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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2012 

ΣΑ ΔΓΘΙΖΚΑΣΑ ΘΤΒΔΡΛΖΖ-ΣΡΟΗΘΑ 
ΤΛΔΥΗΕΟΛΣΑΗ 

Οη πληαμηνύρνη-Δξγαδόκελνη-λενιαία δελ 
έρνπλ πεη ηελ ηειεπηαία ηνπο ιέμε, κπνξνύλ 
λα θξελάξνπλ λα κελ επηηξέςνπλ ηελ ε-
θαξκνγή ησλ επώδπλσλ κέηξσλ, λα δηεθδη-
θήζνπλ κε ην ηαμηθό ζ.θ., ην ΠΑΚΔ όια όζα 
καο αλήθνπλ. 
Θπκίδνπκε κέηξα πνπ έρνπλ παξζεί: 

 Δηδηθή Δηζθνξά αιιειεγγύεο (ΛΑΦΚΑ) 
 Πιαθόλ ζηηο κεληαίεο ζπληάμεηο (παξά ηηο πνιύ 

κεγάιεο εηζθνξέο πνπ έρνπκε πιεξώζεη) 
 Πεξηθνπή ησλ Γώξσλ, ησλ Δπηδνκάησλ Άδεηαο, 

ηζνινγηζκνύ 

 Αύμεζε ηνπ ΦΠΑ 
 Έθηαθην εηδηθό ηέινο ειεθηξνδνηνύκελσλ δν-

κεκέλσλ επηθαλεηώλ (ραξάηζη κέζσ ΓΔΗ) 

 Μείσζε 10% από ην θαινθαίξη ηνπ 2011 ζηελ 
επηθνπξηθή 

 Νέα απόθαζε γηα πεξαηηέξσ κεηώζεηο ησλ 
ζπληάμεσλ, ζε θύξηεο θαη επηθνπξηθέο (Μλεκό-
λην Φεβξνπαξίνπ) 

 Μείσζε ζπληάμεσλ 20-40% γηα ηνπο ζπληαμη-
νύρνπο πνπ δελ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 55ν ηεο 
ειηθίαο ηνπο 

 Πεξηθνπέο 1,1 δηο. επξώ από ηνλ ηνκέα ηεο 
Τγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ησλ θαξκαθεπηηθώλ 
δαπαλώλ 

 Καηάξγεζε Κιαδηθώλ πκβάζεσλ 
 Πάγσκα Μηζζώλ θαη πληάμεσλ έσο ην 2015 
 Μείσζε 22% όισλ ησλ θαηώηεξσλ κηζζώλ 
 Καηάξγεζε ηεο κνλνκεξνύο πξνζθπγήο ζηε 

δηαηηεζία θιπ, θιπ !!! 

Απηά κεζόδεπζαλ-ςήθηζαλ ηα θόκκαηα ηεο ζπγθπ-
βέξλεζεο κε ηελ Σξόηθα (Δ.Δ.-ΓΝΣ-ΔΚΣ). πλέλνρνη 
θαη νη πιεηνςεθίεο ηνπ ζ.θ. όρη κόλν ηεο ΓΔΔ. ήκε-
ξα, ζηελ ΣηΔ. απ’ ηε κηα «ζθνύδνπλ», απ’ ηελ άιιε 
ζηεξίδνπλ κε αλαθνηλώζεηο ηνλ Πξσζππνπξγό Παπα-
δήκν. Υζεο, κόιηο, ζπληζηνύζαλ ηελ ςήθηζε ησλ 
θνκκάησλ ηεο ζπγθπβέξλεζεο. Θπκεζείηε ηηο ζρεηη-
θά πξόζθαηεο πξνεθινγηθέο ζπγθεληξώζεηο ζηελ ΣηΔ, 
όπνπ ρεηξνθξνηνύζαλ ηνπο θ.θ. Πξσηόπαππα-
Καηζέιε-Υξηζηνθηινπνύινπ. Θπκεζείηε ηηο επρα-
ξηζηήξηεο αλαθνηλώζεηο ηνπο ζε Λνβέξδν θαη ινηπνύο 
λεθξνζάθηεο ησλ δηθαησκάησλ καο. Θπκεζείηε ηηο 
θνπέο πίηαο ησλ ζπληαμηνύρσλ ζην ΚΑΡΑΒΔΛ, όπνπ 
θαιεζκέλνη πάιη ήηαλ ν θ. Πξσηόπαππαο (ΠΑΟΚ) 
θαη ν θ. Κσζηόπνπινο (Ν.Γ.) !!! 
 

