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Της σύνταξης

ε το «δεξί» μπήκε η
Μ
«αριστερή» κυβέρνηση στο 2018, με το πολυνομοσχέδιο - σκούπα, το
οποίο περιλαμβάνει το
χτύπημα στο απεργιακό
δικαίωμα, στην όποια
προστασία πρώτης κατοικίας έχει απομείνει, κ.λπ.
Ενώ, αμέσως μετά θα αρχίσει το σίριαλ των «ελέγχων αντοχής» του τραπεζικού συστήματος που
αναμένονται μέσα στον

Φλεβάρη, μια «αντοχή»
που συνδέεται άμεσα με
το ξεφόρτωμά του από
«κόκκινα» δάνεια, δηλαδή
με το «σφυρί» να χτυπάει
για τις λαϊκές κατοικίες.
Ταυτόχρονα, θα εξελίσσονται και οι διαπραγματεύσεις γύρω από τα
«προαπαιτούμενα» της επόμενης (4ης) «αξιολόγησης», δηλαδή για τη νέα
φουρνιά των αντεργατικών μέτρων που θα συνοδεύουν την όποια συζήτηση για το συμμάζεμα του
κρατικού χρέους, δηλαδή
την προσπάθεια εξοικονόμησης πόρων για τη στήριξη των μονοπωλιακών
ομίλων. Κάπως έτσι θα
φτάσουμε στο καλοκαίρι
του 2018.
Στη βαρβαρότητα που
διαγράφεται
μπροστά
μας, οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι, πρέπει να αντιτάξουμε το δικό μας σχεδιασμό. Με Απεργίες, συλλαλητήρια, παρεμβάσεις
κάθε μορφής, καταλήψεις,
συγκεντρώσεις. Η αγωνιστική αντιπαράθεση και
σύγκρουση με την πολιτική αυτή και η πάλη για
την ανατροπή της είναι
μονόδρομος.

Η ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΛΑΪΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΤΑΜΑΤΗΜΟ
ι φρούδες ελπίδες από τις κυβερνήσεις του
Ο
συστήματος τέλειωσαν. Οι πραγματικές ελπίδες θα πολλαπλασιαστούν με το δυνάμωμα του εργατικού και λαϊκού κινήματος, την ένταση της
δράσης του.
Πριν σβήσουν οι ευχές για “καλή χρονιά” η σκληρή
πραγματικότητα διέλυσε την
όποια, πλαστή για την συντριπτική
πλειοψηφία των λαϊκών στρωμάτων, ευωχία των γιορτών. Η κυβέρνηση χωρίς να πάρει ανάσα
ενέτεινε την αντεργατική και αντιλαϊκή επίθεσή της. Η κατάθεση
του πολυνομοσχεδίου με τα προαπαιτούμενα από τους δανειστές
αντεργατικά μέτρα και η εν τάχει
ψήφισή του από τη Βουλή ήταν η
απάντησή της στις λαϊκές ευχές.
Έτσι στήνονται στον τοίχο το δικαίωμα των εργαζομένων στην
απεργία, τα σπίτια των λαϊκών οικογενειών, τα βαρειά και ανθυγιεινά, τα επιδόματα αναπηρίας κ.α.,
υπάρχει πρόβλεψη για εφαρμογή
της μείωσης του αφορολόγητου
το 2019. Ενώ προχωρούν με γοργούς ρυθμούς ο επανυπολογισμός και οι νέες περικοπές των συντάξεων, η
σχεδόν πλήρης κατάργηση του ΕΚΑΣ. Ακόμα ενισχύεται το πλαίσιο της δυνατότητας των τραπεζών
να προχωρούν σε κατασχέσεις και πλειστηριασμούς
λαϊκών κατοικιών. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και
η διευκόλυνση των τραπεζών να καταργήσουν τις
επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων τους. Κι
έρχεται η 4η αξιολόγηση, το 5ο μνημόνιο και πάει
λέγοντας.

