
Όποιος ακόμα προβληματίζεται
για το ποιους ωφελεί η κυ-

βερνητική πολιτική, ποιοι την υπα-
γορεύουν, πήρε άλλη μια φορά
την απάντηση. Το μεγάλο κεφά-
λαιο, με όποια μορφή κι αν εκφρά-
ζεται, είναι ο υποβολέας και ο
κερδισμένος από την πολιτική
αυτή. Οι εργαζόμενοι και ο λαός
είναι τα υποζύγια και οι χαμένοι. 

Η επίθεση που εκδηλώθηκε το
τελευταίο διάστημα από τις τρά-
πεζες στα ασφαλιστικά- συνταξιο-
δοτικά δικαιώματα των συναδέλ-
φων συνταξιούχων των τραπεζών
αλλά και των εργαζομένων, δεν
είναι απλά σημείο των καιρών,
αλλά μια από τις προϋποθέσεις
και όρους που η κυβέρνηση και οι
ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί του
ΔΝΤ, της ΕΕ, του ΟΟΣΑ συμφω-
νούν και επιβάλουν στο λαό μας
για να βοηθήσουν το μεγάλο κε-
φάλαιο να βγει αλώβητο και ενι-
σχυμένο από την κρίση.

Η Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ) και η
ALPHA BANK χωρίς κανένα ενδοι-
ασμό ανακοίνωσαν προς τους
ασφαλισμένους των ταμείων ΛΕ-
ΠΕΤΕ και ΤΑΠΙΛΤ- ΑΤ (επικουρικά)
πως σταματούν άμεσα κάθε χρη-
ματοδότηση των ελλειμμάτων
τους γιατί έτσι προστάζουν οι
ρυθμίσεις για την ανακεφαλαι-
οποίηση και ανταγωνιστικότητα
(αυξημένη κερδοφορία) του τρα-
πεζικού συστήματος. Ελλείμματα
για τα οποία αποκλειστικά υπεύ-
θυνες είναι οι κυβερνήσεις και οι
εργοδότες (PSI και κουρέματα,
αναγκαστική αγορά ομολόγων
από τα αποθεματικά τους, συγχω-
νεύσεις και εξαγορές  με «εθε-
λούσιες» αποχωρήσεις, μειώσεις
εργοδοτικών εισφορών κ.α.).

Θεωρούν τις δεσμεύσεις τους
απέναντι στα ταμεία και τους δι-
καιούχους των παροχών τους βά-
ρος στην οικονομική τους κατά-
σταση και αποφάσισαν να απαλ-
λαχτούν από αυτό, αδιαφορώντας
για τις επιπτώσεις στο βιοτικό επί-
πεδο των ασφαλισμένων. Με τις
αποφάσεις τους οδηγούν στην
μετατροπή των επικουρικών πα-
ροχών, που απέδιδαν τα ταμεία,
σε άθλια επιδόματα λίγων δεκά-
δων ευρώ. Κι έτσι με τον έμμεσο
αυτό τρόπο η κυβερνητική πολι-
τική για τις επικουρικές συντάξεις
βρίσκει την εφαρμογή της και
στους χώρους αυτούς, στους
οποίους λόγω ειδικών καθεστώ-
των η κυβέρνηση δεν μπορούσε
να παρέμβει.

Ασφαλώς δεν υπάρχει καμία αμ-
φιβολία πως αυτή η διαδικασία
προωθήθηκε σε συνεννόηση και

συμπαιγνία κυβέρνησης και τρα-
πεζών. Κι ακόμα στηρίζεται στην
τακτική υποταγής και αποδοχής
της από τις ηγεσίες των κυβερνη-
τικών και εργοδοτικών συνδικαλι-
στικών οργάνων εργαζομένων και
συνταξιούχων στους χώρους αυ-
τούς. Οι ηγεσίες τους, παρά τους
λεκτικούς λεονταρισμούς, κάνουν
καθαρό πως δεν προτίθενται να
δράσουν με όρους αγωνιστικής
αντίστασης, αλλά θα καταφύγουν
άλλη μια φορά στην απόλυτα
αδιέξοδη και αποπροσανατολι-
στική πρακτική των δικαστικών
διαδικασιών.