 
πλάδειθνη κελ πηζηεύεηε ηελ θπβεξλεηηθή πξνπα-
γάλδα. 
Γελ ζέινπλ όπσο ςεπδώο αλαθέξνπλ λα ζώζνπλ ηε 
ρώξα από ην ρξένο θαη ην έιιεηκκα, ζέινπλ λα θαηαζ-
ηήζνπλ πην θζελνύο ηνπο εξγαδόκελνπο, λα εμαζιηώ-
ζνπλ ζπληαμηνύρνπο, λενιαία. Να θαηαξγήζνπλ θάζε 
δηθαίσκα θαη θαηάθηεζε! Να επηβάιινπλ εξγαζηαθό 
κεζαίσλα. Με κέηξα πνπ δελ είλαη πξνζσξηλά, πνπ ζα 
γίλνπλ αθόκα ρεηξόηεξα. 
ήκεξα δελ θηάλνπλ νη ακπληηθνί θαη επηκέξνπο αγώ-
λεο. Απηνί δελ κπνξνύλ, όπσο παιηά, λα απνζπάζνπλ 
θαηαθηήζεηο, νύηε λα εμαζθαιίζνπλ κηα ζηνηρεηώδε 
άκπλα. Καλέλαο θιάδνο, θακία  θαηεγνξία εξγαδνκέ-
λσλ δελ κπνξεί κόλε ηεο λα δηαζσζεί. Γηα απηό είλαη 
αλαγθαίν λα θηηαρηεί κέησπν εξγαδνκέλσλ ζπληαμην-
ύρσλ, λενιαίαο. Απηνί πνπ παξάγνπλ ηνλ πινύην ηεο 
ρώξαο πξέπεη λα γίλνπλ δύλακε εμνπζίαο δηακνξθώ-
λνληαο κηα λέα θνηλσλία εηξήλεο, αιιειεγγύεο θνηλσ-
ληθήο δηθαηνζύλεο, ζνζηαιηζκνύ. 
 

 
 
ηηγκηόηππν από ηελ πνιηνξθία ηνπ μελνδνρείνπ 
HILTON από κέιε ηνπ ΠΑΚΔ, ζηα πιαίζηα ησλ 
πνιύκνξθσλ ζπλερώλ θηλεηνπνηήζεσλ θαηά 
ησλ αληεξγαηηθώλ κέηξσλ. 

 

ΤΓΘΔΛΣΡΩΖ ΣΖ ΔΑΘ- 
ΠΔΚΠΣΖ 8 ΚΑΡΣΗΟΤ, ΣΗ 10:30 

ΣΖ ΗΛΑ 16 
Γελ δηεθδηθνύκε κόλν ξπζκίζεηο γηα 

ηα δάλεηα 
ΓΗΔΘΓΗΘΟΤΚΔ ΟΙΑ  

ΣΑ ΓΗΘΑΗΩΚΑΣΑ ΚΑ 
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ΓΗΑ ΣΑ ΛΔΑ ΓΡΑΦΔΗΑ ΣΟΤ ΤΙΙΟΓΟΤ 

Η πιεηνςεθία ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε αθνξκή 
εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηθηλδπλόηεηα ηνπ θηηξίνπ 
αηή ίλα 16, απνθάζηζε λα ελνηθηάζεη λέα γξαθεία. Δλ 
ησ κεηαμύ, ν ύιινγνο ησλ ελ ελεξγεία είλαη ζε επα-
θή κε ηε Γηνίθεζε πξνθεηκέλνπ λα παξαρσξεζεί ρώ-
ξνο ζε θηίξην ηδηνθηεζίαο ηνπ πξώελ Μεηνρηθνύ Σακεί-
νπ.  

Γηα ην δήηεκα απηό ε ΔΑΚ- ζην Γ.. (19/12/2011) 
έθαλε ηηο εμήο επηζεκάλζεηο: 

 Αθνύ εθηηκεζνύλ νη αλάγθεο ηνπ πιιόγνπ 
πληαμηνύρσλ, λα δεηεζεί ζπλάληεζε κε ηνλ ύιιν-
γν ησλ ελ ελεξγεία θαη λα ζπδεηεζεί ε δπλαηόηεηα 
ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθώλ καο. 

 ε πεξίπησζε πνπ θάηη ηέηνην θαηαζηεί αδύλαην, 
λα πξνρσξήζνπκε ζηελ εύξεζε λέσλ γξαθείσλ κε 
βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό λα είλαη θνληά ζηελ 
Σξάπεδα (π.ρ. επί ηεο νδνύ Οκήξνπ), κε πξόζνςε 
ζην δξόκν ζε ρακειό όξνθν, ώζηε λα δηεπθν-
ιύλνληαη νη θηλεηνπνηήζεηο καο, λα κπνξεί λα 
αλαξηεζνύλ παλό, εύθνια λα βξηζθόκαζηε γύ-
ξσ από ηελ Σξάπεδα αλ ρξεηαζηεί. 

Η πιεηνςεθία ηνπ Γ.. απ’ ό,ηη θαίλεηαη είλαη ήδε ζε 
δηαπξαγκάηεπζε γηα ηε κίζζσζε λέσλ γξαθείσλ, πνπ 
είλαη κελ επαξθή ζε η.κ., όκσο  ζηεξνύληαη ΠΙΖ-
ΡΩ ησλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ ζέζακε. 

