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Της σύνταξης
ια το σάπιο καπιταλιΓ
στικό σύστημα και τις
κυβερνήσεις του, οι συνταξιούχοι είναι «βάρος» για
τα δημοσιονομικά, από το
οποίο προσπαθούν ν’ απαλλαγούν με κάθε τρόπο, είτε
με τη ραγδαία ιδιωτικοποίηση των συστημάτων ασφάλισης και σύνταξης,
είτε με την αύξηση των
ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, είτε με τη μείωση
των συντάξεων, είτε με την
παραμονή στην εργασία
των ήδη συνταξιούχων.

Η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ σοκαρίστηκαν τάχα από τις κυνικές δηλώσεις Τσίπρα Τσακαλώτου ότι οι σημερινοί 70άρηδες θα έχουν πεθάνει σε μερικά χρόνια και
ότι δεν θα «επιβαρύνουν»
πλέον οικονομικά το σύστημα
Η κυβέρνηση και όσοι
τώρα της καταλογίζουν
«αναλγησία» για τους σημερινούς συνταξιούχους, έχουν αυτές τις «μελέτες»
για «ευαγγέλιο» στις αντιασφαλιστικές τους μεταρρυθμίσεις, αφαιρώντας το
ένα μετά το άλλο τα δικαιώματα παλιών και νέων
συνταξιούχων, καταδικάζοντάς τους στη μίζερη ζωή,
σε στερήσεις και ανέχεια.
Ας αφήσουν λοιπόν και οι
μεν και οι δε τα κροκοδείλια
δάκρυα για τους συνταξιούχους, που έχουν αποδείξει
ότι δεν χαμπαριάζουν ούτε
από απειλές ούτε από καλοπιάσματα και αυτήν την περίοδο βρίσκονται ξανά σε
φάση προετοιμασίας νέων
κινητοποιήσεων.
Πρόοδος για το λαό θα
είναι η ανατροπή του
μνημονιακού οπλοστασίου, για να ανακτήσουν
οι εργαζόμενοι τις απώλειές τους, παλεύοντας
για τις σύγχρονες ανάγκες τους. Πραγματικά
«σύγχρονο» είναι να
έχουν όλοι οι εργαζόμενοι
μόνιμη και σταθερή δουλειά, δωρεάν Παιδεία,
Υγεία - Πρόνοια, να απολαμβάνουν τον τεράστιο
πλούτο που παράγουν.

Συνταξιοδοτικό: ΣΥΡΙΖΑ
ο Σίνης - ΝΔ ο Πιτυοκάμπτης
ύρισαν εκλογές. Κι αρχίσαν τα
Μ
νταούλια. Του διπολισμού,
της νέας έκδοσης του δικομματισμού. Παλιά ΝΔ - ΠΑΣΟΚ, σήμερα
ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ. Και βάλανε στη μέση
τους συνταξιούχους και το συνταξιοδοτικό. Και τραβάει ο ένας τον
άλλο, σε μια διεσκυλτίνδα που είτε
ο ένας, είτε ο άλλος παρασύρει και
νικήσει τον «αντίπαλό» του, το
αποτέλεσμα θα είναι σε βάρος των
συνταξιούχων και του κοινωνικού
χαρακτήρα της ασφάλισης, της
σύνταξης- όποιου έχει απομείνειμετά το πέρασμα του οδοστρωτήρα των μνημονιακών μέτρων στα
τελευταία 8 χρόνια, που και οι δυο
τους, στην ίδια πλαστή αντιπαράθεση έχουν επιβάλει σε βάρος
μιας μεγάλης εργατικής και λαϊκής
κατάκτησης.
Και η πλαστότητα αυτή αποδείχνεται από το γεγονός πως κι οι
δύο τους προσπαθούν να αφήσουν στην άκρη, να θέσουν εκτός
συζήτησης το συνταξιοδοτικό των
νέων εργαζομένων, που από το
2016 και μετά θα πορεύονται προς
τη σύνταξη, αν φτάνουν, μετά από
τα 70 τους, με ένα ψωροεπίδομα
των 300 ευρώ. Και σ’ αυτό συμφωνούν και οι δύο.
Για το όριο ηλικίας των 70 είναι
ήδη αποφασισμένο σε κάποιες
χώρες στην ΕΕ, ενώ προωθείται
στις υπόλοιπες, πάντα με τα σημερινά δεδομένα. Σ’ αυτό, ΣΥΡΙΖΑΝΔ δεν έχουν καμία αντίρρηση. Για
το ελάχιστο ποσό της «εθνικής»
σύνταξης κατά τον ΣΥΡΙΖΑ ή του
πρώτου «δημόσιου» πυλώνα κατά
τη ΝΔ και πάλι δεν διαφωνούν. Για
την υποχρεωτική ιδιωτικοποίηση
του ασφαλιστικού συστήματος, με
την μεγαλύτερη παραχώρηση μεριδίου από τα ασφάλιστρα και της
συνταξιοδοτικής «αγοράς» στα μονοπώλια του κλάδου των ασφαλίσεων και πάλι δεν διαφοροποιούνται.
Στη λογική «το βάρος της ασφάλισής τους» πρέπει να αναλάβουν
οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, χωρίς καμία
άλλη συμμετοχή του κράτους και
πολύ περισσότερο των εργοδοτών, η γραμμή τους είναι ίδια. Στην
επιλογή της εξάπλωσης της μερικής απασχόλησης και άρα μερικής
ασφάλισης, που σημαίνει ότι χιλιάδες σημερινοί εργαζόμενοι δεν
πρόκειται ποτέ να πετύχουν τις
προϋποθέσεις- που και οι δύο πολιτικοί διαπληκτιζόμενοι βάζουν με
τις νομοθετικές ρυθμίσεις τουςκαι άρα δεν θα πάρουν τίποτα πα-