Τελειώνουν λοιπόν με δραματικό τρόπο οι όποιες
ελπίδες είχαν απομείνει σε ανθρώπους από τα λαϊκά
στρώματα, που είχαν στηρίξει στις κυβερνήσεις
(προηγούμενες και επόμενες) των αστικών κομμάτων, ότι μπορούν να πάρουν φιλολαϊκά μέτρα, να
βελτιώσουν τα πράγματα για τους εργαζόμενους και
το λαό. Τι θα πάρει, τι πρέπει να πάρει τη θέση
αυτών των διαλυμένων ελπίδων; Τι θα κάνουμε
εμείς, οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα; Θα μείνουμε απαθείς, άπραγοι, χωρίς ελπίδα, χωρίς στό-

χους διεκδίκησης; Θα μείνουμε έτσι ανέλπιδες, παραδομένοι; Δεν θα έχουμε τίποτα πια να περιμένουμε. Κι αν θα περιμένουμε, τι και από ποιους
άραγε; Από τους άλλους ή από τον εαυτό μας μαζί
με τους άλλους;
Απαντάμε. Έχουμε κάθε δικαίωμα και υποχρέωση

να μην αφήσουμε κενά στη συνείδησή μας. Αν τα
αφήσουμε θα τα γεμίσουν οι αντίπαλοί μας, κεφάλαιο, κυβέρνηση, ΕΕ, ΝΑΤΟ, ΟΟΣΑ, ΔΝΤ, ΕΚΤ και
λοιποί, με ιδεολογική, οικονομική και κοινωνική τους
πολιτική. Να γεμίσουμε λοιπόν με ελπίδες. Δικές
μας, που εμείς θα τις δημιουργήσουμε, εμείς θα τις
προβάλουμε, θα τις διεκδικήσουμε, θα τις κάνουμε
πραγματικότητα. Τις δικές μας σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες. Να ξεχωρίσουμε τους αντιπάλους,
τους εχθρούς μας. Να κάνουμε το πρώτο μα και μεγάλο βήμα της άρνησης των δικών τους επιλογών,
των δικών τους προπαγανδιστικών επιχειρημάτων.
Να κατανοήσουμε ποιοι είναι οι πραγματικοί αντίπαλοί μας, πως δεν πρόκειται να δεχτούν ούτε στο
ελάχιστο να χάσουν από τα κέρδη τους, για να βοηθήσουν εμάς. Να συμφωνήσουμε όλοι εμείς, οι άνθρωποι των λαϊκών στρωμάτων και να
συσπειρωθούμε στην πάλη και δράση για τις δικές
μας επιλογές, να αντιτείνουμε τα δικά μας επιχειρήματα.
Να πείσουμε όχι τους αντίπαλους και τους εκπροσώπους τους, αλλά ο καθένας από εμάς τον διπλανό
μας, τον συνάδελφό μας, τον φίλο μας, τον αδερφό
μας. Να δουλέψουμε όλοι μαζί για να δυναμώσει το
λαϊκό μέτωπο αντίστασης και αντίδρασης στην πολιτική αυτή, η λαϊκή συμμαχία της εργατικής τάξης
με τα άλλα λαϊκά στρώματα. Να συζητήσουμε τους
στόχους που πρέπει να βάλουμε, τους τρόπους που
θα τους πετύχουμε. Μα να καταλήξουμε πως δεν θα
αποκλείνουμε από τον κύριο, που είναι όχι μόνο η
ανατροπή της πολιτικής αυτής, αλλά η πλήρης
απαλλαγή μας από αυτή. Από αυτή και από τους εκφραστές και υπηρέτες της. Μια και καλή, μια για
πάντα.
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ΣΕΛΙΔΑ 2

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΩΝ
ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ε τους αγώνες του συνταξιουχικού κινήματος υποχρεM
ώθηκε η κυβέρνηση να υπολογίζει τις κρατήσεις υπέρ ΕΟΠΥΥ
πάνω στις καταβαλλόμενες συντάξεις και να επιστρέψει τα κλεμμένα επί πλέον παρακρατηθέντα.