Ννκίδνπκε όηη όζν είλαη θαηξόο, ε πιεηνςεθία κπνξεί 
λα μαλαζθεθζεί ην δήηεκα θαη λα κελ πξνρσξήζεη ζε 
επηπόιαηεο, «ηινπζηξαζηόλ» θαη πνιύ δαπαλεξέο ιύζε-
ηο πνπ θαη’ αξρήλ έρεη επηιέμεη. 

 

ΠΡΟΘΙΖΣΗΘΔ ΠΡΟΘΙΖΔΗ 

ην μελνδνρείν ΚΑΡΑΒΔΛ, ζηελ θνπή ηεο πίηαο ηνπ 
πιιόγνπ καο,, γηα κηα αθόκε θνξά εθιήζεζαλ (από 
ηελ πιεηνςεθία ηνπ Γ..) θαη παξαβξέζεθαλ νη βνπ-
ιεπηέο θ. ΠΡΩΣΟΠΑΠΠΑ (ΠΑΟΚ) θαη θ. ΚΩΣΟΠΟ-
ΤΛΟ (ΝΓ), ηηκήο έλεθελ γηα ηελ πξνζθνξά θαη βνή-
ζεηά ηνπο πξνο ηνλ θιάδν θαη ηελ Σξάπεδα Διιάδνο!!! 

Φαίλεηαη όηη γηα ηελ πιεηνςεθία ηνπ Γ.. «δελ ηξέρεη  
ηίπνηα», ηόζν γηα ηα κλεκόληα, όζν θαη γηα ηελ αληη-

ιατθή πνιηηηθή, πνπ ηόζα ρξόληα ΠΑΟΚ θαη ΝΓ (κε 
πξσηαγσληζηέο θαη ηνπο παξαπάλσ βνπιεπηέο) θνξ-
ηώλνπλ ζηηο πιάηεο ησλ ζπληαμηνύρσλ. 

 

 

1. Με ην Νόκν 3723/2008 ηεο Ν.Γ. νη Σξάπεδεο έια-

βαλ:  

5 δηο. Δπξώ ζε κεηξεηά, 
8 δηο ζε νκόινγα ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ πνπ ζηε 

ζπλέρεηα θαηαζέηνπλ ζηελ ΔΚΣ θαη παίξλνπλ ηζό-
πνζεο ρξεκαηνδνηήζεηο κε επηηόθην 1%, 

15 δηο. ζε δάλεηα πνπ κπνξνύλ λα ζπλάςνπλ νη 
Σξάπεδεο κε ηξίηνπο πνπ έρνπλ ηελ εγγύεζε ηνπ 

Διιεληθνύ Γεκνζίνπ. 

2. Με ην Μλεκόλην (Ν. 3845/2010) ηνπ ΠΑΟΚ νη 
Σξάπεδεο έιαβαλ: 

10 δηο. από ην Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξό-
ηεηαο 

15 δηο. ζε δάλεηα από ηξίηνπο κε εγγύεζε ηνπ Δι-

ιεληθνύ Γεκνζίνπ 
25 δηο. ζε λέα επηπιένλ δάλεηα από ηξίηνπο πάιη κε 

ηελ εγγύεζε ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ 
30 δηο. ηνλ Απξίιην ηνπ 2011 κε εηδηθή ξύζκηζε ηνπ 

ηόηε Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ 
(ςήθηζαλ από θνηλνύ ΠΑΟΚ-ΝΓ-ΛΑΟ). Δπίζεο 

έιαβαλ: 

3. 60 δηο. από ηελ ζπγθπβέξλεζε ζηηο 21 Ννέκβξε 

ύλνιν 168. Απηά κέρξη ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 2011 
Τ.Γ. Γελ πεξηιακβάλνληαη ηα πάλσ από 100 δηο. πνπ 

έρνπλ πάεη ζηηο Σξάπεδεο κέζσ ησλ παξάιιεισλ κερα-
ληζκώλ ηεο ΔΚΣ. 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ (ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΔ αθόκα θαη ηνπ  ΓΗΜΟΣΙ-
ΚΟΤ). ΙΔΦΣΑ ΤΠΑΡΥΟΤΛ (θπζηθά όρη γηα ηνπο 

ζπληαμηνύρνπο θαη εξγαδόκελνπο) 

 
 

 
 

Οη θπβεξλήζεηο θαη ην κεγάιν θεθάιαην, ζε αγαζηή ζπ-

λεξγαζία θαη ζε από θνηλνύ ζπκπαηγλία ζε βάξνο ηνπ 
ζπλόινπ ησλ εξγαδνκέλσλ, αθνινπζνύζαλ θαη αθνινπ-

ζνύλ κηα πνιηηηθή πνπ νδεγεί κε καζεκαηηθή αθξίβεηα 
ζηε ρξενθνπία ησλ Σακείσλ. Η ‘καύξε’ - αλαζθάιηζηε 

