑ  
  Χτες στις 12/11/2010 πραγµατοποιήθηκε η συγκέντρωση 
διαµαρτυρίας των διοριστέων κι αναπληρωτών 
εκπαιδευτικών στο Υπ. Παιδείας κάτω από ιδιαίτερα 
άσχηµες καιρικές συνθήκες. Απαιτήσαµε να 
συναντήσουµε την πολιτική ηγεσία του υπουργείου για να 
πάρουµε απαντήσεις για τα εργασιακά ζητήµατα των 
αναπληρωτών που έχουν προσληφθεί από προγράµµατα 
ΕΣΠΑ. Δέχτηκε να µας συναντήσει η υφ. κ. 
Χριστοφιλοπούλου η οποία όµως αποχώρησε 3 
δευτερόλεπτα µετά την είσοδό της στο χώρο συνάντησης, 
εκνευρισµένη, για άγνωστους λόγους σε µας, λέγοντας: 
«Α, εγώ δεν µπορώ µείνω εδώ!». Τελικά, συναντηθήκαµε 
µε το γ.γρ. κ. Κουλαϊδή και τον ειδ. γρ. κ. Κοντογιάννη.  
Στα ζητήµατα που καταθέσαµε, οι απαντήσεις ήταν: 

� Οι θέσεις εργασίας των εκπαιδευτικών 
ειδικοτήτων στα 800 σχολεία µε ενιαίο αναµορφωµένο 
πρόγραµµα δεν πρόκειται να µετατραπούν σε οργανικές 
θέσεις την επόµενη χρονιά. 

 
� Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να καταργήσει τα 

προγράµµατα από το ΕΣΠΑ και δε σκοπεύει να 
µετατρέψει τις συµβάσεις αναπληρωτών από ΕΣΠΑ σε 
συµβάσεις αναπληρωτών από τον κρατικό 
προϋπολογισµό. 

� Για την πληρωµή των αναδροµικών παραδέχτηκαν 
πως δε θα πληρωθούν όλοι την επόµενη εβδοµάδα όπως 
αρχικά είχε ανακοινώσει το υπουργείο στη συνάντηση µε 
τη ΔΟΕ. Θα πληρωθούν µόνο όσοι ήταν στις πρώτες 
προσλήψεις. Οι υπόλοιποι θα συνεχίζουν να δουλεύουν 
απλήρωτοι και ανασφάλιστοι. 

� Για το µισθό φάνηκε πως δεν είχαν σκοπό να 
συµπεριλάβουν αργίες κλπ αλλά µετά από την πίεσή µας 
δήλωσαν πως: «βούλησή µας είναι να κατοχυρώσουµε και 
τις αργίες και τα δώρα ώστε να περιλαµβάνονται στο µισθό 
και είµαστε στη διαδικασία για να το λύσουµε».  

� Η σύµβαση που τους ζητούν να υπογράψουν είναι 
τελείως διαφορετική από των υπόλοιπων αναπληρωτών. 
Ρωτήθηκαν για ποιο λόγο στην ατοµική σύµβαση 
εργασίας µένει να συµπληρωθεί ότι προσλαµβάνονται µε 
«πλήρες ή µειωµένο ωράριο» και για «ώρες την εβδοµάδα» 
και γιατί δεν αναφέρεται το ύψος των µηνιαίων αποδοχών. 
Απάντησαν ότι «ενδέχεται να µη συµπληρώνουν ωράριο 

�  και να καλύπτουν λιγότερες από 24 ώρες». 
Δηλαδή οι 24 ώρες δεν αφορούν όλους τους συναδέλφους. 
Γι’ αυτό προφανώς χρησιµοποιούν τον όρο «κατ’ 
αναλογία». Καθένας δηλαδή θα έχει «κατ’ αναλογία» 
ωράριο, «κατ’ αναλογία» µισθό, «κατ’ αναλογία» ένσηµα. 
Οι προφορικές υποσχέσεις για πλήρες ωράριο, µηνιαίο 
µισθό και ένσηµα είναι απλά υποσχέσεις. Αρνήθηκαν να 
το επιβεβαιώσουν µε δηµόσια δήλωση παρ’ ότι τους το 
ζητήσαµε επίµονα.  

� Ακόµη και ο χρόνος που θα πληρώνονται θα είναι 
διαφορετικός από τους άλλους αναπληρωτές. Θα 
καθυστερεί –περίπου- ένα µήνα επιπλέον. 

� Για τα ένσηµα υποσχέθηκαν ότι «…θα κάνουµε 
κάθε προσπάθεια»! Ακόµη και για τους συναδέλφους που 
θα συµπληρώσουν 24 ώρες δεν ξεκαθαρίζεται αν 
πρόκειται να έχουν τα ίδια ένσηµα -και τα ίδια 
ασφαλιστικά δικαιώµατα- µε τους άλλους αναπληρωτές.  

