
 

Γ, καη ιμηπόκ θηαίς εγώ. 
 

 

    Φηαίς εγώ, πμο δεκ μπμνώ κα θαηαιάβς ημ μεγαιείμ ηεξ δεμμθναηίαξ 

πμο δς, ε μπμία νίπκεη ημ θηαίλημμ ζε μέκα ημκ δεμόζημ οπάιιειμ θαη 

εθπαηδεοηηθό πμο μεηά από 15 πνόκηα οπενεζίαξ παίνκς 1300 εονώ θαη 

πνέπεη κα πιενώζς εγώ. 

 

   Φηαίς εγώ, πμο δεκ είμαη παηνηώηεξ όπςξ μ θ. Παπακδνέμο θαη μη 

οπόιμηπμη βμοιεοηέξ πμο δεκ έπμοκ οπενεηήζεη πμηέ μη πενηζζόηενμη ζημ 

ζηναηό αιιά όμςξ κμηάδμκηαη. 

 

    Φηαίς εγώ, πμο δεκ μπμνώ κα θαηαιάβς όηη δεμμθναηία είκαη ημ 

πμιίηεομα όπμο βμοιεοηέξ, οπάιιειμη ηεξ βμοιήξ, θμνμθογάδεξ, 

ηδημθηήηεξ κοπηενηκώκ θέκηνςκ, πνόεδνμη πμδμζθαηνηθώκ μμάδςκ, 

ηδημθηήηεξ εθεμενίδςκ θαη ηειεμπηηθώκ μέζςκ, 

είκαη όιμη πημ ίζμη ζηα πνμκόμηα από ημοξ οπόιμηπμοξ θαη ίζςξ θαη πημ 

παηνηώηεξ θαη γηα αοηό δεκ ζίγμκηαη από ηα μέηνα. 

 

   Φηαίς εγώ, πμο δεκ ιές κα θαηακμήζς ημοξ εζκηθμύξ ιόγμοξ γηα ημοξ 

μπμίμοξ μη δηθεγόνμη δεκ θαηαβάιιμοκ ΦΠΑ, μη γηαηνμί δεκ πιενώκμοκ 

θόνμοξ, μη οπάιιειμη ηεξ βμοιήξ παίνκμοκ 16 μηζζμύξ. 

 

   Φηαίς εγώ μ δεμόζημξ οπάιιειμξ, πμο εθαημμμύνηα εονώ δίκμκηαη ζε 

ζκεζηγεκείξ θαη μεηαζακάηηεξ εθεμενίδεξ μέζς θναηηθώκ πνεμάηςκ θαη ζε 

πμδμζθαηνηθέξ μμάδεξ. 

  

   Φηαίς εγώ μ εθπαηδεοηηθόξ, γηαηί ακηί κα θάκς ηδηαίηενα θαη κα μεκ έπς 

μηθμκμμηθό πνόβιεμα πενημέκς κα μμο δώζεη μηζζό ημ θνάημξ. 

 

   Φηαίς εγώ,  γηαηί δεκ μπμνώ κα ακηηιεθζώ όηη πνέπεη κα δώζς ςξ 

παηνηώηεξ θαη ημ 13 μηζζό γηα κα μπμνμύκ μη ενγμιάβμη κα θηηάπκμοκ 

δνόμμοξ με ηνηπιάζημ θόζημξ από όηη ζηεκ οπόιμηπε Γονώπε. Γηα κα 



μπμνμύκ μη ίδημη ενγμιάβμη κα εηζπνάηημοκ οπένμγθα πμζά από ηα δηόδηα 

θαη  μεηά μέζα από ηηξ εθεμενίδεξ ημοξ θαη ημοξ ζηαζμμύξ ημοξ κα 

ζημπμπμημύκ ημοξ δεμόζημοξ οπαιιήιμοξ γηα ημ πάιη ηεξ μηθμκμμίαξ. Γηα κα 

μπμνμύκ κα πνμβάιιμοκ θαη κα πνμςζμύκ ημοξ πμιηηηθμύξ ηεξ ανεζθείαξ 

ημοξ. Αιήζεηα πόζμη Έιιεκεξ ενγάζηεθακ ζηα μεγάια ένγα; 

 

    Φηαίς εγώ πμο δεκ κηώζς παηνηώηεξ γηα κα δώζς θαη ημ 12μ  μηζζό ζημ 

θνάημξ γηα κα μεκ απμδίδεη θακέκαξ θακαιάνπεξ αζθαιηζηηθέξ εηζθμνέξ 

αγγειηόζεμα θαη θάζε ηδημθηήηεξ εθεμενίδαξ κα μπμνεί κα έπεη 

αθμνμιόγεημ πμζό από ημκ ηδίνμ ημο θαη κα μπμνμύκ ζογθεθνημέκμη 

δεμμζημγνάθμη κα είκαη ζηε μηζζμδμζία οπμονγείςκ. 

 

     Φηαίς εγώ, πμο δεκ έπς Πόνζε Καγηέκ θαη offshore εηαηνεία όπςξ 

όιμη μη θαιμί παηνηώηεξ θαη πμο πηζηεύς όηη  κόμημμ είκαη μόκμ όηη είκαη θαη 

εζηθό. 