εξγαζία θαη ε εηζθνξνδηαθπγή δηζεθαηνκκπξίσλ. Οη 

απαιιαγέο θαη νη ειαθξύλζεηο ησλ εξγνδνηώλ από ηελ 
πιεξσκή αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ. Η παληειήο αδηαθν-

ξία γηα ηελ είζπξαμε ησλ νθεηιόκελσλ εηζθνξώλ. Σα 
θνλδύιηα ησλ πάλσ από 11 δηο. πνπ ρξσζηά ην Γεκό-

ζην ζηα Σακεία θαη νπδέπνηε θαηέβαιε. Οη λέεο κεηώζεηο 
εηζθνξώλ κε πξόζρεκα ηελ θξίζε. Όια απηά απνδεηθ-

λύνπλ ηηο ηεξάζηηεο θαη εγθιεκαηηθέο επζύλεο πνπ έρν-

πλ νη δηάθνξεο θπβεξλήζεηο, πνπ ζηόρν έρνπλ λα εμπ-
πεξεηήζνπλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ 

θαη ηεο εξγνδνζίαο.  
 

ΚΗΑ ΤΛΣΟΚΖ ΑΠΑΛΣΖΖ ΣΖΛ ΑΛΑΘΟΗΛΩΖ 

ΓΘΑ ΣΑ ΛΕΦΣΑ ΠΟΤ ΤΠΑΡΥΟΤΝ 
(Από πολλές δημοζιεύζεις διαβάζουμε) 

 

  ΣΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΚΗ 
ΑΦΑΛΘΗ ΤΝΕΥΘΖΕΣΑΘ 
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Λν 4 ΣΟΤ ΤΙΙΟΓΟΤ (23-12-00) 

Η αλαθνίλσζε πβξενιόγην θαηά ηεο ΔΑΚ- πνπ ηαρπδξν-

κήζεθε ζηνπο ζπλαδέιθνπο κε ηελ πξνκεησπίδα ηνπ πι-
ιόγνπ, ην κόλν πνπ δείρλεη είλαη ν θόβνο ηεο πιεηνςεθίαο 

ηνπ Γ.., κήπσο νη ζπληαμηνύρνη θαη νη εξγαδόκελνη αλνίμν-
πλ ηα κάηηα ηνπο θαη δνπλ ην βξώκηθν παηρλίδη πνπ παίδεηαη 

ζηηο πιάηεο ηνπο από ηε ζπλεξγαζία ησλ θπβεξλεηηθώλ πα-
ξαηάμεσλ ηνπ πιιόγνπ. 

Γηα πνηα δεκνθξαηία κηιάηε θαη γηα πνηεο πιεηνςεθίεο, όηαλ 

ζηελ πνιηηηθή ζθελή ε κεηνςεθία ηνπ ΠΑΟΚ έρεη επηβάιεη 
ζπλζήθεο πείλαο θαη εμαζιίσζεο ζην ιαό ρσξίο ηε ζπγθα-

ηάζεζή ηνπ; Ή κήπσο είρε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ Διιεληθνύ 
ιανύ όηαλ πεηζόθνβε ζπληάμεηο, κηζζνύο, επέβαιε ραξάη-

ζηα, αθαηξνύζε αζθαιηζηηθά θαη εξγαηηθά δηθαηώκαηα θαη 

μεπνπινύζε ηε ρώξα; Απηό εζείο ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ πι-
ιόγνπ ην ιέηε δεκνθξαηία θαη επηθξάηεζε ηεο πιεηνςεθίαο; 

πκθσλείηε κε όια απηά; Μήπσο επηηίζεζηε ζηελ ΔΑΚ- 
επεηδή αληηπαιεύεη απηή ηελ πνιηηηθή; 

Όκσο, απηέο ηηο δύζθνιεο ζηηγκέο γηα ην ιαό, αληί λα επηηί-
ζεζηε ζ’ απηνύο πνπ έρνπλ ηελ επζύλε, επηηίζεζηε ζηελ 

ΔΑΚ-. Σειηθά, κε πνηνλ είζηε; Με ηνλ εξγαδόκελν θαη ην 

ζπληαμηνύρν ή κε ηελ θπβέξλεζε θαη ην κεγάιν θεθάιαην; 
Γηαηί ε ζηάζε ζαο κόλν απηνύο επλνεί. Παξόια απηά, ζαο 

επραξηζηνύκε πνπ καο μερσξίδεηε από ην ζάπην θξάηνο πνπ 
ππνζηεξίδεηε όια απηά ηα ρξόληα, ελώ εκείο θσλάδακε ε-

λάληηα ζ΄απηό θαη δπζηπρώο επηβεβαησλόκαζηε πεξίηξαλα!!! 