ραπάνω από το κατώτερο ή υποκατώτερο ποσό σύνταξης, δεν θέλουν, ούτε μπορούν να προτείνουν
κάτι άλλο. Να προσθέσουμε δε την
τελείως ανασφάλιστη εργασία και
το απόλυτο συνταξιοδοτικό μηδέν
που αυτή προοιωνίζει για τους «ερ-

γαζόμενους» της περίπτωσης
αυτής.
Τι μένει λοιπόν; Να φαίνονται ότι
τσακώνονται για το τι θα γίνει με
τις συντάξεις των σημερινών συνταξιούχων. Ο ΣΥΡΙΖΑ… παλεύει με
τους «θεσμούς» για τη μη εφαρμογή του νόμου που ψήφισε, σε

συμφωνία μαζί τους, δηλαδή μια
έμμεση κατάργησή του. Η ΝΔ λέει
πως άμεσα θα καταργήσει τον ν.
4387/16, χωρίς να μας εξηγεί τι θα
γίνει στην περίπτωση που οι «θεσμοί» δεν αποδεχτούν μια τέτοια
επιλογή. Άλλωστε ο ίδιος ο Κ. Μητσοτάκης σε παλιότερες δηλώσεις
του ξεκαθάριζε πως «το κράτος
έχει συνέχεια» και οι δεσμεύσεις
που αυτό έχει αναλάβει θα υλοποιούνται κι από μια δική του κυβέρνηση.
Δεν θα πέσουμε στην παγίδα
τους. Κι οι δυο μας την έχουν στημένη στη στενωπό της Κακιάς
Σκάλας, ο ένας να μας ξεχειλώσει,
ο άλλος να μας ακρωτηριάσει, με
κοινό σκοπό να ξεφορτωθούν όσο
γίνεται πιο γρήγορα κι εμάς και τις
συντάξεις μας.
Τι μένει σε εμάς; Να τους απορρίψουμε και τους δύο. Να τους καταδικάσουμε και στην συνείδησή
μας και στην πολιτική σκέψη και
επιλογή μας. Και να δυναμώσουμε
την σύγκρουση και με τους δυο
τους, απ’ όποια θέση -κυβερνητική ή αντιπολιτευτική- κι αν μας
χτυπάνε. Να καταργήσουμε τους
νόμους και του ενός και του άλλου
και των δύο μαζί.