Κάτι πρέπει να συμβαίνει με
τους υπολογιστές της κυβέρνησης,
γιατί όταν πρόκειται να εισπράξουν, πάντα από «λάθος», κρατάνε περισσότερα και όταν πρόκειται να επιστρέψουν χρήματα,
πάλι από «λάθος», επιστρέφουν
λιγότερα.
Πως θα υπολογίσουμε αν είναι
σωστά ή λάθος οι επιστροφές
των παρακρατηθέντων του κλάδου υγείας.
Από το «Ενημερωτικό σημείωμα
κύριας σύνταξης» αθροίζουμε τις
περικοπές των νόμων 4024/114051/12-4093/12 και επί του αθροίσματος αυτών των μειώσεων
γίνεται ο υπολογισμός των εισφορών ασθένειας που κρατήθηκαν
παράνομα.
Ο υπολογισμός γίνεται ως εξής :
Για ΔΕΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΙΚΑ υπολογίζουμε κράτηση 4% από 1.1.2012
έως 30.6.2015 (42 μήνες) και κράτηση 6% από 1.7.2015 έως 30.6.
2016 (12 μήνες).
Το ποσό που προκύπτει με τον
παραπάνω υπολογισμό πρέπει να
έχει επιστραφεί αφού αφαιρεθεί
και ο φόρος 20%.
Παράδειγμα: Συνταξιούχος Δ.Ε.
Κ.Ο. είχε κράτηση (από τους τρείς
νόμους) 420,24 €.
Για 42 μήνες είχε κρατήσεις 4% :
420,24Χ0,04=16,81Χ42=706,02€
και
Για 12 μήνες είχε κρατήσεις 6% :
420,24Χ0,06=25,21Χ12=302,52€
σύνολο 1008,54 €.
Αφαιρούμε το φόρο 20%
(1008,54Χ20%) = 201,71 - 1008,54
-201,71= 806,83 € η επιστροφή.

Π.Σ.Σ. ΔΕΚΟ Τ ΡΑΠ ΕΖΩΝ

Οι εξελίξεις στο μέτωπο των επικουρικών συντάξεων των τραπεζών
ίχαμε αναφερθεί εκτεταμένα στο ζήτημα σμένους. Δεν υπήρξε από μέρους του υφυαυτό στο προηγούμενο τεύχος του ΕΔ. πουργού καμία δέσμευση, ενώ έμμεσα πρότεινε
Ε
Υπήρξαν όμως εξελίξεις που μας υποχρεώνουν σαν μόνη λύση την μοιρολατρική αποδοχή από