Η εξέλιξη αυτή χρεοκοπεί τις
απόψεις των ηγεσιών αυτών, για
την σωτηρία των «δικών μας τα-
μείων», για τη συνεννόηση με τις
«δικές μας τράπεζες». Κάνει ξεκά-
θαρο πως η επιμονή του ταξι-

κά προσανατολισμένου εργατικού
και συνταξιουχικού κινήματος
στον αγωνιστικό, ενωτικό δρόμο
πάλης απέναντι στην πολιτική
αυτή, όχι βέβαια για να σώσει ο
καθένας το «μαγαζάκι του», αλλά
όλοι μαζί να σώσουμε αφ’ ενός
όποια δικαιώματα έχουν απομεί-
νει, αλλά κύρια να διεκδικήσουμε
όλα όσα μας ανήκουν, τα έχουμε
πληρώσει, τα δικαιούμαστε, για να
ανατρέψουμε συνολικά την πολι-
τική κυβέρνησης και ΕΕ.

Απευθύνουμε και πάλι κάλεσμα
σ’ όλους τους συναδέλφους από
κάθε χώρο των πρώην ΔΕΚΟ και
Τραπεζών να συμπορευτούν στον
δικό μας αγωνιστικό μονόδρομο,
να τον ενισχύσουν με τη δική τους
αγωνιστική οργάνωση και συμμε-
τοχή.

Της σύνταξης

Πέρασαν τρείς
μήνες από το

προηγούμενο δελτίο
μας, που σημαδεύτη-
καν με πάρα πολλά
γεγονότα, η  πορεία
προς την 3η «αξιολό-
γηση», η οποία έρχε-
ται συντόμως, σημα-
τοδοτεί το βάθεμα
της αντεργατικής
και αντιλαϊκής επί-
θεσης, παρά την

προσπάθεια της κυ-
βέρνησης να καλ-
λιεργήσει κλίμα εφη
συχασμού, αφού
βγαίνουμε από το
τούνελ των μνημο-
νίων. Φυσικά τίποτα
δεν ισχύει σε όσα
υποστηρίζει η κυ-
βέρνηση των ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αφού όχι
μόνο διατήρησε όσα
οι προηγούμενες α
στικές κυβερνήσεις
εφάρμοσαν για λο-
γαριασμό του κεφα-
λαίου, αλλά πρόσθε-
σε και άλλα μέτρα
και με τα νέα μέτρα
που πρόκειται να
πάρει στο άμεσο
μέλλον θα κάνει πιο
επώδυνη τη ζωή των
συνταξιούχων,  ερ-
γαζομένων και λοι-
πών λαϊκών στρω-
μάτων. Η απάντηση
είναι επιβεβλημένη,
συσπείρωση και
δράση με τα ταξικά
σωματεία για ανα-
τροπή αυτών των
πολιτικών και κα-
τάργηση των αιτιών
που τις γεννάνε.
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μαζί στην αντιλαϊκή επίθεση

Το ΠΑΜΕ απεύθυνε κάλεσμα
στην εργατική τάξη της χώρας

μας, στα συνδικάτα, να δημιουρ-
γήσουμε κλίμα διεκδικητικό, μα-
χητικό, αποφασιστικό.

(Δημοσιεύουμε ένα απόσπασμα
από το διεκδικητικό πλαίσιο που
μας αφορά άμεσα)

Για την Κοινωνική Ασφάλιση

Αποκατάσταση των κύριων και
επικουρικών συντάξεων στο ύψος
που ήταν το 2009. Επαναφορά
13ης και 14ης κύριας και επικου-
ρικής σύνταξης. Κατάργηση όλων
των αντιασφαλιστικών νόμων και
των τριών μνημονίων, που μει-
ώνουν συντάξεις και παροχές.

Άμεση αποκατάσταση των απω-
λειών από τις περικοπές επιδομά-
των και συντάξεων σε ειδικές ο-
μάδες, όπως αναπηρίας, χηρείας.
Να μην περάσει η νέα σφαγή στα
προνοιακά επιδόματα που έχουν
απομείνει.

Κατώτερη κύρια σύνταξη 600
ευρώ, δηλαδή στο 80% της ΕΓΣΣΕ
των 751 ευρώ.

Πλήρης κρατική εγγύηση όλων
των συντάξεων και των παροχών.
Κατάργηση της ιδιωτικής και κρα-
τικής επιχειρηματικής δραστηριό-
τητας.

Να πληρώσουν το κράτος και η
μεγαλοεργοδοσία για τα ελλείμ-
ματα στα Ταμεία. Κάλυψη, με κρα-
τική χρηματοδότηση, του συνό-
λου των απωλειών των αποθεμα-

τικών των ασφαλιστικών ταμείων
και των απωλειών από το κού-
ρεμα (PSI), με ευθύνη του κρά-
τους και της εργοδοσίας.

Πλήρης ανάληψη της ευθύνης
από το κράτος και το μεγάλο κε-
φάλαιο. Αύξηση των εργοδοτικών
εισφορών. Άμεση κατάργηση της
εισφοράς των εργαζομένων, α-
γροτών, αυτοαπασχολούμενων
στον κλάδο Υγείας.