Συνταξιουχικές συγκεντρώσεις
σε όλη τη χώρα
έο γύρο κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα ενάντια στην αντιασφαΝ
λιστική επίθεση, για την αποτροπή των νέων περικοπών από την
1/1/2019 και την ανάκτηση των τεράστιων απωλειών των συνταξιούχων, διοργανώνουν σε όλη τη χώρα οι Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ
και οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις.
• Στην Αθήνα ξεκίνησε με την παναττική πανσυνταξιουχική συγκέντρωση την Πέμπτη 4/10, στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης.
Οι συγκεντρώσεις σε
όλη την Ελλάδα συνεχίζονται :
• Την Παρασκευή
5/10: Στα Τρίκαλα,
στις 10.30 π.μ., στο
Εργατικό Κέντρο.
• Την Τρίτη 9/10: Στη
Θεσσαλονίκη, στις
10.30 π.μ., στο
Άγαλμα Βενιζέλου.
• Στο Βόλο, στις 11 π.μ., στην πλατεία Ρήγα Φεραίου.
• Στη Θεσσαλονίκη, Τρίτη 13 Νοέμβρη, Οργανώσεις Β. Ελλάδας
• Στην Αθήνα, Πέμπτη 15 Νοέμβρη, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, Οργανώσεις Νότιας Ελλάδας.
• Στην Αθήνα , Σάββατο 15 Δεκέμβρη, Πανελλαδική Πανσυνταξιουχική
Κινητοποίηση.
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Θα κοπούν… δεν θα κοπούν… θα κοπούν
ον ...παπά παίζει η κυβέρνηση με τον
επανυπολογισμό των ήδη αποδιδόμενων συντάξεων, για να καλλιεργήσει προσδοκίες σε χιλιάδες συνταξιούχους Η
κατάργηση της «προσωπικής διαφοράς»
για τους «παλιούς» συνταξιούχους ψηφίστηκε από την κυβέρνηση το 2017(Ν.
4472/2017).
Αφού λοιπόν η κυβέρνηση προσπάθησε
να μας τρομοκρατήσει ότι από το 2019 οι
συντάξεις μας θα είναι ακόμα μικρότερες,
τώρα εμφανίζεται να δίνει μάχη για τη σω-

T

από τις κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, προχώρησε σε νέα αύξηση των ορίων ηλικίας
συνταξιοδότησης. Εφαρμόζοντας διάταξη
του 2ου μνημονίου, μείωσε κατά 20% τις
κατώτερες συντάξεις σε όσους νέους συνταξιούχους δεν είχαν συμπληρώσει το 67ο
έτος.
• Το Μάη του 2016 ακολούθησε ο νόμος
4387, με τον νόμο αυτό, το νέο «τσεκούρι»
σε συνταξιούχους και ασφαλισμένους
μόνο για την τετραετία 2016 - 2019 «υψώθηκε» στα 8,2 δισ. ευρώ.

ENHMEΡΩΣΗ
Το ΤΑΥΤΕΚΩ ανακοίνωσε ότι παρατεινεται η «Ισχύς ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσα ασφαλισμένων μελών, μέχρι 28 Φεβρουαρίου
2019.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΚΛΟΠΗ
ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ
ΑΛΧΗΜΕΙΑ
ε τον νόμο 4387/2016 έπρεπε να υπολογίζονται οι επικουρικές συντάξεις με τον
παρακάτω τύπο :

Μ

τηρία τάχα των συντάξεων, υποσχόμενη
(στην καλύτερη περίπτωση) την αναστολή
του μέτρου. Δηλαδή τη μετάθεσή του σε
έναν επόμενο χρόνο. Η κοροϊδία γίνεται
ακόμα μεγαλύτερη αν αναλογιστεί κανείς
ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ όχι μόνο
διατήρησε όλους τους αντιασφαλιστικούς
νόμους των προηγούμενων κυβερνήσεων,
αλλά έβαλε τη σφραγίδα της και σε νέες
περικοπές.
Εμείς δεν ξεχνάμε ότι:
• Με την ψήφιση του 3ου μνημονίου, και
τον νόμο 4336, με παρακράτηση στον
κλάδο Υγείας στις κύριες (από το 4% στο
6%) και στις επικουρικές (από 0% σε 6%).
• Νομιμοποιώντας όλες τις προηγούμενες περικοπές και τις αυξήσεις των ορίων
ηλικίας συνταξιοδότησης που επιβλήθηκαν
ENH MEΡΩ ΤΙΚ Ο ΔΕΛ ΤΙΟ
Π. Σ.Σ . ΔΕ ΚΟ ΤΡΑΠΕ ΖΩΝ
Τριμηνιαία έκδοση
Αριθ. φ. 13
Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2018
Τιμή 0,01 Ευρώ
Γραφεία:
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 37, 8ος ΟΡ.,
ΑθHΝΑ 10432, τηλ. 210 5240280,
e-mail: pssdeko.trapezon.@yahoo.gr,
site: www.pssdekotrapezon.gr
Συντακτική Επιτροπή: Το Δ.Σ.
Υπεύθυνος έκδοσης
Ιωάννης Αθανασίου