να επανέλθουμε. Έτσι :
1. Στην ΕΤΕ (ΛΕΠΕΤΕ) η διοίκηση οριστικά και
αμετάκλητα οριστικοποίησε την άρνησή της
να χρηματοδοτεί τον ΛΕΠΕΤΕ, με αποτέλεσμα οι χιλιάδες δικαιούχοι να μην παίρνουν
πλέον την επικουρική τους από τον Οκτώβρη του 2017,
κάτι που έκανε απόλυτα καθαρό
στέλεχος της διοίκησης, με τον
οποίο συναντήθηκε αντιπροσωπεία του ΔΣ του
συλλόγου.
2. Στην Εμπορική ALFHA BANK με
την ένταξη του
ΕΤΑΤ
ταμείου
στον ΕΦΚΑ (ν.
4387/2016) οι συνταξιούχοι της Εμπορικής,
Πίστεως (ALFHA) και Αττικής έχασαν από 20
– 45%.
3. Στις (πρώην) Ιονική – Λαϊκή και άλλες τράπεζες το ΔΣ του (αυτοδιαχειριζόμενου) ΤΑΠΙΛΤΑΤ μείωσε τις αποδιδόμενες συντάξεις στο
ύψος των 50 ευρώ.
4. Στην Αγροτική (νυν ΠΕΙΡΑΙΩΣ), με την επίκληση του καταστατικού του ΕΛΕΜ, το ΕΤΕΑ
περιέκοψε τελείως τις συντάξεις σε μεγάλο
μέρος (2.000) συνταξιούχων της Αγροτικής.
5. Στην ΤτΕ έχουν εφαρμοστεί όλες οι περικοπές των συντάξεων που ψηφίστηκαν με τα
μνημονιακά μέτρα και την ένταξη του ειδικού
ταμείου (λογαριασμού) στον ΕΦΚΑ, ενώ η
Τράπεζα και ο εργοδοτικός σύλλογος των
εργαζομένων συμφώνησαν να μετατραπεί σε
επαγγελματικό ταμείο.
Ο Σύλλογος σε συνάντηση με τον υφυπουργό
Α. Πετρόπουλο έθεσε όλα αυτά τα ζητήματα,
επισήμανε πως οι αρνητικές αυτές εξελίξεις
οφείλονται κατά κύριο λόγο στην κυβερνητική
πολιτική και στις ευνοϊκές για τις τράπεζες ρυθμίσεις (ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με τα
αποθεματικά των ταμείων, κουρέματα, αναγκαστική αγορά ομολόγων, συγχωνεύσεις και εξαγορές, μειώσεις εργοδοτικών εισφορών πρόωρες συνταξιοδοτήσει κ.α.) και απαίτησε την
κυβερνητική παρέμβαση, ώστε οι τράπεζες να
υποχρεωθούν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους προς τα ταμεία και τους ασφαλιENHMEΡΩΤ ΙΚΟ Δ ΕΛ ΤΙΟ
Π.Σ.Σ. ΔΕΚΟ Τ ΡΑΠ ΕΖΩΝ
Τριμηνιαία έκδοση
Αριθ. φ. 10
Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβρης 2017
Τιμή 0,01 Ευρώ
Γραφεία:
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 37, 8ος ΟΡ.,
ΑΘHΝΑ 10432,
τηλ. 210 5240280,
e-mail: info@pssdekotrapezon.gr,
site: www.pssdekotrapezon.gr
Συντακτική Επιτροπή:
Το Δ.Σ.
Υπεύθυνος έκδοσης
Ιωάννης Αθανασίου

τους ασφαλισμένους των επιλογών των τραπεζών (οριστική μείωση των συντάξεων, είτε με
την ένταξη όλων στο ΕΤΕΑΕΤ, είτε με τη δημιουργία επαγγελματικών ταμείων).
Οι αρνητικές εξελίξεις αυτές ευνοήθηκαν και
από τη στάση των φιλοκυβερνητικών και φιλοεργοδοτικών δυνάμεων στα επιχειρησιακά σωματεία
των εργαζομένων
και των συνταξιούχων των τραπεζών,
που είτε ύψωσαν
την αντιπαράθεση
ανάμεσα σε εργαζόμενους και συνταξιούχους, ή επικαλέστηκαν την αδυναμία των ταμείων λόγω μείωσης των αποθεματικών τους, είτε έβαζαν
μπροστά την σωτηρία των τραπεζών «τους».
Η συσπείρωση των συνταξιούχων των τραπεζών στον σύλλογό μας είναι προϋπόθεση για
την ενίσχυση της πάλης του συνταξιουχικού κινήματος για την ανατροπή της κατάστασης
αυτής, για την διεκδίκηση της επαναφοράς των
απωλειών που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
Η εταιρεία «Αστικής Ευθύνης» πρώτη
φορά αριστερά ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τη δεξιά
ΑΝΕΛ, στα πλαίσια «ιατρικής
έρευνας» με τίτλο «Κοινωνικό
Εισόδημα Αλληλεγγύης» και
μετά από πενταετή αξιολογημένα προγράμματα, ανακάλυψε το φάρμακο θεραπείας
της ακραίας φτώχειας.
Το νέο φάρμακο ονομάζεται
«102,12€ το μήνα» και σύμφωνα με τους κυβερνητικούς
παρασκευαστές «φέρνει τη
χαρά στους πολίτες», «προστατεύει από τον κοινωνικό αφοπλισμό» και επιτρέπει στον φτωχό, της ακραίας φτώχειας,
να ζει χωρίς προβλήματα.
Το νέο φάρμακο χορηγήθηκε σε 700.000
ασθενείς, συγνώμη, φτωχούς….
Και εις άλλα με υγεία….