αθώο θαη δελ ζπκθσλνύκε κε απηό ην ύληαγκα, γηαηί 
είλαη αληηιατθό, νύηε αλαγλσξίδνπκε ηνπο μεπνπιεκέλνπο 

ζπλδηθαιηζηέο ηεο ΓΔΔ, ΑΓΔΓΤ, ΟΣΟΔ πνπ ηα βξίζθνπλ κε 
ηελ εξγνδνζία. Πώο λα ζπκβαδίδνπκε ζηηο πνξείεο κε απην-

ύο; Πνηνο άξαγε έθιεηζε 60.000 επηρεηξήζεηο κέζα ζε 1 κό-
λν ρξόλν θαη νδήγεζε ζηελ αλεξγία ρηιηάδεο εξγαδόκελνπο, 

αλ όρη ην αζηηθό θξάηνο πνπ ππνζηεξίδεηε; Θα κπνξνύζακε 

λα επεθηαζνύκε ζε πνιιά αθόκε θαη ζπλεηό ζα ήηαλ γηα 
ζαο λα κελ ζπλερίζεηε απηή ηελ πξνβνθαηόξηθε επίζεζε 

ζηελ ΔΑΚ-. 

πλάδειθνη, κελ δέρεζηε άιιν λα ππνηηκνύλ ηε λνεκνζύλε 

ζαο. Αλ ππήξρε από ηελ πιεηνςεθία ηνπ Γ.. ηνπ πιιόγνπ 

εηιηθξίλεηα, ζνβαξόηεηα αληηθεηκεληθόηεηα θαη ηζόηεηα πξνο 
όινπο, όπσο απηνί δηαηπκπαλίδνπλ, νη επηζέζεηο ηνπο ζα 

επηθεληξώλνληαλ θαηά ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο θαη όρη 
θαηά ηεο ΔΑΚ-, πνπ απνδεηθλύεη θαζεκεξηλά όηη παιεύεη 

γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ ζπληαμηνύρσλ θαη εξγαδνκέλσλ. Ο 

αγώλαο, έηζη θη αιιηώο, ζα ζπλερηζηεί κε ακείσηε έληαζε 
από ηελ ΔΑΚ- θαη ην ΠΑΜΔ κέρξη ηελ αλαηξνπή ηεο αληη-

ιατθήο ιαίιαπαο πνπ καο επηβάιιεη ε θπβέξλεζε θαη ε πιν-
πηνθξαηία.    ΘΑΣΔΡΗΛΑ ΘΟΣΔΛΟΤ 

ΘΤΚΗΕΟΤΚΔ 
Σα «Αζθαιηζηηθά Σακεία» θαη νη απνηακηεύζεηο ησλ εξγαδν-
κέλσλ ζε απηά ήηαλ πάληα ζην ζηόραζηξν ησλ θηινκνλν-

πσιηαθώλ θπβεξλήζεσλ ηνπ ηόπνπ. Σόηε, πνπ ηα απνζεκα-
ηηθά ηνπο ήηαλ ππνρξεσηηθά ζε άηνθεο θαηαζέζεηο θαη κε-

ηαηξέπνληαλ ζε νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα θαπηηαιηζηηθέο ε-
πελδύζεηο, επηθέξνληαο δεκηέο πνιιώλ δεθάδσλ δηζεθαηνκ-

κπξίσλ. Πξόζθαηα, πνπ κε θπβεξλεηηθέο απνθάζεηο εμαλε-

κίδνληαλ ν ηδξώηαο θαη ην αίκα ησλ εξγαηώλ, γηα λα θνπλ-
ηώζεη ν ρξεκαηηζηεξηαθόο ηδόγνο θαη λα εληζρπζνύλ νη κε-

γάινη επηρεηξεκαηηθνί όκηινη. Σώξα, πνπ, γηα λα μερξεώζνπλ 

από ηελ θξίζε νη ηξάπεδεο, επηβάιινπλ αλαγθαζηηθά ην θν-

ύξεκα ησλ απνζεκαηηθώλ. 

 

Ζ ΠΡΟΠΑΓΑΛΓΑ ΣΩΛ Κ.Κ.Δ. 
Η επίζεζε ζπγθπβέξλεζεο-ηξόηθαο ζηνπο κηζζνύο θαη ζηηο 
ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο γηα ινγαξηαζκό ηνπ θεθα-

ιαίνπ ζπλνδεύεηαη θαη από κηα ηζρπξή πξνπαγαλδηζηηθή θα-
ηαηγίδα πνπ εμαπέιπζε ην πνιηηηθό ηνπ πξνζσπηθό θαη νη 

θνλδπινθόξνη ηνπ ζηα κέζα καδηθήο ρεηξαγώγεζεο πνπ 

ειέγρεη ε αζηηθή ηάμε. Κεληξηθή ζέζε ζε όιε απηή ηελ 
πξνζπάζεηα παξαπιεξνθόξεζεο θαηέρεη ην αμίσκα όηη, ν 

«εξγάηεο είλαη θόζηνο» θαη ην θόζηνο απηό πξέπεη λα κεησ-
ζεί γηαηί εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε, ην μεπέξαζκα ηεο θξίζεο 

