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Δελτίο τύπου 

 

Μζςα ςτθν κρίςθ ζχουμε δει διάφορα «μπουμποφκια» να ξεπετάγονται, 
τα οποία πατϊντασ ςτθν φτϊχια τθν ανζχεια και τθν ανεργία που τςακίηει 
κόκκαλα, προςπακοφν με διάφορουσ τρόπουσ να κερδοςκοπιςουν εισ 
βάροσ των λαϊκϊν οικογενειϊν και ευκολόπιςτων ανκρϊπων. 
Σιμερα ζπεςε ςτθν αντίλθψι μασ ζνα mail με Θέμα: Πρόταση προς τους 

συναδέλφους γονείς το οποίο ζχει ςταλεί από ότι φαίνεται μαηικά ςε γονείσ και 
παραπζμπει ςε ςυγκεκριμζνο ςαιτ, όπου αναφζρεται : 
 Γίνε μέτοχος σε καφετέρια, με κεφάλαιο μόνο 50 ευρώ 
……Για οποιοδήποτε ποσό τοποθετήσεις, οι αποδόσεις σου θα είναι περίπου 9,60% ετησίως (ενώ οι 
αντίστοιχες τραπεζικές καταθέσεις δίνουν απόδοση 0-1% ετησίως). Εννοείται, ότι το ποσό επάνω στο 
οποίο δίνουμε 9,60% το χρόνο, μπορεί να είναι από 50 ευρώ, έως όσο μεγάλο 
επιθυμείς………………………….. 

Με μία πρϊτθ ματιά, χωρίσ να ζχει κάποιοσ ιδιαίτερζσ γνϊςεισ, φαίνεται 
πωσ θ  όλθ προςπάκεια ζχει ςτθκεί με το ςφςτθμα τθσ «πυραμίδασ», για 
να βγάλουν ηεςτό χριμα από τα πιο εξακλιωμζνα ςτρϊματα. 
Το εξοργιςτικό και αιςχρό όμωσ τθσ υπόκεςθσ είναι ότι το ςυγκεκριμζνο 
mail ζχει ςταλεί από διεφκυνςθ του πανελλινιου ςχολικοφ δικτφου 

:http://www.sch.gr/ του οποίου, τθν  ευκφνθ τθσ διαχείριςθσ ζχει το 
Υπουργείο Παιδείασ. 
Αλικεια γνωρίηει το υπουργείο, πωσ το πολυδιαφημιςμζνο πανελλήνιο 
ςχολικό δίκτυο τησ αποκζντρωςησ και του ψηφιακοφ ςχολείου, ζχει γίνει 
το μζςο για να κερδοςκοπιςουν κάποιοι εξυπνάκθδεσ εισ βάροσ γονιϊν 
εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν ?  
Αν όχι, διερωτόμαςτε μπορεί ο οποιοςδιποτε ζχει προςωπικό λογαριαςμό 
ςτο ΠΣΔ να τθ χρθςιμοποιεί για κακαρά ιδιοτελείσ ςκοποφσ? 
 Η ΑΣΓΜΕ καλεί το Υπουργείο Παιδείασ να διερευνιςει άμεςα το 
περιςτατικό ( τα ςτοιχεία του χριςτθ βρίςκονται ςτα χζρια μασ ) και να  
λάβει όλα τα αναγκαία εκείνα μζτρα ζτςι ϊςτε να μθν επαναλθφτοφν ςτο 
μζλλον παρόμοια κροφςματα.  
Στουσ ςυναδζλφουσ γονείσ απευκυνόμαςτε με τουσ ςτίχουσ του ποιθτι : 
«….Μελ αθεζείο λα πείζεζαη κάζε λα βιέπεηο εζύ ν ίδηνο! 
Ό,ηη δελ μέξεηο ν ίδηνο θαζόινπ δελ ην μέξεηο. 
Έιεγμε ην ινγαξηαζκό, εζύ Θα ηνλ πιεξώζεηο. 
Ψάμε κε ηα δάρηπια θάζε ζεκάδη, ξωηώληαο: 
πώο βξέζεθε απηό εδώ………..» 
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