«Κάτω τα χέρια
από το δικαίωμα
στην απεργία,
τη συλλογική πάλη
και δράση,
την οργάνωση
των εργαζομένων».
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Π.Σ.Σ. ΔΕΚΟ Τ ΡΑΠ ΕΖΩΝ

Από τη δράση του Συλλόγου μας
εμάτο το τρίμηνο που πέΓρεμβάσεις
ρασε με αγωνιστικές πατου συλλόγου μας
στην προσπάθεια καταγγελίας
και λύσης διαφόρων προβλημάτων που απασχολούν το
συνταξιουχικό και εργατικό κίνημα.

► Με ανακοινώσεις, παρεμβάσεις και συγκεντρώσεις
διαμαρτυρίας, αποκαλύψαμε τα άρθρα του αντιασφαλιστικού νόμου 4387,
που παραβιάζει τους όρους
και τις προϋποθέσεις του
καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ
και ζητήσαμε να υποχρεωθεί η Τράπεζα ALPHA BANK
ως διάδοχος της Εμπορικής,
να αναλάβει τις υποχρεώσεις σύμφωνα με τους
όρους του ΤΕΑΠΕΤΕ.
► Συμμετείχαμε με το πανό
και τα συνθήματα μας, στην
απεργιακή συγκέντρωση
ενάντια στις επιδιώξεις της
κυβέρνησης και Ε.Τ.Ε. για
μείωση των επικουρικών
παροχών και τη μετατροπή
του ΛΕΠΕΤΕ σε επαγγελματικό ταμείο.
► Με ανακοίνωση μας καταγγείλαμε το πρόβλημα των
κατασχέσεων των σπιτιών
των λαϊκών οικογενειών με
τους πλειστηριασμούς.

► Την 1η Νοέμβρη συμμετείχαμε με το πανό μας στη
συγκέντρωση διαμαρτυρία
στο Υπουργείο Οικονομικών
για τα «κόκκινα δάνεια».
Αμέσως μετά παράσταση
διαμαρτυρίας στο κεντρικό
κατάστημα της Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδος
(ΕΤΕ), καταγγέλοντας την
εκβιαστική απόφαση της να
σταματήσει την χρηματοδότηση του ΛΕΠΕΤΕ.
► Επίσης δυναμική η παρουσία μας στο συλλαλητήριο
ενάντια στην επικείμενη
ανατροπή των εργασιακών
δικαιωμάτων, του δικαιώματος στην απεργία.

► 23 Νοέμβρη στο Παναττικό
Συλλαλητήριο Συνταξιούχων , στην Πλατεία Εθνικής
Αντίστασης, με θέμα τις περικοπές στην υγεία.
► Δεκέμβρης , παίρνουμε μαζικά μέρος στις συγκεντρώσεις, 14 Δεκέμβρη στην
Πανελλαδική , Πανεργατική
Απεργία και στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο Συνταξιούχων στις 15 Δεκέμβρη.

► Με αίτημα του συλλόγου
μας, κατατέθηκε ερώτηση
στη βουλή από το ΚΚΕ, για

τα προβλήματα των ασφαλισμένων και δικαιούχων
του ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ, που δημιούργησαν οι επιλογές
των τραπεζών και η κυβερνητική πολιτική στους συνταξιούχους.