θ.ιπ. Πξόθεηηαη γηα θαξακπηλάηε απάηε θαη πιήξε 

αληηζηξνθή ηεο πξαγκαηηθόηεηαο. Γηαηί ε αιήζεηα 
είλαη όηη ν εξγάηεο όρη κόλν δελ είλαη θόζηνο, αιιά 

είλαη ν κόλνο παξαγσγόο ηνπ πινύηνπ. Ο εξγαηηθόο 
κηζζόο απνηειεί κόλν έλα κέξνο από απηό πνπ παξάγεη ν 

εξγάηεο. Σν άιιν, απηό πνπ δελ θαηαβάιιεηαη, θαηαιήγεη 

ζην ηακείν ηεο εξγνδνζίαο. Μεηαθξάδεηαη ζε θέξδε, επξώ, 
δνιάξηα, γηελ, ζε κεηνρέο θαη νκόινγα, ζε θαπηηαιηζηηθέο 

επελδύζεηο γηα πεξηζζόηεξα θέξδε, ζε ριηδή θαη θαηαλάισ-
ζε γηα ηελ νιηγάλζξσπε θάζηα ησλ θαπηηαιηζηώλ, απηώλ 

πνπ θαηέρνπλ ηα κέζα παξαγσγήο. 

 
Σηο κόλπο και η πλειοψηθία  

ηου ζυνδικαλιζηικού κινήμαηος 
ε απηή ηελ αληηζηξνθή ηεο πξαγκαηηθόηεηαο πξνζρώξεζε 

θαη ε πιεηνςεθία ηεο ΓΔΔ, ε νπνία όρη κόλν απνδέρεηαη όηη 

ν εξγάηεο είλαη θόζηνο γηα ηνλ εξγνδόηε, αιιά θαη πσο απ-
ηό ην θόζηνο πξέπεη λα πεξηνξηζηεί. Έηζη απνθάζηζε ηε 

ζπκκεηνρή ηεο ζην «δηάινγν» πνπ ηελ θάιεζαλ νη εξγνδό-
ηεο θαη, γηα λα ζνιώζεη ηα λεξά, είπε όηη δε ζπδεηά γηα ηε 

κείσζε ησλ κηζζώλ θαη όζα πξνβιέπεη ε Δζληθή πιινγηθή 

ύκβαζε, αιιά γηα ην «κε κηζζνινγηθό θόζηνο». Η ΓΔ 
έρεη δώζεη γελ θαη ύδσξ γηα λα εμαζθαιηζηεί γηα ρξόληα ην 

πάγσκα θαη ζηελ πξάμε ε κείσζε ησλ κηζζώλ. Έβαιε πιά-
ηε, γηα λα πεξάζνπλ νη επηρεηξεζηαθέο ζπκβάζεηο, κε ηηο 

νπνίεο ζήκεξα νη εξγνδόηεο ρηππάλε ηηο θιαδηθέο, όιεο νη 
επέιηθηεο κνξθέο απαζρόιεζεο πνπ θαη απηέο νδεγνύλ ζε 

κείσζε ηνπ εξγαηηθνύ εηζνδήκαηνο. Υαξαθηήξηδε «καμηκα-

ιηζηηθέο» ηηο δηεθδηθήζεηο ηνπ ΠΑΜΔ θαη, θπξίσο, ζηάζεθε 
πάληα ερζξηθή απέλαληη ζηε «ινγηθή» πνπ πξνσζνύζαλ νη 

ηαμηθέο δπλάκεηο, όηη απηό πνπ πξέπεη λα νδεγεί ηνπο αγώ-
λεο, είλαη νη αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζπληαμηνύρσλ θαη 

όρη ηα θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

ΚΔΓΑΙΖ ΠΑΡΔΚΒΑΖ Δ ΣΗ; 

Ο  θεληξηθόο ηίηινο «Μεγάιε παξέκβαζε ηεο θίλεζήο καο» 
(Αλαγελλεηηθή Πξσηνβνπιία, Γεθέκβξηνο 2011) ζα 

παξέπεκπε, κε ηελ ζνβαξόηεηά ηνπ, ζε θάηη δπλακηθό θαη 
ξεμηθέιεπζν γηα ηνλ ύιινγν…. Κη όκσο, αθνξά ζε «κηα 

άιιε πνιηηηθή δηαρείξηζεο ησλ πόξσλ ηνπ…»! Γελ ππνηηκν-

ύκε ηα νηθνλνκηθά (έρνπκε, άιισζηε θάλεη ζρεηηθέο πξνηά-
ζεηο). Σελ κεγάιε παξέκβαζε ε ΔΑΘ- ηελ ελλνεί θαη 

ηελ πινπνηεί ζηε ζπλερή πάιε γηα ηα δηθαηώκαηά καο! 
Ιδνύ δόμεο πεδίνλ ιακπξόλ… γηα κεγάιεο παξεκβάζεηο! 
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ΦΡΟΤΓΔ ΠΑΠΑΓΖΚΗΔ ΔΙΠΗΓΔ  