Να σταματήσει το αίσχος στις
καθυστερήσεις έκδοσης και απο-
νομής των συντάξεων. Να υπάρ-
χει άμεση έκδοση προσωρινής
σύνταξης μέχρι να εγκριθεί η τε-
λική.

Άμεση απόσυρση των αποθεμα-
τικών των Ταμείων από κάθε
λογής «τζόγο». Κατάργηση κάθε
διάταξης για μεταφορά ή τζογάρι-
σμα των αποθεματικών σε μετο-
χές και άλλα χρηματοοικονομικά
προϊόντα.

Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότη-
σης για τους μισθωτούς, τους
αγρότες, τους αυτοαπασχολούμε-
νους να μην ξεπερνούν τα 60
χρόνια για τους άνδρες και τα 55
για τις γυναίκες, τα 55 και τα 50
αντίστοιχα για τους εργαζόμενους
στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγ-
γέλματα.

Να επανέλθουν στα Βαρέα - Αν-
θυγιεινά τα επαγγέλματα που α-
ποχαρακτηρίστηκαν (εκτός όσων
έχουν εκλείψει). Να διευρυνθεί ο
θεσμός των ΒΑΕ.
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Το 35,6% του πληθυσμού της χώρας ή
3.789.300 άτομα βρίσκονταν πέρυσι σε

κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό,
παρουσιάζοντας μικρή μείωση σε σχέση µε την
προηγούμενη χρονιά (3.828.500 άτομα που αν-
τιστοιχούσαν στο 35,7% του πληθυσμού), σύμ-
φωνα με έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ. Το κατώφλι της
φτώχειας ανέρχεται στο ποσό των 4.500 ευρώ
ετησίως ανά άτομο και σε 9.450 ευρώ για νοι-
κοκυριά µε δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα
παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών, ενώ το µέσο
ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών
της εκτιμάται σε 14.932 ευρώ.Σύμφωνα με την
ΕΛΣΤΑΤ, ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού
αποκλεισμού είναι υψηλότερος στην περί-
πτωση των ατόμων ηλικίας 18-64 ετών
(39,7%) και εκτιμάται για τους Έλληνες σε 38%
και για τους αλλοδαπούς που διαμένουν στην
Ελλάδα σε 59,7%. Τα νοικοκυριά που βρί-
σκονται σε κίνδυνο φτώχειας εκτιµώνται σε
832.065 σε σύνολο 4.168.784 νοικοκυριών και
τα µέλη τους σε 2.262.808 στο σύνολο των
10.651.929 ατόµων του πληθυσμού της
χώρας.Παράλληλα, κατά 6,6 φορές μεγαλύ-
τερο ήταν πέρυσι το μερίδιο του εισοδήματος
του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού της
χώρας σε σχέση με εκείνο του φτωχότερου
πληθυσμού. Η οικονοµική ανισότητα μεταξύ
των ατόµων ηλικίας 65 ετών και άνω μειώθηκε
κατά 0,2 µονάδες σε σχέση με το 2015 και δια-
μορφώνεται στο 3,9 (4,1 το 2015), ενώ μεταξύ
των ατόµων κάτω των 65 ετών διαμορφώνεται
στο 7,5 παρουσιάζοντας µικρή άνοδο σε σχέση
µε το 2015, που ήταν στο 7,4.Από το 1994, έτος
κατά το οποίο άρχισε η έρευνα, η συνολική ανι-
σότητα µειώθηκε κατά 3,1 ποσοστιαίες µονά-
δες (37,4% το 1994)..

Όχι μόνον στον φτωχό πληθυσμό, αλλά και
σε μέρος του μη φτωχού πληθυσμού της
χώρας αφορούσε πέρυσι η στέρηση βασικών
αγαθών και υπηρεσιών (δυσκολία ικανοποί-
ησης έκτακτων οικονοµικών αναγκών, αδυναµία
κάλυψης εξόδων για διακοπές µίας εβδοµάδας
το χρόνο, αδυναµία διατροφής που να περι-
λαµβάνει κάθε δεύτερη ηµέρα κοτόπουλο,
κρέας ή ψάρι, αδυναµία πληρωµής για ικανο-
ποιητική θέρµανση της κατοικίας, έλλειψη βα-
σικών αγαθών όπως πλυντήριο ρούχων,
έγχρωµη τηλεόραση, τηλέφωνο, αυτοκίνητο,
αδυναµία αποπληρωµής δανείων ή αγορών µε
δόσεις, δυσκολίες στην πληρωµή πάγιων λογα-
ριασµών).Συγκεκριµένα, το ποσοστό του πλη-
θυσµού που αντιµετωπίζει οικονοµικές
δυσκολίες µε αποτέλεσµα να στερείται, του-
λάχιστον, τέσσερις από τις εννέα συνολικά
διαστάσεις της υλικής στέρησης ανέρχεται σε