► Μετά την άρνηση της Διοίκησης του ΟΣΕ και του
Υπουργού Μεταφορών και
Δικτύων να συζητήσει μαζί
μας το πρόβλημα που αφορά 250 συνταξιούχους
στους οποίους δεν αποδόθηκε κανονικά η προβλεπόμενη αποζημίωση, φέραμε
με επιστολή μας το θέμα
στη βουλή. Το ΚΚΕ κατέθεσε ερώτηση στις 16 Νοεμβρίου 2017 στους υπουρ
γούς Μεταφορών και Εργασίας, μέχρι σήμερα οι υπουργοί δεν έχουν απαντήσει.

ΣΕΛΙΔΑ 3

Πλειστηριασμοί, η αλήθεια

Σ

την Ελλάδα του 2017, τράπεζες,
τρόικα και κυβέρνηση έχουν συμφωνήσει είσπραξη 40 δισ. ευρώ
από τα «κόκκινα δάνεια» με πλειστηριασμούς 50.000 κατοικιών την επόμενη διετία. Περί τις 700.000
οικογένειες ζουν με «κόκκινα» στεγαστικά δάνειατα οποία προ κρίσης, το
2009, δεν εξυπηρετούντο κατά 6%

ενώ σήμερα το ποσοστό μη εξυπηρέτησης λόγω των πολιτικών των
ΝΔ/ΠΑΣΟΚ/ΣΥΡΙΖΑ/ ΑΝΕΛ έχει ανέλθει
στο 45%. Αν εξαιρέσει κανείς τις
140.000 αιτήσεις υπαγωγής στο νόμο
Κατσέλη (που αφενός θα επανεξεταστούν, αφετέρου λήγει το 2018) πάνω
από 500.000 οικογένειες ήδη ζουν με
την ανασφάλεια του πλειστηριασμού
και της πρώτης κατοικίας τους καθώς
ο νόμος Σταθάκη λήγει σε 20 μέρες και
κανένας νόμος δεν υπάρχει που να
απαγορεύει σε τράπεζες και «κοράκια» – όπου περνούν πλέον και τα ενήμερα και τα «κόκκινα» δάνεια- να τους
ξεσπιτώσουν. Δίπλα στα παραπάνω
προσθέστε α) τα 4,267 εκ. ΑΦΜ που
έχουν χρέη στην Εφορία, β) τα 1,724
εκατομμύρια Έλληνες που επειδή αδυνατούν να ανταπεξέλθουν βαφτίζονται «μπαταχτσήδες» και διατρέχου
άμεσα τον κίνδυνο κατάσχεσης των
περιουσιακών τους στοιχείων (μεταξύ
αυτών και των κατοικιών τους), γ)
τους 990 χιλιάδες στους οποίους ήδη
έχουν επιβληθεί μέτρα κατάσχεσης σε
λογαριασμούς.
Αυτή είναι η αλήθεια για την «προστασία της λαϊκής κατοικίας». Αλήθεια
που καταγράφεται κάθε Τετάρτη στα
Ειρηνοδικεία. Αλλά η κυβέρνηση βάζει
μπροστά τις… βίλες – «δέντρο» για να
κρύψει με την προπαγάνδα της το έγκλημα – «δάσος» κατά των σπιτιών
του κοσμάκη και μιλά για «συμφωνίες
κυρίων» (τι «αριστερό»!) με τους τραπεζίτες
ΟΣΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ Ή ΠΑΙΔΙΑ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΠΑΙΖΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ
ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 5240280
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ΣΕΛΙΔΑ 4