«Πξαγκαηηθά επρόκαζηε ν λένο Πξσζππνπξγόο Λνπθάο Πα-
παδήκνο λα πεηύρεη ζην έξγν ηνπ αλ θαη παξέιαβε εξείπηα. 
Θα ππάξμεη ηνπιάρηζηνλ ειπίδα γηα αλάθακςε, πξόνδν θαη 
αλαπηπμηαθή πξννπηηθή.» (ΓΔΘ, Γεθέκβξηνο 2011) 

Ο νδνζηξσηήξαο εηζνδεκάησλ θαη δηθαησκάησλ ηνπ 2νπ 

ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ πνπ ππεξςεθίζηεθε πξόζθαηα, [ην δεύηεξν 
ηειεησηηθό(;) ρηύπεκα καο πεξηκέλεη ζηε γσλία θαηά ηνλ 

Ινύλην], θαηέζβεζε θαη γηα ηνπο πην αηζηόδνμνπο θάζε πα-
ξόκνηα ειπίδα, θαηαπλίγνληαο κεγαιεηώδεηο ζπγθεληξώζεηο 

δηακαξηπξίαο κε «δαθξπγόλα», ρσξίο, όκσο, λα «πξνιάβε-

η» λα θαηαζβέζεη ηηο ππξθαγηέο ησλ πνηθηιώλπκσλ «γλσζ-
ηώλ-άγλσζησλ» θνπθνπινθόξσλ πνπ ξήκαμαλ ηελ θαξδηά 

ηεο ηζηνξηθήο καο πόιεο. Μεηά από απηά ηα ζπκβάληα, 
πνιινί εξγαδόκελνη –θη όρη κόλν εκείο—εύρνληαη ΝΑ ΜΗΝ 

ΠΔΣΤΥΔΙ ζην έξγν ηεο ε θπβέξλεζε, γηα λα κελ παξαδώ-

ζεη εκάο θαη ηηο λεώηεξεο γεληέο, κέζα ζε εξείπηα, πιήξσο 
απξνζηάηεπηνπο θαη εκηζαλείο ζηηο νξέμεηο ηεο δηεζλνύο 

θαη εγρώξηαο νιηγαξρίαο, ξίρλνληαο ηελ απιαία ζε κηα θά-
θηζηε ζεαηξηθή παξάζηαζε κε ξεθξέλ «γηα ην θαιό καο»! 

Θα πείηε, όηαλ νη ζπλάδειθνη ηεο ΓΔΚ έγξαθαλ απηά 
ζηελ αλαθνίλσζε, ήμεξαλ ηη ζα επαθνινπζήζεη; Ήζειαλ λα 

μέξνπλ; Δλ πάζε πεξηπηώζεη, ΓΔΝ ΗΞΔΡΑΝ, …ΓΔΝ ΡΩΣΑ-

ΓΑΝ;! 

 
 
 

ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ… 
Η ΕΣΑΚ-Σ από το καλοκαίρι του 2011 ζήτησε από το Δ.Σ. 
συζήτηση και απόφαση για τα οικονομικά του Συλλόγου. 

Στο έντυπό της 
που κυκλοφό-
ρησε τον Οκ-
τώβριο του 
2011, επισήμα-
νε ότι πρέπει 
να μειωθούν οι 
εισφορές των 
μελών τουλά-
χιστον κατά 
30%. Οι άλλοι 
σύλλογοι συν-
ταξιούχων (λ.χ. 
Εθνική, Εμπο-
ρική, Άλφα, 
ΑΤΕ) έχουν 
εισφορές από 2 
έως το πολύ 10 
ευρώ. Επιση-
μαίνουμε ότι 
οι συνταξιού-

χοι πληρώνουν συνδρομή και για τον Σύλλογο των εν ε-
νεργεία, αντί να πληρώνει ο Σύλλογος Συνταξιούχων ό,τι 
του αναλογεί από τη χρήση των γραφείων στη Σίνα 16. 
Δυστυχώς, οι προτάσεις μας αυτές, που είναι σαφείς και 
τεκμηριωμένες, δεν έχουν υιοθετηθεί μέχρι σήμερα από 
καμμία άλλη παράταξη, αλλά ούτε έχει γίνει ουσιαστική 
συζήτηση στο Δ.Σ. του Συλλόγου. 