22,4% το 2016, ενώ το ποσοστό αυτό ήταν
22,2% το 2015, 21,5% το 2014, 20,3% το 2013,
19,5% το 2012 και 11% το 2009. Η αύξηση του
ποσοστού το 2016 σε σχέση με το 2015 είναι
µεγαλύτερη στην περίπτωση των παιδιών ηλι-
κίας έως και 17 ετών (1 ποσοστιαία µονάδα)
συγκριτικά µε τις υπόλοιπες ηλικιακές οµάδες.
Η υλική στέρηση των παιδιών ηλικίας έως και 17
ετών ανέρχεται για το 2016 σε 26,7%, ενώ το
2009 ήταν 11,9%. Για τα άτοµα ηλικίας 65 ετών
και άνω, το ποσοστό στέρησης το 2016 ανήλθε
σε 15,2% και παρέµεινε αµετάβλητο σε σχέση
µε το 2015, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2009
ήταν 12,1%. Στα άτοµα ηλικίας 18 έως 64 ετών
το ποσοστό όσων στερούνται βασικών αγαθών
και υπηρεσιών το 2016 ανέρχεται σε 23,7%.

Τα νοικοκυριά που αντιµετωπίζουν ελλείψεις
βασικών ανέσεων στην κύρια κατοικία κατατάσ-
σονται, κατά καθεστώς ιδιοκτησίας, ως εξής:

• 5,5% των νοικοκυριών µε ιδιόκτητη κατοι-
κία µε οικονοµικές υποχρεώσεις (δάνειο, υπο-
θήκη, κλπ.)

• 5,5% των νοικοκυριών µε ιδιόκτητη κατοι-
κία χωρίς οικονοµικές υποχρεώσεις (δάνειο,
υποθήκη, κλπ.)

• 8,2% των νοικοκυριών σε ενοικιασµένη κα-
τοικία

• 10,2% των νοικοκυριών σε παραχωρηµένη
δωρεάν κατοικία

Το ποσοστό του πληθυσµού που διαβιεί σε
κατοικία µε στενότητα χώρου ανέρχεται σε
28,7% για το σύνολο του πληθυσµού, σε 25,1%
για τον µη φτωχό πληθυσµό και σε 42,2% για
τον φτωχό πληθυσµό. Το 53,2% των φτωχών
νοικοκυριών δηλώνει ότι στερείται διατροφής
που περιλαµβάνει κάθε δεύτερη ηµέρα κοτό-
πουλο, κρέας, ψάρι ή λαχανικά ίσης θρεπτικής
αξίας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των µη φτω-
χών νοικοκυριών εκτιµάται σε 1,8%. Το ποσο-
στό των νοικοκυριών που δηλώνουν οικονοµική
αδυναµία να έχουν ικανοποιητική θέρµανση τον
χειµώνα ανέρχεται σε 29,2%, ενώ είναι 51,6%
για τα φτωχά νοικοκυριά και 23,6% για τα µη
φτωχά νοικοκυριά. Το 80,7% των φτωχών νοι-
κοκυριών και το 47,6% των µη φτωχών δηλώνει
οικονοµική δυσκολία να αντιµετωπίσει έκτα-
κτες, αλλά αναγκαίες δαπάνες ύψους, περίπου,
384 ευρώ. Περιβαλλοντικά προβλήµατα από
παρακείµενη βιοµηχανία ή προβλήµατα από
την κυκλοφορία αυτοκινήτων δηλώνει ότι αν-
τιµετωπίζει το 20% των νοικοκυριών, ενώ ποσο-
στό 12,2% των νοικοκυριών αναφέρει ως
πρόβληµα τους βανδαλισµούς και την εγ-
κληµατικότητα στην περιοχή του.

Στοιχεία από έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ.