� Για την επιµόρφωση, αναγκάστηκαν να 
παραδεχτούν ότι δεν είναι υποχρεωτική για αδιόριστους 
και αναπληρωτές ΕΣΠΑ και πως δεν υπάρχει ζήτηµα 
ποινής ή οτιδήποτε σχετικό για όσους δεν την 
παρακολουθήσουν. Προσπάθησαν να αποποιηθούν τις 
δικές τους ευθύνες χρεώνοντας τον οργανισµό 
επιµόρφωσης. Δεν είχαν όµως τίποτε να απαντήσουν όταν 
τους είπαµε ότι το υπουργείο έχει την πολιτική ευθύνη που 
υποχρεώνει τους εργαζόµενους να παραβιάζουν το 
εργασιακό τους ωράριο.  
Η εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης αποκαλύπτεται. 
Το υπουργείο Παιδείας, για να λειτουργήσει το δηµόσιο 
σχολείο µετά τους ελάχιστους διορισµούς της φετινής 
χρονιάς, προσέλαβε εκπ/κούς ειδικοτήτων χωρίς να τους 
εξασφαλίσει εργασιακή σταθερότητα, µισθό, ασφαλιστικά 
δικαιώµατα, ένσηµα.  
Η πίεση του εκπαιδευτικού κινήµατος που αντιστέκεται 
και δε συναινεί, αναδεικνύει συνεχώς τις αρνητικές πλευρές 
της εκπαιδευτικής πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση, 
ιδιαίτερα µε την εφαρµογή των προγραµµάτων ΕΣΠΑ που 
γενικεύουν την ελαστική εργασία σε βάρος του δικαιώµατος 
για µόνιµη και σταθερή εργασία.  
    Οι συνάδελφοι δεν πρέπει να υπογράψουν ΤΙΠΟΤΑ 
ΑΠΟΛΥΤΩΣ. Ιδιαίτερα όταν δεν αναφέρονται στη 
σύµβαση µισθός, επιδόµατα, προϋπηρεσία, ένσηµα, ηµέρα 
πληρωµής.  
   Οι σύλλογοι να µπουν µπροστά να απαιτήσουν 
υπογραφή συλλογικής σύµβασης και να υποχρεωθεί η 
ΔΟΕ να πάρει θέση.  
Διεκδικούµε: 1.         Να πληρωθούν ΤΩΡΑ όλα τα 
αναδροµικά των συναδέλφων.  
2.         Να υπογραφεί συλλογική σύµβαση εργασίας µε 
1400 βασικό µισθό. 
3.         Σταθερή και µόνιµη εργασία για όλους. 
Κατάργηση της ωροµισθίας, της αναπλήρωσης και της 
αναπλήρωσης µέσα από ΕΣΠΑ. Όχι στην ελαστική 
εργασία.  
4.         Κάλυψη όλων των αναγκών, πραγµατικών και 
λειτουργικών, µε νέες οργανικές θέσεις για κάθε 
εκπαιδευτικό έργο και µε µόνιµους µαζικούς διορισµούς 
σε κάθε σχολείο ώστε να καλυφθούν ΤΩΡΑ οι 
πραγµατικές ανάγκες µε διορισµό χιλιάδων 
εκπαιδευτικών σε όλες τις θέσεις (δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, 
εκπ/κοί ειδικοτήτων, ειδική αγωγή, αντισταθµιστική 
εκπαίδευση, βοηθητικού προσωπικού, κλπ) στο δηµόσιο 
σχολείο. 
 



ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΓΙΑ 1.550.000 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ 

Της ΛΙΑΝΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ  

- Καληµέρα σας, είµαι ασφαλισµένη στον ΟΠΑΔ και 
ο γιατρός σύστησε υπέρηχο µαστού.  

-Θα πρέπει να καταβάλετε το ποσό γιατί δεν 
καλύπτεται πλέον αυτή η εξέταση.  

-Μα δεν έχω τα χρήµατα και ο γιατρός κάτι βρήκε 
στο στήθος µου.  

-Δυστυχώς, δεσποινίς, ο νόµος έτσι λέει. Να το 
κάνετε όταν θα έχετε τα χρήµατα.  

- Κι αν έχω καρκίνο και διαγνωστεί µήνες 
αργότερα;  

Σιγή...  

 

 

 

 

 

 

Εις θάνατον ή, στην καλύτερη περίπτωση, σε φτώχεια 
καταδικάζει το ελληνικό κράτος τους 1.550.000 
ασφαλισµένους του Οργανισµού Περίθαλψης 
Ασφαλισµένων του Δηµοσίου (ΟΠΑΔ). Από τον 
περασµένο Αύγουστο κόπηκαν 270 ιατρικές 
εξετάσεις και µικροεπεµβάσεις, µε αποτέλεσµα οι 
δηµόσιοι υπάλληλοι να τις πληρώνουν από την τσέπη 
τους ή όταν δεν έχουν χρήµατα απλώς να µην τις 
κάνουν. Την ίδια στιγµή, έχουν περιοριστεί στο 
ελάχιστο τα αναλώσιµα για τους χρονίως πάσχοντες, 
οι οποίοι δεινοπαθούν, ενώ σε πολλές περιοχές της 
χώρας οι φαρµακοποιοί έχουν σταµατήσει να τους 
χορηγούν φάρµακα λόγω των χρεών του Ταµείου.  