• Ακόμα, με τον νόμο Κατρούγκαλου άρχισε η περικοπή των υφιστάμενων επικουρικών συντάξεων. Μόνο στη συγκεκριμένη
τετραετία οι απώλειες υπολογίζονται στα
1,026 δισ. ευρώ.
Γίνεται φανερό, επομένως, ότι ο νόμος
4472/2017, που προβλέπει την περικοπή
της «προσωπικής διαφοράς» και τον οποίο
η κυβέρνηση λέει ότι θα αναστείλει (αν και
εφόσον το επιτρέψουν τα δημοσιονομικά...), είναι η κορυφή του παγόβουνου
της αντιασφαλιστικής πολιτικής που συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, παίρνοντας τη σκυτάλη από
τους προηγούμενους. Οσο κι αν η κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει για το αντίθετο,
ακόμα κι αν η εφαρμογή του νόμου πάρει
μια μικρή αναβολή, ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι πρέπει να έχουν καθαρό ότι η κατάργηση της «προσωπικής διαφοράς» είναι
η επόμενη μεγάλη «δεξαμενή» των 7,8 δισ.
ευρώ, από την οποία η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να αντλήσει «εξοικονομήσεις» για
το κεφάλαιο σε χρόνο που θα κριθεί κατάλληλος.
Μόνο αποτελεσματικό μέσο για να αποκρουστεί η επίθεση και να δημιουργηθούν προϋποθέσεις αντεπίθεσης είναι να
δυναμώσει σήμερα ο αγώνας για καμιά
νέα περικοπή, ανάκτηση όλων των απωλειών που είχαν οι συνταξιούχοι τα προηγούμενα χρόνια, κατάργηση του νόμου
Κατρούγκαλου και όλων των αντιασφαλιστικών νόμων, Ασφάλιση και συντάξεις
με βάση τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες.

Επικουρική Σύνταξη (Ε.Σ.)=(Σ.Μ.)χ(Σ.Α.)χ(Χ)
Όπου Σ.Μ.= Συντάξιμος Μισθός που υπολογίστηκε η κυρία σύνταξη.
Σ.Α.= Συντελεστής Αναπλήρωσης 0,45 για
κάθε έτος ασφάλισης.
Χ.= Έτη Ασφάλισης.
Επειδή ο συγκεκριμένος τύπος υπολογισμού, σε ορισμένες περιπτώσεις έδινε και αυξήσεις, προχώρησαν σε νέα αλχημεία,
παραβιάζοντας τον ίδιο τον νόμο τους.
Η Αλχημεία
Στον επαναΰπολογισμό διατηρούν τις μειώσεις προηγουμένων νόμων, με αποτέλεσμα
η καταβαλλόμενη επικουρική σύνταξη να μειώνεται ποσοστό άνω του 70% της αρχικής.

Κανένας επανυπολογισμός,
καμία μείωση με την προσωπική διαφορά στις κύριες και
επικουρικές συντάξεις.

