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ME ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ 01 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ \ 

Κόβουν-ράβουν 
ελπίδες και ζωές 

ME πανελλαδική απεργιακή 
«κινητικότητα» απαντούν από 
τα ξηµερώµατα οι εργαζόµενοι 
στο πολυνοµοσχέδιο-«ταφόππΌκα», 

που συζητείται από 
σήµερα στη Βουλή - Συγκεντρώσεις 

σε όλες τις πόλεις Tns Ελλάδας 
από ΓΣΕΕ, Α∆Ε∆Υ, ΠΑΜΕ, 

ενώ n κυβέρνηση προσπαθεί 
να χαλιναγωγήσει τις αντιδράσεις 

(και δικών ins βουλευτών), 
ακολουθώντας την τακτική 
της... κοπτορραπτικής. ΣΕΛ.3-5 • 

ΟΠΙΣΘΕΝ για το αεροπλάνο 
Αβραµόπουλου και την ποινική 
ασυλία (n αστική παραµένει) 
στη διοίκηση του ΤΧΣ. ΣΕΛ. 4 

Σάρωµα σε ∆ηµόσιο, ∆ΕΚΟ, τράπεζεε, 
νοσοκοµεία µε το πολυνοµοσχέδιο 

Στο πόδι οι δήµοι για το Παρατηρητήριο, 
που καταργεί την αυτοτέλεια tous 

Μετά tous δηµοτικού^ αστυνοµικού5, 
χαραµάδα και για «απορρόφηση» 
σχολικών φυλάκων 

Στα νοσοκοµεία το 55% των καθηγητών 
TEA στέλνει ο Αρβανιτόπουλθ5 
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Κοτπορρατπική ano 
το «Παιδείας» στο «Υγείας» 

ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΚΑΙ ∆ΕΝ∆ΙΑΣ ΥΠΟΣΧΟΝΤΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

Κοτπορρατπική ano 
το «Παιδείας» στο «Υγείας» 

Του αντωνη γαλανοπουλου 

Με την τακτική Tns κοπτορραπτικής 
επιχειρεί n κυβέρνηση 

να βόλει «χαλινάρι» oris 
διαµαρτυρίες των χιλιάδων 

• απελπισµένων δηµοσίων υπαλλήλων 
που θα µείνουν άνεργοι, αλλά και στη 
δυσθυµία των βουλευτών Tns Ν.∆. και 
ιου ΠΑΣΟΚ που αξιώνουν-χωρίς βέβαια 

να καταψηφίζουν- αλλαγές επί 
το ευνοϊκότερον. 

Ετσι, χθες, µία ηµέρα πριν από την έναρξη 
tns συζήτησης του πολυνοµοσχεδίου 

στην Ολοµέλεια, ο υπουργός 
Παιδείας tovcrcavrivos Αρβανιτόπουλος 

µιλώντας στην αρµόδια κοινοβουλευτική 
επιτροπή «επικύρωσε» επί Tns 

ουσίας προηγούµενη δέσµευση του υπουργού 
Υγείας, Αδ. Γεωργιάδη, για αξιοποίηση 

στα νοσοκοµεία συγκεκριµένων 
ειδικοτήτων των καθηγητών των 

Τεχνικών Επαγγελµατικών Λυκείων (φυσιοθεραπευτές, 
νοσηλευτές). 

Πρόκειται, γνωστοποίησε ο κ. Αρβανιτόπουλο^ 
για το 55% του συνολικού 

αριθµού των καθηγητών που εντάσσονται 
στη διαδικασία κινητικότητας. 

Παράλληλα, ο i5ios έκλεισε το «µάτι» 
και σε ό,τι αφορά tous σχολικούς 

φύλακε$: «Υπάρχει ανησυχία και αυτό 
έχει να κάνει µε το γεγον05 ότι. τα 

σχολεία πρέπει να προφυλάσσονται. 
Εχουµε κάνει τις δικές µα5 παρατηρήσει 

και νοµίζουµε ότι το θέµα θα αντιµετωπιστεί, 
αν και δεν ανήκει oris 

Αβ. Γεωργιάδηί 

αρµοδιότητες pas», σηµείωσε. 
Η τοποθέτηση Αρβανιτόπουλου ακολουθεί 

χρονικά παρόµοιες «διαρροές» 
και από το υπουργείο ∆ηµόσιας 

Τάξης σε ό,τι αφορά tous υπαλλήλους 
Tns ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. 

Κύκλοι του Νίκου ∆ένδια προσδιόριζαν 
την αξιοποίηση των υπαλλήλων 

αυτών στο υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης 
σε ποσοστό περί το 80%. 

Παράλληλα, οι υπουργοί Tns κυβέρνησης 
άφησαν ανοικτό το ενδεχόµενο 

για την κατάθεση νέων νοµοτεχνικών 
βελτιώσεων, ώστε στην αυριανή 

ψηφοφορία να µην υπάρξουν 
δυσάρεστες εκπλήξεις από βουλευτές 
Tns δικοµµατικής κυβέρνησα. 

Στο πλαίσιο αυτό έγινε γνωστό ότι 
αποσύρεται µέρος Tns τροπολογίας- 

Κ. Αρβανιτόπουλ^ 

σκάνδαλο (το θέµα είχε αναδείξει n 
«Σαββατιάτικη Ελευθεροτυπία») µε την 
οποία δινόταν ασυλία ποινική και αστική 

στα µέλη του δ.σ. του Ταµείου 
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. 

Κατά πληροφορίε5, µετά το θόρυβο 
που προκλήθηκε τα µέλη του δ.σ. θα 
προστατεύονται µόνο σε ό,τι αφορά 
αστικές ευθύνη. 

Στον κάλαθο των αχρήστων οδεύει 
επίσης έτερη τροπολογία διά χειρός 
∆ηµήτρη Αβραµόπουλου, µε την οποία 

ο unoupyos E9viKns Αµυνας θα 
µπορούσε να χρησιµοποιεί το αεροσκάφη 

Embraer και Gulfstream για us 
επίσηµες µετακινήσει του. Την ίδια τύχη 

είχε και n πρόθεσή του να επανασυοτήσει 
Γενική Γραµµατεία Αµυντικών 

Υποθέσεων. 

N. ∆ένδιας 

Παρά πάντως τις ενέσεις «καλλωπισµού», 
το πολυνοµονσχέδιο αναµένεται 

να υπερψηφιστεί µόνο από Ν.∆. 
και ΠΑΣΟΚ - αν και βουλευτές όπως 
n Φεβρωνία Πατριανάκου, ο Οδυσσέας 

Κωνοταντόπουλος, ο Χρήστος 
Γκόκας «γκρίνιαξαν» αρκετά. 

Σύσσωµη n αντιπολίτευση το καταψήφισε 
και χθες κατά τη συζήτηση του 

στη B' ανάγνωση, ενώ αρνητική ήταν 
και n βουλευτής της ∆ΗΜΑΡ Ασηµίνα 
ϊηροτύρη. 

Κατηγόρησε την κυβέρνηση για ολιγωρία 
στο ζήτηµα Tns πάταξης της 

φοροδιαφυγή5, ενώ τόνισε ότι n κατάργηση 
ειδικοτήτων ολόκληρων κλάδων 

ακυρώνει κάθε µεταρρυθµιστική 
προσπάθεια και υπακούει µόνο oris 
απαιτήσεις των δανειστών µας. 
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