NEOΣ NOMOΣ
ΝΕΑ ΒΑΡΗ

ΣΤΟΥΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προ-
σπαθεί να εμφανίσει το νομο-

σχέδιο του υπουργείου Εργασίας ότι
υπερασπίζεται τα εργασιακά δι-
καιώματα. Παρά το γεγονός ότι
είναι έτοιμοι να εξαπολύσουν ένα
νέο γύρο αντεργατικής επίθεσης
διατηρούν στο ακέραιο το αντεργα-
τικό νομοθετικό πλαίσιο όλων των
προηγούμενων χρόνων.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Συνταξιούχων ΙΚΑ, Δήμος Κουμπού-
ρης, τόνισε ότι το νομοσχέδιο «σε
καμία περίπτωση δεν διασαλεύει
ούτε στο ελάχιστο το αντεργατικό,
αντισυνταξιουχικό νομικό πλαίσιο
που έχει ψηφιστεί μέχρι σήμερα.
Αλλαγές που έχουν τσακίσει τη
ζωή μας τα προηγούμενα και τα
σημερινά χρόνια, ενώ έπονται φυ-
σικά αλλαγές που έρχονται για το
επόμενο διάστημα». Όπως υπο-
γράμμισε, η κυβέρνηση συνεχίζει την
αντιασφαλιστική επίθεση γιατί υπη-
ρετεί τις ανάγκες του κεφαλαίου για
μείωση της αξίας της εργατικής δύ-
ναμης και αντιμετωπίζει τους συν-
ταξιούχους ως «κόστος γήρανσης
και πρέπει να μειωθούν κι άλλο οι
πενιχρές συντάξεις και να χτυπη-
θούν όποια δικαιώματα έχουμε
που δεν μας χαρίστηκαν». Από
πάνω, πρόσθεσε, «ακούμε από την
κυβέρνηση ότι πρέπει να είμαστε
και ευχαριστημένοι γιατί με τους
νόμους που ψήφισε και ιδιαίτερα
με τον ν. 4387, δεν θα μας κόψει
πάνω από 18%. Το 18%, είναι γνω-
στό αυτό, έρχεται να προστεθεί
στο πάνω από 45%, που έχουν μει-
ωθεί οι κύριες συντάξεις. Φυσικά
θα έχουμε και καινούργιες περικο-
πές στις επικουρικές συντάξεις,
κατά 25%, κάτι που ουσιαστικά θα
τις εξαφανίσει» και έπεται συνέ-
χεια.
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Η Ελλάδα της φτώχειας σε αριθμούς

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
Μόλις πήρα τη σύνταξη, σκεφτόμενος και

λίγο πονηρά να προλάβω τον επανυπολογι-
σμό, έτρεξα στον μανάβη για
αγορά των ζαρζαβατικών του
μήνα. Έτσι και αλλιώς τα προ-
ϊόντα θα έχουν φθηνύνει αφού
βγήκαμε στις Αγορές.

Προς μεγάλη μου έκπληξη
είδα να ακριβαίνουν αγγουρά-
κια, ντομάτες, πατάτες κλπ, κλπ.

- Συγνώμη κύριε μανάβη τα
αγγουράκια γιατί ακρίβυναν;

- Επιτόκιο 4,625% κύριε.  

ENHMEΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Π.Σ.Σ. ΔΕΚΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Τριμηνιαία έκδοση
Αριθ. φ. 9 

Iούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριοσ 2017

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

«Κάτω τα χέρια
από το δικαίωμα
στην απεργία, 

τη συλλογική πάλη
και δράση, 

την οργάνωση 
των εργαζομένων».
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Χωρίς διακοπή συνεχίστηκε και στο προηγούμενο διάστημα
η παρέμβαση και δράση του συλλόγου μας για τα διά-

φορα προβλήματα, τις κινητοποιήσεις του ταξικού εργατικού
κινήματος και της ΣΕΑ συνταξιούχων καθώς και τις γενικότε-
ρες πολιτικές  εξελίξεις και γεγονότα.

► στις 30 Μάη οργανώσαμε  εκδήλωση- αφιέρωμα στη
δράση του εργατικού κινήματος στους χώρους των ΔΕΚΟ και
Τραπεζών στην περίοδο της γερμανικής κατοχής 1941- 1944
στον κινηματογράφο Αλκυονίδα. Η εκδήλωση περιλάμβανε
εξιστόρηση των γεγονότων με τη συνοδεία τραγουδιών από
την ρεμπέτικη κομπανία του συλλόγου, συγκίνησε και εν-
θουσίασε τους συναδέλφους, που γέμισαν την αίθουσα του
κινηματογράφου.

► τον Ιούνη η ΣΕΑ πραγματοποίησε τρία συλλαλητήρια
σε  Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Ρέθυμνο, στα οποία ο σύλλο-
γος συμμετείχε με μεγάλα μπλόκ μελών του.

► τον Ιούνη επίσης το ΠΑΜΕ οργάνωσε μεγάλο αντιιμπε-
ριαλιστικό- αντιπολεμικό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη,
στο οποίο πήραν μέρος, μαζί με μέλη του ΔΣ και συνάδελφοι,
που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του συλλόγου για συμ-
μετοχή.