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Πρόεδρε δεν ήταν
σωστή η αναφορά σου για
τους συνταξιούχους των 70.
ΤΣΙΠΡΑΣ: Γιατί το λες
αυτό ;
ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ: Η πλειοψηφία των συνταξιούχων είναι
πάνω από 70, που σημαίνει
ότι δεν πεθαίνουν εύκολα.
ΤΣΙΠΡΑΣ : Έτσι λες , τότε
κόψτε και άλλο τις συντάξεις .
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H ΛΕHΛΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Από τη δράση του Συλλόγου μας ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΠΡΙΝ ΤΑ ΜΝΗΜΞΝΙΑ
ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο πρω- τις πιο κάτω πολιτιστικές δράσεις μέχρι το
πό τη δεκαετία του ’50 οι κυβερνώντες – και για μια
Δ
θυπουργός και η κυβέρνησή του κα- τέλος του χρόνου.
Α
ολόκληρη
40ετία – υποχρέωναν τα Ταμεία να καθημερινά εξαγγέλουν «τα πάντα για τους
Στις 16/10/2018, ημέρα Τρίτη και
ταθέτουν όχι μόνο ατόκως (!) αλλά και με αρνητικό (!)
πάντες» στήνοντας ξόβεργες εξαπάτησης
για συνταξιούχους και εργαζόμενους.
Εμείς ξέρουμε οι δικοί μας αγώνες έφεραν κατακτήσεις, οι δικοί μας αγώνες ακύ-

ρωσαν μέτρα και επέβαλαν λύσεις.
11 Σεπτεμβρίου ξεκινήσαμε με ενημερωτική συγκέντρωση του συλλόγου για
τις πολιτικές εξελίξεις και την προετοιμασία των παναττικών συλλαλητηρίων.
► Στέλνοντας μήνυμα συνέχισης του
αγώνα ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική
κυβέρνησης - κεφαλαίου - ΝΑΤΟ και ΕΕ οι
συνταξιούχοι μέλη του Συλλόγου μας,
μαζί με εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους, νέους και γυναίκες, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της ΟΣΙΚΑ και του
ΠΑΜΕ, με σύνθημα «Μπροστά οι δικές
μας ανάγκες και όχι τα κέρδη των
λίγων», πήραν μέρος στις 13.9 στη διαδήλωση στην Αθήνα και πορεύτηκαν
προς τη Βουλή, μαζικά και δυναμικά.
► Αναπτύσουμε τις κοινωνικές δραστηριότητες του συλλόγου μας, καλούμε
τους συναδέλφους να ανταποκριθούμε
συμμετέχοντας στη συγκλονιστική, έως
τώρα, αλληλεγγύη προς τους πυρόπληκτους της τραγικής φωτιάς, ιδιαίτερα,

στην Ανατολική Αττική.
Επειδή τα «φώτα», σιγά-σιγά, αρχίζουν
και «σβήνουν», και η πυρόπληκτοι μένουν
μόνοι με τα τεράστια οικονομικά και κοινωνικά προβλήματά τους, καλούμε τους
συναδέλφους, να δείξουν την αλληλεγγύη και την συμπαράστασή τους στους
πυρόπληκτους που δοκιμάζονται, και
από την ανυπαρξία, των κρατικών
δομών.
Για την ανακούφιση των πυρόπληκτων συγκεντρώνουμε είδη πρώτης
ανάγκης.
► Στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Συλλόγου, πραγματοποιούμε

ώρα 10.30 επίσκεψη στο Μουσείο Ακρόπολης, ξενάγηση με ξεναγό του Συλλόγου.
Στις 10/11/2018, ημέρα Σάββατο μονοήμερη εκδρομή στα Καλάβρυτα, περιήγηση στην περιοχή.