     Φηαίς εγώ  μ πνμδόηεξ ηεξ παηνίδαξ, πμο δεκ δίκς θαη ημκ 11μ μηζζό 

μμο γηα κα μπμνμύκ μη ηνάπεδεξ κα δειώκμοκ πνηκ ιίγα πνόκηα αζηνμκμμηθά 

θένδε ηεηναπιάζηα ζε ζπέζε με ηηξ εονςπασθέξ θαη μόιηξ ηα ζηειέπε ημοξ 

έπεζακ έλς κα ημοξ δίκεη ημ θνάημξ 22 δηξ ?. Βιέπεηε γηα κα πιμοηίζμοκ 

ιίγμη παηνηώηεξ ηναπεδίηεξ πνέπεη όιμη εμείξ γηα 2 δηξ ? κα θάμε 

πακηεζπάκη. 

 

    Φηαίς εγώ,   μ ηεμπέιεξ δεμόζημξ οπάιιειμξ πμο ημ θνάημξ πανίδεη δηξ 

ζε θανμαθεοηηθέξ εηαηνείεξ γηα εζκηθμύξ ιόγμοξ θαη δεκ ζοιιαμβάκεη 

ιαζνέμπμνμοξ θαοζίμςκ όηακ είκαη πνόεδνμη ΠΑΓ. 

 

     Φηαίς εγώ ,πμο δεκ είμαη ηόζμ παηνηώηεξ γηα κα βμεζήζς με ημ μηζζό 

μμο ημοξ ενγαηηθμύξ επηπεηνεμαηίεξ ημο ηδηςηηθμύ ημμέα πμο έπμοκ ηε 

παμειόηενε θμνμιμγία ζηεκ Γονςδώκε θαη δεκ θμνμιμγμύκηαη ηα μενίζμαηά 

ημοξ. 

     Φηαίς εγώ, πμο όιμη αοημί πμο θμνμδηαθεύγμοκ ηόζα πνόκηα, ζα 

εθδίδμοκ απμδείλεηξ από …ημο πνόκμο θαη βιέπμομε! Έπς θαμηά ηαμπέια 

ζημ μέηςπμ πμο γνάθεη : ΚΟΡΟΪΔΟ;;; 



     Φηαίς εγώ, πμο ηα θακάιηα θαη μη «έγθνηημη» δεμμζημγνάθμη ακηί κα 

ακαδείλμοκ ημ πνόβιεμα, μαξ βμμβανδίδμοκ με ημ DVD ηεξ Τδμύιηαξ… 

(δώζηε ζημ ιαό ζεάμαηα, όζμ γηα άνημ;  ε! αξ θάκε πακηεζπάκη !!!) 

 

  Φηαίς εγώ ιμηπόκ πμο ιόγς έιιεηρεξ παηνηςηηζμμύ δεκ μπμνώ κα ακηέλς 

ημ γεγμκόξ όηη γηα ημ θνάημξ εγώ μ εθπαηδεοηηθόξ ηςκ 1300 εονώ 

ζεςνμύμαη δαπάκε πενηθμπηέα θαη ίζςξ θαη ζπαηάιε. 

 

Για όλξρπ αρηξύπ ηξρπ λόγξρπ ποξςωοώ κι εγώ ζηα δικά μξρ επώδρμα 

πλημ όμωπ 

αμαγκαία μέηοα για ηημ αμόοθωζη ηηπ ξικξμξμίαπ μαπ και παοξηούμω 

και όλξρπ 

όζξρπ μιώθξρμ  ηξ ίδιξ μα ηα ακξλξρθήζξρμ για ηξ δύζκξλξ ςοξμικό 

διάζηημα 

πξρ έοςεηαι. Ποξηείμω λξιπόμ ζε όλξρπ ηξρπ δημόζιξρπ ρπαλλήλξρπ 

μέςοι μα μαπ 

δώζξρμ πίζω ηα ςοήμαηα πξρ μαπ παίομξρμ ηώοα ή μέςοι μα 

θρλακιζηξύμ κάπξιξι 

πξλιηικξί ή μα δημερηξύμ πεοιξρζίεπ θξοξθργάδωμ μα θρμξύμηαι ηα 

ενήπ: 

 

1.     Δεκ αγμνάδς ηίπμηα πένα από ηα απμιύηςξ ακαγθαία. Γηα ηα 

οπόιμηπα, εάκ δε μμο θάκμοκ επί ηόπμο έθπηςζε 20% όζμ θαη ε απώιεηα 

ημο εηζμδήμαηόξ μμο δεκ ηα αγμνάδς. Αξ θηκεζεί ε αγμνά από ημοξ ηίμημοξ 

θαη ενγαηηθμύξ οπαιιήιμοξ ημο ηδηςηηθμύ ημμέα. 

 

2.     Δε  βγαίκς έλς γηα θαθέ εάκ δεκ μεηώζμοκ θαηά 20% ηεκ ηημή ημο. 