► με ανακοινώσεις  ο σύλλογος έκφρασε την αλληλεγ-
γύη και συμπαράστασή του στους αγώνες που έκαναν οι ερ-
γαζόμενοι συμβασιούχοι στους Δήμους καθώς και στον
Τουρισμό - Επισιτισμό, στα Ναυπηγεία και στο εμπόριο για
μόνιμη και σταθερή δουλειά, συμβάσεις, πληρωμή δεδου-
λευμένων και την διατήρηση της Κυριακάτικης αργίας.

► με ανακοινώσεις καταγγείλαμε την κυβερνητική και ερ-
γοδοτική αυθαιρεσία για κατάργηση των επικουρικών συντά-
ξεων που παρέχουν τα ταμεία ΤΑΠΙΛΤ- ΑΤ και ΛΕΠΕΤΕ στους
συνταξιούχους τραπεζοϋπάλληλους. Για την χάραξη της πα-
ρέμβασης του συλλόγου για τα ζητήματα αυτά οργανώσαμε
συσκέψεις των μελών μας από τους χώρους αυτούς.

► με Δελτία Τύπου καταγγείλαμε την εφημερίδα «Αυγή»,
για το δημοσίευμά της που ανοιχτά στρέφεται ενάντια στο
δικαίωμα των εργαζομένων να απεργούν για να υπερασπι-
στούν τα δικαιώματά τους, να διεκδικούν τα αιτήματά τους,
καθώς και τη νέα συμφωνία της κυβέρνησης με τις ΗΠΑ για
συνέχιση της «συμφωνίας στρατιωτικής συνεργασίας». Το ίδιο
κάναμε και για τις κυβερνητικές θέσεις, που εξήγγειλε ο Πρω-
θυπουργός στην 82η ΔΕΘ, οι οποίες εξυπηρετούν αποκλει-
στικά τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, σε βάρος των
εργατικών και λαϊκών δικαιωμάτων.

► μετά από παρέμβασή μας στην διοίκηση του ΤΑΥΤΕΚΩ,
ο ΕΦΚΑ- στον οποίο έχει ενταχθεί το ΤΑΥΤΕΚΩ- μας ενημέ-
ρωσε με επιστολή του για τα μέτρα που πήρε για να λυθεί το
πρόβλημα των έμμεσα ασφαλισμένων (ενίσχυση με προσω-
πικό, ενεργοποίηση του προγράμματος εγκατάστασης των
δεδομένων στα αρχεία του ΕΦΚΑ, τακτοποίηση μέσω των ΚΕΠ
κ.α.)

► παρεμβήκαμε για προβλήματα συναδέλφων στο ΤΑΠ-
ΟΤΕ και στο ΤΑΥΤΕΚΩ για την καθυστέρηση έκδοσης σύνταξης
και χορήγησης εφάπαξ.

► συμμετείχαμε στα συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ στη Θεσ-
σαλονίκη (9 Σεπτέμβρη) εν όψει των κυβερνητικών εξαγγε-
λιών στην ΔΕΘ, καθώς και στις συγκεντρώσεις- πικετοφορίες
στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις.

► το ΔΣ σε συνεδρίασή του αποφάσισε τα μέτρα για την
επιτυχημένη συμμετοχή μας στα συλλαλητήρια της ΣΕΑ στις
3 Οκτώβρη, απ’ αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των συνταξι-
ούχων στις 1 Οκτώβρη.

Π.Σ.Σ. ΔΕΚΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΕΛΙΔΑ 3

Από τη δράση του Συλλόγου μας

ΟΣΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ Ή ΠΑΙΔΙΑ ΣΥ-
ΝΑΔΕΛΦΩΝ ΠΑΙΖΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥ-
ΜΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ 

ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 5240280
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΚΛΑΒΙΑ ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ 
ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ.

“ΠΡΩΤΗ  ΦΟΡΑ  ΑΡΙΣΤΕΡΑ’’

“Πρώτη  φορά  αριστερά’’
κι  είχες  ελπίδες.  Και  φτερά
σου  δόσανε  κι  αέρα.
Κι  είπες  πως  είναι  πια  καιρός,
νάρθει  ανάποδα  ο  τροχός,
να  δούμε  άσπρη  μέρα.

“Πρώτη  φορά  αριστερά’’
τί  να  σημαίνει  φουκαρά;
Σε  ποιό  θεό  πιστεύει;
Αν  δεν  το  σκέφτηκες  αυτό,
δεν  έλυσες  το  μυστικό
που  τώρα  σε  παιδεύει.

“Πρώτη  φορά  αριστερά’’
έχει  θεό  το  Μαμωνά,
που  έχουνε  κι  οι  άλλοι.
Κι  είναι  καιρός  να  το  σκεφτείς
την  άσπρη  μέρα  θα  τη  δεις
μ’  αγώνα  και  με  πάλη.