► Παναττικό Συλλαλητήριο 4 Οκτώβρη
Απαντάμε σε όλους αυτούς και πρώτα
στην σημερινή κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται να πέσουμε στην παγίδα του διπολισμού τους, να ψάχνουμε ποιος από τους
δυο θα δώσει το επόμενο ισχυρό χτύπημα
στις συντάξεις μας. Απαντάμε με ένταση
και δυνάμωμα των αγώνων μας. Συνεχίζουμε τον Μαραθώνιο κινητοποιήσεων,
κλιμακώνοντας με νέες συγκεντρώσεις
και συλλαλητήρια, απαιτώντας την ικανοποίηση όλων των αιτημάτων μας. Δεν ξεχνάμε καμία από τις κατακτήσεις που μας
αφαίρεσαν, τις διεκδικούμε όλες, με
πρώτο στόχο ασφαλώς την κατάργηση
του ν. 4387/16.
Αποκρούουμε και καταγγέλλουμε τις
εξίσου αντισυνταξιουχικές προτάσεις της
ΝΔ.
► ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων πρ. ΔΕΚΟ & Τραπεζών εκφράζει την
συμπαράσταση και αλληλεγγύη του στο
δίκαιο απεργιακό αγώνα των ναυτεργατών όλων των κλάδων για τη διεκδίκηση
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με ικανοποιητικές αυξήσεις και επαναφορά της
υποχρεωτικότητας της Ε.Σ.Σ.Ε., κατώτατο
μισθό 751 ευρώ, κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών αντεργατικών νόμων, οργανικές συνθέσεις στη βάση των
πραγματικών αναγκών των πλοίων, μόνιμη σταθερή δουλειά για όλους.
► Μαζική ήταν η συγκέντρωση των
συνταξιούχων, που πραγματοποιήθηκε το
πρωί της Δευτέρας 1 Οκτώβρη στην κεντρική πλατεία Λάρισας.
Στη συγκέντρωση συμμετείχαν τα σωματεία ΙΚΑ Λάρισας, ΤΣΑ Λάρισας, ΟΑΕΕ
Λάρισας, Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΔΕΚΟ - Τραπεζών, Παράρτημα
Θεσσαλίας, Σύλλογος Δημοσίου Λάρισας,
ΟΑΕΕ Τιρνάβου, ΙΚΑ Τιρνάβου, Σύλλογος
Συνταξιούχων Εμπόρων ΤΑΕ ΟΑΕ Λάρισας,
Συνταξιούχοι ΙΚΑ Φαρσάλων και αντιπροσωπεία του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Λάρισας.
► Συμμετέχουμε στο συνέδριο της
Ομοσπονδίας μας την 18 και 19 Οκτώβρη
2018, οι αντιπρόσωποι μας θα παρουσιάσουν την δράση του συλλόγου μας για το
προηγούμενο διάστημα από το προηγούμενο συνέδριο μέχρι και σήμερα.

επιτόκιο τα λεφτά των εργαζομένων στις τράπεζες
(ν.1611/1950). Από αυτή και μόνο την… «διαρθρωτική» πολιτική, λεηλατήθηκαν περί τα 58 δισ. ευρώ από
τα ασφαλιστικά ταμεία! Είναι οι εργαζόμενοι του ’50
και του ’60, από τους οποίους έκλεψαν τότε τις ασφαλιστικές εισφορές, που σήμερα απαρτίζουν τους (και
μνημονιακά) λεηλατημένους συνταξιούχους των 300,
400 και 500 ευρώ. Ας έρθουμε τώρα στο 2018: Ο
κ.Τσίπρας λέει «μπορούμε να αποφύγουμε» την νέα
μείωση των συντάξεων «αν πετύχουμε τους στόχους,
στον βαθμό που πετυχαίνουμε τους στόχους». Τι σημαίνει, όμως, «πετυχαίνουμε τους στόχους»; Στο Μεσοπρόθεσμο η κυβέρνηση θέσπισε για το 2019
πλεόνασμα 3,96% του ΑΕΠ που (με προσδοκώμενο
ΑΕΠ τα 189,743 δις) ανέρχεται στα 7,513 δις. Δηλαδή
κατά ένα περίπου δισεκατομμύριο μεγαλύτερο από τη
δέσμευση προς την τρόικα για πλεόνασμα 3,5%.
Όταν, λοιπόν, ο κ.Τσίπρας λέει «αν πετύχουμε τους
στόχους» εννοεί ότι καθώς τα ματωμένα πλεονάσματα
μέσα από την φοροληστεία και των συνταξιούχων θα
έχουν κάνει – έτσι κι αλλιώς – τη δουλειά τους, τότε δεν
θα υπάρχει λόγος άμεσης εφαρμογής του μέτρου (και
μάλιστα σε προεκλογικό χρόνο) δεδομένου ότι η υφαρπαγή θα έχει ήδη γίνει διά άλλων τρόπων! Πρόκειται,
με άλλα λόγια, για ένα ακόμα εξοντωτικό ριφιφί που
όσοι το διαπράττουν εμφανίζουν σαν «παροχή» προς
τα θύματά τους τα… κόλλυβα από το ίδιο τους το μνημόσυνο!