ΛΑ ΡΤΘΚΗΣΟΤΛ ΑΚΔΑ ΣΑ ΓΑΛΔΗΑ 

 
Νέα επηηαθηηθόηεηα απνθηά ην δήηεκα ηεο άκεζεο 

ξύζκηζεο ησλ δόζεσλ ησλ δαλείσλ ησλ ζπλαδέι-
θσλ ζπληαμηνύρσλ. Μεηά ηελ ππεξςήθηζε ηνπ 2νπ 

«ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ», πνπ μεζεκειηώλεη θάζε έλλνηα 

θνηλσληθνύ θξάηνπο θαη δηακνξθώλεη έλα λέν, πην 
επηθίλδπλν αζθαιηζηηθό πεξηβάιινλ, επηβάι-

ιεηαη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα δηεθδηθήζεη από 
ηελ Γηνίθεζε ηελ άκεζε πξνώζεζε ζρεηηθήο 

ξύζκηζεο γηα ηνπο ζπληαμηνύρνπο, θαζώο ην 
αίηεκα εδξάδεηαη ζηηο εμνλησηηθέο πεξηθνπέο 

πνπ έρνπκε ππνζηεί θαη ζα ππνζηνύκε. Δπα-

λαθέξνπκε ηελ ζρεηηθή πξόηαζε ηεο ΔΑΚ- (Γ.. 
6/10/2011): 

α) Οη θξαηήζεηο ησλ δαλείσλ λα κελ ππεξβα-
ίλνπλ ην 1/3 ηεο θαζαξήο ζύληαμεο (αθνύ, 
δειαδή, αθαηξεζνύλ νη θξαηήζεηο, ν ΙΑΦΘΑ 
θιπ) 
β) Ζ όπνηα ξύζκηζε λα είλαη ΘΑΘΟΙΗΘΖ, λα 
αθνξά όινπο 
γ) Όζν δηαξθεί ην κεζνπξόζεζκν (κέρξη δε-
ιαδή ην 2015) λα ππάξρεη αλαζηνιή ησλ δό-
ζεσλ 
δ) Ζ όπνηα επηκήθπλζε ηνπ ρξόλνπ απνπιε-
ξσκήο λα είλαη άηνθε 

 

ΑΠΟΛΔΘΡΩΖ ΤΙΙΟΓΗΘΩΛ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΩΛ  

Η  έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο ηνπ πιιόγνπ ζηακάηεζε, 
κε απόθαζε ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκ-

βνπιίνπ «Αλεμάξηεηε Πξννδεπηηθή Κίλεζε πληαμην-
ύρσλ» - ΓΔΚ, κε έσιν ζθεπηηθό. Η κεληαία ζπγθέλ-

ηξσζε ηνπ Φεβξνπαξίνπ καηαηώζεθε ηελ ηειεπηαία 

ζηηγκή, κε απόθαζε ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
πκβνπιίνπ, κε πξόζρεκα ηελ ζηαηηθή επάξθεηα ηνπ 

θηηξίνπ ηεο ίλα 16. Η πνιηηηζηηθή επηηξνπή (θαη θπ-
ζηθά ε επηηξνπή ηύπνπ) έρνπλ από θαηξό παύζεη λα 

ιεηηνπξγνύλ, κε απόθαζε ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ Γηνη-
θεηηθνύ πκβνπιίνπ… Οη ζπιινγηθέο ιεηηνπξγίεο απν-

λεθξώλνληαη δηαξθώο, ζε κηα πεξίνδν θαηαθόξπθεο 

όμπλζεο ησλ εηδηθώλ θαη γεληθόηεξσλ πξνβιεκάησλ 
θαη ηεο αλαγθαηόηεηαο ζπιινγηθήο δξάζεο γηα ηελ 

ππεξάζπηζε, όρη κόλν βαζηθώλ, αιιά θαη ζηνηρεησ-
δώλ δηθαησκάησλ καο. Οη επεηεηαθέο ενξηαζηηθέο 

εθδειώζεηο θαη νη δξαζηεξηόηεηεο αλαςπρήο (θνπή 

πίηαο, εθδξνκέο θιπ.) καθξάλ απέρνπλ από ην λα 
αλαπιεξώλνπλ έζησ θαη ςήγκαηα απηνύ ηνπ θελνύ 

δξάζεο. ύιινγνο ρσξίο δξαζηήξηα ζπκκεηνρή ησλ 
κειώλ ηνπ δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηή-

ζεηο αληίδξαζεο ζηελ γεληθεπκέλε επίζεζε θαηά ησλ 
ζπληαμηνύρσλ θαη εξγαδνκέλσλ. Αο αλαθξνύζεη, ινη-

πόλ, πξύκλαλ ε πιεηνςεθία, «κε κνλαδηθό γλώκν-

λα ην  ζπκθέξνλ ησλ ζπληαμηνύρσλ  Σξαπεδνει-
ιαδηηώλ» (Αλαθνίλσζε Νν 4, Αζήλα, 23/12/2011) 

Για επικοινωνία με της ΕΣΑΚ-Σ: 
Βαμβακούσης Γιάννης                                         6944 609544 
Καπνίση Σούζυ…………                                     6977951139 
Κοτσένου Κατερίνα……                                      6973 798438 
Ξανθόπουλος Παναγιώτης………                      6975 756429 
Σιάτρα Βιβή……………...                                    6977 351570 
Τριανταφύλλου Δημήτρης                                  6977 327802…… 