Τμ ίδημ θαη γηα ημ ζηκεμά ζέαηνμ θαη ιμηπά. 

 

3.     Δεκ αγμνάδς εθεμενίδα γηα ιόγμοξ ηάλεξ θαζώξ όιεξ μαξ ζεςνμύκ 

ηεκ αηηία ημο θαθμύ αιιά θαη γηαηί επηδμημύκηαη από ημ θνάημξ. 

 

4.      Δεκ επηβναβεύς με ηειεζέαζε δεμμζημγνάθμοξ πμο επηπαίνμοκ ςξ 

είκαη θοζηθό ζε μίζζανκα γιμηώδε οπμθείμεκα μηθμκμμηθώκ ζομθενόκηςκ. 

 



5.     Δεκ πηζηεύς θακέκα δεμμζημγνάθμ ακ δεκ απμθαιύρμοκ πμημη θαη πώξ 

θαηαπνάζηεθακ δηξ ? ηεκ πενίμδμ ηςκ Οιομπηαθώκ αγώκςκ; Ακ δεκ μαξ 

πμοκ πόζμη Έιιεκεξ ενγάηεξ επςθειήζεθακ ηςκ μεγάιςκ ένγςκ θαη εάκ 

θαηαβιήζεθακ μη ενγαηηθέξ εηζθμνέξ; 

 

6. Γάκ δεκ μαξ πμοκ πόζα δηόδηα έπνεπε κα πιενώκμομε θαη ηη 

είδμοξ θμμπίκα γίκεηαη με ημοξ ενγμιάβμοξ πμο παίνκμοκ δηόδηα πνηκ 

θαηαζθεοάζμοκ ημοξ δνόμμοξ. Γάκ δεκ μαξ απμθαιύρμοκ πμημη 

δεμμζημγνάθμη πιενώκμκηαη από οπμονγεία. 

 

7. Γάκ δε μαξ πμοκ ηειηθά          ΠΟΙΟΙ ΣΑ ΕΦΑΓΑΝ, 

ΠΟΙΟΙ ΕΚΛΕΦΑΝ, ΠΟΙΟΙ ΚΑΣΑΥΡΑΣΗΚΑΝ; 

8. Καη ζημ ηέιμξ         ΘΑ ΠΛΗΡΩΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ 

ΟΛΟΤ ΑΤΣΟΤ; 
 

9. Πανόιμ δε πμο δεκ είμαη θαη ηόζμ παηνηώηεξ, πνμηείκς ζηεκ 

θοβένκεζε πμο ζίγμονα όιμη είκαη παηνηώηεξ ηα ελήξ μέηνα 

πενημέκμκηαξ κα μαξ πεη θαη θάπμημξ πόζα δηξ ? ζα απέθενακ: 

 

1.     Φμνμιόγεζε 1% ηςκ πνεμαηηζηενηαθώκ ζοκαιιαγώκ. 

 

2.     Φμνμιόγεζε 40 % ηςκ επηπεηνήζεςκ. 

 

3.     Φοιάθηζε γηα όζμοξ δεκ απμδίδμοκ ΦΠΑ 

 

4.     Φόνμξ 5% επί ηςκ ζηναηηςηηθώκ δαπακώκ. 

 

5.     Παύζε πνεμαημδόηεζεξ ΠΑΓ θαη ΚΑΓ. 

 

6.     Παύζε πνεμαημδόηεζεξ ηδνομάηςκ πνςζοπμονγώκ. 

 

7.     Παύζε πνεμαημδόηεξ εθεμενίδςκ θαη ηδηςηηθώκ θακαιηώκ με 

θναηηθή δηαθήμηζε 

 



8.     Οη πιμύζημη πμο θοιάζζμκηαη από αζηοκμμηθμύξ κα θαιύπημοκ 

θαη ηε μηζζμδμζία ημοξ 

 

9.     Οη επηπεηνεμαηίεξ κα ζομβάιιμοκ θαη αοημί επώκομα ακ όπη με 20% , 

ημοιάπηζημκ με 10% έθηαθηε εηζθμνά ςξ θαιμί παηνηώηεξ πμο δεκ είμαζηε 

εμείξ μη δεμόζημη οπάιιειμη. 

 

10.  Φόνμξ 10% ζηα έζμδα από ηα δηόδηα πςνίξ κα αολεζεί ε ηημή γηαηί μη 

ενγμιάβμη είκαη θαη μη πενηζζόηενμ παηνηώηεξ από όιμοξ. 

 

ΣΕΙΛΕ ΣΟ Ε ΟΟΤ ΜΠΟΡΕΙ 

ΓΙΑΣΙ ΔΕ ΘΑ 

ΜΑΣΩΟΤΜΕ  

ΑΛΛΑ ΘΑ ΥΤΘΕΙ 

ΑΙΜΑ  

ΕΑΝ ΠΑΛΙ ΣΑ ΛΕΦΣΑ 

ΜΑ ΚΑΣΑΛΗΞΟΤΝ 

ΣΙ  

ΓΝΩΣΕ ΣΕΠΕ… 



 