“Πρώτη  φορά  αριστερά’’
είναι  η  μάσκα  που  φορά
για  να  σε  ξεγελάσει.
Είναι  ο  καπιταλισμός,
βάρβαρος,  κανιβαλικός,
πάνω  σου  να  ξεσπάσει.

Μην  περιμένεις  πως  θα  ‘ρθει
κάποιος  κι  από  καλή  ψυχή 
θα  σου  χαρίσει  κάτι.
Μόνο  η  πάλη  η  ταξική
και  με  το  δίκαιο  σπαθί,
στα  χέρια  του  εργάτη.      

ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗΣ
Ηράκλειο  Κρήτης 26-3-2017

Στους 911.368 ανήλθαν αθροι-
στικά («αναζητούντες» και «μη

αναζητούντες εργασία») οι άνερ-
γοι τον Ιούνη του 2017, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ,
που αφορούν την «εγγεγραμ-
μένη» και όχι την πραγματική
ανεργία, που είναι κατά πολύ με-
γαλύτερη.Από αυτούς μόνο οι
90.496 έλαβαν τον Ιούνη το πε-
νιχρό επίδομα ανεργίας.Από
τους 911.368, οι 822.124 εμφα-
νίζονται να αναζητούν εργασία
και οι 89.244 όχι.Από το σύνολο
των αναζητούντων εργασία οι
484.734 (ποσοστό 58,96%) είναι
εγγεγραμμένοι στο μητρώο του
ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή
και μεγαλύτερο των 12 μηνών
και οι 337.390 (ποσοστό 41,04%)
είναι εγγεγραμμένοι για χρονικό
διάστημα μικρότερο των 12
μηνών.Οι άνδρες ανέρχονται σε
297.303 (ποσοστό 36,16%) και οι
γυναίκες ανέρχονται σε 524.821
(ποσοστό 63,84%). 

Στα ύψη η ανεργία

και τον Ιούνη

ΣΕΛΙΔΑ 4 Π.Σ.Σ. ΔΕΚΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Η «έξοδος 
στις αγορές»

Την αναμενόμενη δοκιμαστική «έξοδο στις αγο-
ρές», με την έκδοση κρατικού ομολόγου, θέτει ως

νέο ορόσημο για να σηματοδοτήσει τη μετάβαση στην
«επόμενη μέρα» του κεφαλαίου η κυβέρνηση, με τα
αστικά επιτελεία να περιγράφουν τις «ευνοϊκές προ-
οπτικές» που υπάρχουν για κάτι τέτοιο. 

Μετά τη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Συμβου-
λίου του ΔΝΤ, που στη βάση και της πρόσφατης «επι-
στολής προθέσεων» και τις δεσμεύσεις της κυβέρ-
νησης προς το Ταμείο, αναμένεται να εγκρίνει και τυ-
πικά τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα διάσωσης. 

Η κυβέρνηση επιχειρεί έτσι να «εξαργυρώσει»
για λογαριασμό του εγχώριου κεφαλαίου το «μο-
μέντουμ» που της δίνει το πρόσφατο κλείσιμο της
δεύτερης «αξιολόγησης», που μαζί με τα αντιλαϊκά
μέτρα που περιλαμβάνει και τις δεσμεύσεις για τη
συνέχιση των αναδιαρθρώσεων για πολλά ακόμα
χρόνια, επαναφέρει όπως λένε την «εμπιστοσύνη»
στην εγχώρια καπιταλιστική οικονομία, ανοίγοντας
το δρόμο ώστε το κεφάλαιο σταδιακά να έχει πρό-
σβαση σε φτηνότερο δανεισμό και η κυβέρνηση με-
γαλύτερη «ευελιξία» για την πολύπλευρη στήριξη
του εγχώριου κεφαλαίου και την προσέλκυση «επεν-
δυτών» και άμεσων ξένων επενδύσεων. 

Είναι δηλαδή παραπάνω από φανερό ότι η αναμε-
νόμενη «έξοδος» αφορά αποκλειστικά τα συμφέροντα
και τους στόχους του κεφαλαίου, την ανάγκη για στή-
ριξη της ανάκαμψης των κερδών του, τη θωράκιση της
ανταγωνιστικότητάς του, που περνάει κατά βάση από
την ένταση της αντεργατικής επίθεσης.Αλλωστε είναι
χαρακτηριστικό πως όλες οι δηλώσεις των «θεσμών»
και του εγχώριου κεφαλαίου οι οποίες σημειώνουν την
«πρόοδο» που έχει κάνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -
ΑΝΕΛ, διαμορφώνοντας κλίμα για την «έξοδο στις
αγορές», συνοδεύονται από την επισήμανση ότι η κυ-
βέρνηση πρέπει «να αποφεύγει κάθε υπονοούμενο ότι
μπορεί να υπαναχωρήσει από συμφωνημένες μεταρ-
ρυθμίσεις», αλλά και ότι μένουν ακόμα πολλά να γί-
νουν για να θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα της
εγχώριας καπιταλιστικής οικονομίας, καθώς μια δοκι-
μαστική έξοδος έχει περισσότερο «συμβολικό» παρά
ουσιαστικό χαρακτήρα.