Η... τύχη
των δικαστικών
τρόπων
διεκδίκησης

Έ

χουμε αναφερθεί πολλές φορές στην επιμονή των συμβιβασμένων σωματείων, ειδικά των συνταξιουχικών, που ενώ αποφεύγουν ή
αρνούνται ανοιχτά να προχωρήσουν σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις, να συμμετάσχουν στο δραστήριο συνταξιουχικό κίνημα, στην πάλη για την
απόκρουση της αντιλαϊκής πολιτικής, στο χτύπημα των συντάξεων, των κοινωνικών δαπανών
κλπ, επιδίδονται μετά μανίας σε πρακτικές δικαστικών αγωγών σε δικαστήρια όλων των επιπέδων (Πρωτοδικείων, Εφετείων, Άρειο Πάγο, ΣτΕ,
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο), ζητώντας τη δικαίωσή
τους εκεί, την κατάργηση των μνημονίων και μνημονιακών μέτρων, την επαναφορά των δικαιωμάτων που υπήρχαν στο συνταξιοδοτικό. Η μεγάλη
απόφαση ήρθε από το ΣτΕ, που έκρινε αντισυνταγματικούς τους σχετικούς νόμους από το 2012
και μετά. Δεν κράτησαν όμως πολύ οι... πανηγυρισμοί αυτών των συνδικαλιστικών ομάδων. Η
κυβέρνηση με τον νόμο Κατρούγκαλου ήρθε και
εξαφάνισε την απόφαση του ΣτΕ, εφάρμοσε
όλους τους αντιασφαλιστικούς νόμους..
Τον ίδιο δρόμο με το ίδιο αίτημα ακολούθησε
και ο σύλλογος συνταξιούχων ΟΤΕ, καταθέτοντας προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πρόσφατα εκδόθηκε η απόφαση του δικαστηρίου
αυτού. Που λέει με απλά λόγια (απορρίπτοντας
την προσφυγή) πως “τα μέτρα αυτά – μείωση του
ποσού των συντάξεων... για τη διασφάλιση τη δημοσιονομικής εξυγίανσης, με τη μείωση των δημόσιων δαπανών και τη στήριξη του
συνταξιοδοτικού συστήματος της Ελλάδας - ανταποκρίνονται σε σκοπούς γενικού συμφέροντος, που επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήτοι
η διασφάλιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας
των κρατών – μελών, που έχουν ως νόμισμα το
ευρώ και στη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της ζώνης του ευρώ. Λαμβανομένων υπόψη των σκοπών αυτών και του
άμεσου κινδύνου για την φερεγγυότητα της Ελλάδας, τα μέτρα δεν μπορούν να θεωρηθούν
αδικαιολόγητοι περιορισμοί των δικαιωμάτων
που επικαλούνται οι ενάγοντες και δεν συνιστούν... υπέρμετρη και απαράδεκτη παρέμβαση,
που θίγει την ίδια την ουσία των κατοχυρωμένων
δικαιωμάτων...”.
Πόσο πιο καθαρά να τα πούνε. Ευρωπαϊκή
Ένωση και ευρώ (για το κεφάλαιο) και ξερό ψωμί
(για εμάς). Να τελειώσουμε και με την αυταπάτη
ή ακόμα και καθαρή απάτη των δικαστηρίων. Μία
είναι η λύση, μία είναι η προοπτική της λύσης.
Κλιμάκωση και ένταση των αγώνων, μεγαλύτερη
συσπείρωση και οργάνωση, η συμμετοχή σ' αυτούς. Γυρίζουμε την πλάτη στις συμβιβασμένες,
φιλοκυβερνητικές και φιλοευρωπαϊκές συνδικαλιστικές ομάδες, που διατηρούν και για ίδιο όφελος (απολαβή μισθών και άλλων αποζημιώσεων
για την “συνδικαλιστική” τους απλή παρουσία
τους στα ΔΣ των σωματείων αυτών) τα διασπαστικά και αδρανοποιημένα αυτά σωματεία. Οργανωνόμαστε στον ΠΣΣ ΔΕΚΟ – ΤΡΑΠΕΖΩΝ.
Στην Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ.
Παίρνουμε μέρος στους αγώνες που πραγματοποιεί η ΣΕΑ συνταξιουχικών οργανώσεων.