Όλα ξεκίνησαν τον περασµένο Αύγουστο, όταν µε 
τον νόµο περί «Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης» 
ψηφίστηκε και η µη αναγνώριση από τον ΟΠΑΔ 
δαπανών που δεν έχουν δηµοσιευτεί σε σχετικά 
προεδρικά διατάγµατα και δεν έχουν τιµολογηθεί. 
Έτσι, κόπηκαν περί τις 270 εξετάσεις και στην 
περίπτωση που ο ασφαλισµένος επιθυµεί να τις 
πληρώσει η τιµολόγησή τους είναι ελεύθερη από τον 

ιδιωτικό τοµέα. Συνήθως αυτό συνεπάγεται τιµές 
τετραπλάσιες από αυτές που δίνει το ΙΚΑ.  

                             «Φαγοπότι»  

Με τη δικαιολογία ότι υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες 
για «µεγάλο φαγοπότι» στο Ταµείο, όσον αφορά τον 
αριθµό των διαγνωστικών εξετάσεων που 
πραγµατοποιούνται και την αναγκαιότητά τους, η 
ηγεσία του υπουργείου Οικονοµικών αποφάσισε να 
µην εξοφλούνται µέσω του οργανισµού 
µικροεπεµβάσεις, ορθοπεδικές επεµβάσεις, εξετάσεις 
για καρκινικούς δείκτες, σπινθηρογραφήµατα, 
µικροβιολογικές και καρδιολογικές εξετάσεις, 
υπέρηχοι κ.λπ. Με άλλα λόγια, επειδή το κράτος δεν 
έχει αξιόπιστο µηχανισµό ελέγχου και επειδή κάποιοι 
έφαγαν λεφτά θα την πληρώσουν οι ασφαλισµένοι 
και µάλιστα µε την υγεία τους.  

Στην περίπτωση ενός διαβητικού, όλα αυτά 
σηµαίνουν ότι θα πρέπει να καταβάλλει ο ίδιος τα 
έξοδα για τα αναλώσιµα που χρειάζεται καθηµερινά 
(βελόνες, ταινίες µέτρησης κ.λπ.) µε προοπτική να τα 
πάρει (;) από τον ΟΠΑΔ κάποια στιγµή στο µέλλον. 
Επίσης, οι νεφροπαθείς δεν καλύπτονται για 
εξετάσεις AIDS ή ηπατίτιδας, µε αποτέλεσµα να 
κινδυνεύουν και οι ίδιοι και όσοι κάνουν µαζί τους 
αιµοκάθαρση. Σε απελπιστική κατάσταση βρίσκονται 
και οι καρκινοπαθείς, που δεν νοσηλεύονται διότι δεν 
καλύπτονται οι εξετάσεις ρουτίνας από τα δηµόσια 
νοσοκοµεία.  

Οι υγιείς ασφαλισµένοι δε, που θέλουν να κάνουν 
προληπτικό έλεγχο βρίσκονται και αυτοί µπροστά 
στην κρατική αναλγησία, αφού παρ' όλες τις 
διαβεβαιώσεις ότι το σχετικό προεδρικό διάταγµα µε 
τις τιµολογήσεις θα ήταν έτοιµο στα µέσα 
Οκτωβρίου, αυτό δεν έγινε. Παρόµοιες καταστάσεις 
είχαν συµβεί και στο παρελθόν µεταξύ παλιών και 
νέων τιµολογήσεων, αλλά τα διαστήµατα ήταν µικρά 
και πάντοτε η εκάστοτε κυβέρνηση περνούσε µια 
ρύθµιση, ώστε να µην ταλαιπωρούνται οι 
ασφαλισµένοι επί µακρόν.  

Τον Μάιο του 2009, όταν η κατάσταση ήταν 
παρόµοια µε τη σηµερινή, ο τότε βουλευτής της 
αντιπολίτευσης και νυν κυβερνητικός εκπρόσωπος 
Γιώργος Πεταλωτής, σε ερώτησή του στους 
συναρµόδιους υπουργούς, έκανε λόγο για «ανάλγητη 
απόφαση του υπουργείου Οικονοµίας». Συµπλήρωνε 
δε ότι «οι ασφαλισµένοι παραµένουν ανασφάλιστοι 
και τίθεται σε κίνδυνο η υγεία τους, αφού αρκετοί 
που έχουν ανάγκη απαραίτητων ιατρικών και 
εργαστηριακών εξετάσεων δεν έχουν τη δυνατότητα 
να καλύψουν το οικονοµικό κόστος». Το γιατί ο κ. 
Πεταλωτής δεν λέει τα ίδια στην κυβέρνηση την 
οποία εκπροσωπεί, παραµένει αδιευκρίνιστο...  