Οπως χαρακτηριστικά είναι και τα όσα επισημαί-
νουν τα υπόλοιπα αστικά κόμματα που βρίσκονται
στην αντιπολίτευση, αλλά και μια σειρά από αστικά
επιτελεία, που είτε κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δεν
έχει τον «μεταρρυθμιστικό οίστρο» που χρειάζεται για
την εφαρμογή των αντιλαϊκών μέτρων που ψηφίστη-
καν πρόσφατα αλλά και την «πυγμή» για τα επόμενα,
είτε την προειδοποιούν να μη δείξει κανένα σημάδι
«κόπωσης» στην υλοποίηση των «μεταρρυθμίσεων»,
αλλά και να πάρει νωρίτερα τα αντιλαϊκά μέτρα, αφού
η «έξοδος στις αγορές» δεν είναι «μονόπρακτο» και
«οι αγορές επιβάλλουν πειθαρχία», όπως γράφτηκε.

Οι εργαζόμενοι, ο λαός, όχι μόνο δεν πρέπει να
έχουν καμία «αγωνία» για τους στόχους του κεφα-
λαίου, αλλά χρειάζεται να αντιπαρατεθούν συνολικά
με αυτούς και τη στρατηγική των καπιταλιστών, αν θέ-
λουν να σταματήσουν τον κατήφορο και να ανοίξουν
δρόμο για την ικανοποίηση των δικών τους αναγκών.

Λύνει τα χέρια των τραπεζών το σύστημα
των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών που

νομοθέτησε η κυβέρνηση και αναμένεται
να ξεκινήσει από τον Οκτώβρη, ενώ ικανο-
ποίηση στους τραπεζικούς κύκλους έχει
προκαλέσει και η ανακοίνωση των Συμβο-
λαιο- γραφικών Συλλόγων Ελλάδας ότι στα-
ματούν την αποχή τους από τους πλει-
στηριασμούς. Υπό την απειλή των πλειστη-
ριασμών, αν δεν αποδεχθούν τους εκβια-
στικούς όρους των τραπεζών, θα βρεθούν
εκατομμύρια δανειολήπτες με «κόκκινα»
δάνεια που στο τέλος του 2016 συνολικά
ήταν 106 δισ. ευρώ, ενώ το ποσοστό των μη
εξυπηρετούμενων δανείων ως προς το σύ-
νολο των δανείων ανερχόταν σε επίπεδο
τραπεζών σε 44,8%. Τα «κόκκινα» δάνεια
ανά κατηγορία, διαμορφώνονται ως εξής:
Στο 41,5% είναι τα στεγαστικά με περίπου
464.000 δανειολήπτες, στο 44,4% είναι τα
επιχειρηματικά με 423.000 δανειολήπτες
και στο 54% είναι τα καταναλωτικά δάνεια
με 1,9 εκατομμύρια δανειολήπτες. Οι τρά-
πεζες θέλουν να μειώσουν το υπόλοιπο
των «κόκκινων» δάνειων κατά 38% έως το
Δεκέμβρη του 2019, προκειμένου να πέσει
το ποσό  των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγ-
μάτων (ΜΕΑ) στα 67 δισ. ευρώ στο τέλος
του 2019, με το μεγαλύτερο ποσοστό της
μείωσης να εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί το
2018 και το 2019. Τουλάχιστον το 40% της
μείωσης θα προέλθει από τα καταναλωτικά
και τα στεγαστικά δάνεια και περίπου το
60% από τα επιχειρηματικά, στα οποία πε-
ριλαμβάνονται και δάνεια αυτοαπασχολού-
μενων και επαγγελματιών. Οι τράπεζες
ισχυρίζονται ότι από τους πλειστηριασμούς
δεν απειλούνται όσοι είναι... «συνεργάσιμοι
δανειολήπτες», δηλαδή όσοι θα αποδεχ-
θούν να πληρώσουν ακόμα και αν δεν μπο-
ρούν!

Στο σφυρί από τις τράπεζες
περιουσιακά στοιχεία 

δανειοληπτών
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