ΕΠΙΚΙΝδυΝΑ ΠΑΙγΝΙδΙΑ
ΤΗΣ ΚυβΕΡΝΗΣΗΣ
αθαίνει όλο και περισσότερο η επικίνδυνη εμπλοκή
της χώρας στους σχεδιασμούς ΗΠΑ και ΝΑΤΟ στην
περιοχή, την ώρα που σε Ανατολική Μεσόγειο, Μ. Ανατολή και Βαλκάνια καίει το φιτίλι του ιμπεριαλιστικού
πολέμου.
Η διαδικασία της αλλαγής συνόρων, εάν συνεχιστεί
και μάλιστα στο όνομα της «διασφάλισης της ειρήνης
και της ασφάλειας στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της ΕΕ»,
δεν θα κάνει τίποτα άλλο παρά να ναρκοθετήσει για
άλλη μια φορά το μέλλον των λαών της Βαλκανικής. Το
ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ είναι ο κύριος παράγοντας αποσταθεροποίησης της περιοχής κι όχι παράγοντας σταθερότητας, όπως θέλουν ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ να
καθησυχάζουν το λαό και τη νεολαία Η συζήτηση για
"ανταλλάγματα" δεν αφορά το λαό και τη νεολαία! Κανένα όφελος δεν υπάρχει αντιθέτως τεράστια ζημιά θα
υπάρχει, αν η Κρήτη και γενικότερα η Ελλάδα γίνει στόχος για στρατιωτικό χτύπημα σε ένα νέο μεγάλο ιμπεριαλιστικό πόλεμο.
Το συνταξιουχικό κίνημα μαζί με το υπόλοιπο ταξικό
συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να κλιμακώσει τον
αγώνα του ενάντια στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και
τους πολέμους για το μοίρασμα και το ξαναμοίρασμα
των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των αγορών
στην περιοχή μας. Να παλέψει μαζικά ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, που
είναι σημαιοφόρος των συμφερόντων του ΝΑΤΟ και
της ΕΕ στην περιοχή και να απαιτήσει να μην υπάρξει
εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.
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Π. Σ.Σ . ΔΕ ΚΟ ΤΡΑ ΠΕ ΖΩΝ

ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ
Συνάδελφοι στα πλαίσια των εκλογοαπολογιστικών μας συνελεύσεων είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχύσουμε το
σύλλογο μας με εγγραφές νέων μελών.
Απευθυνόμαστε στον συνταξιούχο των

πρώην ΔΕΚΟ-Τραπεζών. Σήμερα είμαστε
όλοι συνταξιούχοι του ΙΚΑ και στόχος μας
είναι η ενιαία δράση με το σύνολο των
συνταξιούχων του ΙΚΑ, από όλους τους
κλάδους ώστε να μπορέσουμε όχι μόνο να

αντισταθούμε στην βάρβαρη επίθεση και
στην συνεχή μείωση των συντάξεων μας,
των κοινωνικών μας δικαιωμάτων, στην
ίδια μας τη ζωή.

Όλοι μαζί μια γροθιά να υπερασπιστούμε τις κατακτήσεις μας και να τις διευρύνουμε στο ύψος όλων εκείνων που μας
ανήκουν και που επιτάσσει η κάλυψη των
σύγχρονων αναγκών μας.

Να καλέσουμε τους συνάδελφους μας να
εγγραφούν στο σύλλογο μας να συσπειρωθούν, να γίνουν ενεργά μέλη, να δραστηριοποιηθούν να πάρουν μέρος στους
αγώνες που έρχονται για να αποκρού-

σουμε και ανατρέψουμε αυτή την πολιτική.
Το μότο μας στην πορεία για τις εκλογοαπολογιστικές συνελεύσεις πρέπει είναι :
Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ

Το λεξιλόγιο της κυβέρνησης
ν η πραγματικότητα δεν συμφωνεί με τον Τσίπρα,
τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα...
1. «Εξοδος από τα μνημόνια». Πρόκειται για θρασύτατο
ψεύδος. Η περίοδος που διανύουμε προβλέπει συνέχιση
της ενισχυμένης επιτόπιας εποπτείας στην εφαρμοζόμενη πολιτική, με ποινές χρηματοδότησης που δεν αφορούν τους γενικούς κανόνες της ΕΕ αλλά τα ελληνικά
ομόλογα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, την πρόβλεψη
για νέες «αξιολογήσεις» της πορείας της οικονομίας και
νέες αλλαγές στις ρυθμίσεις του χρέους. Ουσιαστικά η ελληνική οικονομία δεν «φεύγει» από τα μνημόνια, αλλά αντικαθιστά το 3ο πρόγραμμα με ένα νέου τύπου, «υβριδικό»
πρόγραμμα, στο οποίο η εφαρμογή των μέτρων θα ελέγχεται αυστηρά και θα καθορίζει δημοσιονομικές διευκολύνσεις.

Α

2. «Αυτοτέλεια» της οικονομικής πολιτικής, που θα επιτρέψει μια σταδιακή απομάκρυνση από τη «νεοφιλελεύθερη συνταγή» των μνημονίων, στο βαθμό που στο τιμόνι
της χώρας βρίσκονται δυνάμεις προοδευτικές και όχι συντηρητικές.
Ομως η αυτοτελής πολιτική οποιασδήποτε αστικής κυβέρνησης υπηρετεί τη νομοτελειακή πορεία του καπιταλισμού, που απαιτεί ένταση της εκμετάλλευσης για να
θωρακίζονται τα κέρδη. Στο δημοσιονομικό επίπεδο, η αυτοτελής αστική πολιτική αφορά τη δυνατότητα διασφάλισης καλύτερων όρων χρηματοδότησης της εγχώριας
αστικής τάξης μέσα από το κράτος και γενικότερα την
επίτευξη των στόχων της αστικής τάξης.
Παράλληλα, αυτή η αυτοτέλεια αντικειμενικά περιορίζεται, τόσο από το ευρωπαϊκό πλαίσιο χρηματοδότησης,
από τις γενικές κατευθύνσεις και τους μηχανισμούς ελέγχου της ΕΕ που αφορούν το σύνολο των κρατών - μελών
της, όσο και από τους ειδικούς όρους για τη χώρα μας
3. «Υπερπλεονάσματα», που επιτρέπουν μια «κοινωνική
πολιτική».
Τα φορολογικά έσοδα που παράγουν τα πλεονάσματα
προκύπτουν μέσα από τη φορολόγηση των λαϊκών στρωμάτων, αφού το μεγάλο κεφάλαιο απολαμβάνει ουσιαστικής φορολογικής ασυλίας. Το περιβόητο υπερπλεόνασμα
δεν είναι τίποτα άλλο παρά ακόμα μεγαλύτερο «ξεζούμισμα» των εργαζομένων, ενώ το τμήμα του που διανέμεται είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι του.
4. «Θετικές εξελίξεις» στην ελληνική οικονομία.
Δεν πρόκειται όμως για επιτυχίες του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύκλος
της καπιταλιστικής κρίσης εμπεριέχει και φάση ανόδου,
ενώ η επαναφορά της οικονομίας σε φάση ανάπτυξης
περιλαμβάνει εκτός από την καταστροφή τμήματος του
κεφαλαίου και το σύνολο των αντιλαϊκών μέτρων που
διασφαλίζουν την κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου.
Οι «θετικές εξελίξεις» στην οικονομία προϋποθέτουν την
αντιλαϊκή επίθεση που έχει τσακίσει τους εργαζόμενους.
5. «Φορολόγηση των πλουσίων».
Η κλιμάκωση της φοροεπίθεσης σε μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους, όπως και οι περικοπές στις συντάξεις,
επενδύονται προπαγανδιστικά με το μανδύα της «φορολόγησης των πλουσίων». Ως πλούσιοι στοχοποιούνται όλοι
όσοι δεν βρίσκονται σε κατάσταση απόλυτης εξαθλίωσης.
Οι σύγχρονες παραγωγικές δυνατότητες, όμως, οδηγούν
σε ένα αυξημένο επίπεδο αναγκών, και συνεπώς είναι προκλητικό ένας συνταξιούχος, ή μισθωτός των 1.000 - 1.500
ευρώ μηνιαίως να χαρακτηρίζεται πλούσιος.