Π.Σ.Σ. ΔΕΚΟ Τ ΡΑΠ ΕΖΩΝ

Ο ΣΕΒ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ
ΤΟ «ΜΕΛΛΟΝ
ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
ε συνέδριο που πραγματοποίΣησε
ο ΣΕΒ με θέμα «Το μέλλον

της εργασίας μετά το Μνημόνιο», συμμετείχαν και οι πρόεδροι της ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ,
ΣΕΤΕ.
Οι αντεργατικοί στόχοι των βιομηχάνων σε αυτό το συνέδριο,
συμπυκνώνονται στη φράση
«σύγχρονο, ευέλικτο και παραγωγικό εργασιακό περιβάλλον
που θα υπηρετεί μια ανοιχτή
διεθνώς ανταγωνιστική οικονομία».
Στη γλώσσα των βιομηχάνων
αυτό σημαίνει ένταση της εκμετάλλευσης, παγίωση της «ευελιξίας», δηλαδή της δουλειάς χωρίς
εργατικά δικαιώματα, προκειμένου να ενισχύεται η διεθνής ανταγωνιστικότητα του ελληνικού
κεφαλαίου.
Απαραίτητη προϋπόθεση για
τον ΣΕΒ είναι να αποκλεισθεί η
«επιστροφή στο καθεστώς εργασιακών ρυθμίσεων πριν την κρίση»… Ενδιαφέρον παρουσιάζουν
όσα ειπώθηκαν εκεί.
✓ «Η υπερρύθμιση όπως και η
υπέρ-φορολόγηση οδηγεί τις
μεγάλες επιχειρήσεις σε απώλεια ανταγωνιστικότητας και
θέσεων εργασίας».
Απαιτούν δηλαδή μεγαλύτερη
μείωση της φορολόγησης του
κεφαλαίου.
✓ «Ο μόνος τρόπος για τη διασφάλιση βιώσιμων θέσεων εργασίας είναι η πορεία μισθών
να συνδέεται και να εξαρτάται
από την πορεία των παραγωγικοτήτων».
Με τον εκβιασμό των βιώσιμων
θέσεων εργασίας, ζητούν οι εργάτες να είναι πιο φθηνοί και
ταυτόχρονα πιο παραγωγικοί.
✓ «Οι ευέλικτες μορφές εργασίας
δεν είναι ανάθεμα…», πράγματι η «ευελιξία» για το κεφάλαιο αποτελεί ευλογία.
✓ «Ο κοινωνικός διάλογος είναι
κομβικός και πρέπει να διευρυνθεί με άλλα ζητήματα
όπως το Ασφαλιστικό, η Εκπαίδευση,…»
Οι βιομήχανοι θέλουν μέσω της
ενίσχυσης του «κοινωνικού διαλόγου» με τις ξεπουλημένες
συνδικαλιστικές ηγεσίες να σύρουν τους εργάτες να παλεύουν
κάτω από τις δικές τους σημαίες
για τα συμφέροντα του κεφαλαίου.

ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑΣ:
«Τον Αύγουστο του 2018, το τελευταίο
πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής
πρόκειται να ολοκληρωθεί... Τα δημοσιονομικά μας επιτεύγματα είναι πρωτοφανή (...)
ο ρυθμός ανάπτυξης θα είναι κοντά στο 2%
για το 2017 (...) οι εξαγωγές μας αυξήθηκαν
κατά 15% το 2017 και οι άμεσες ξένες επενδύσεις έφτασαν σε ρεκόρ δεκαετίας με εκτίμηση 4 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2017».
Μετά από αυτά οι συντάξεις εκτινάχθηκαν στα ύψη!!!

2ήμερη ΕΚΔΡΟΜΗ
στην ορεινή ΑΡΚΑΔΙΑ
Κάψια - Στεμνίτσα - Δημητσάνα
- Λαγκάδια - Βυτίνα-Λεβίδι
25 - 26 Φεβρουαρίου 2018
Τιμή κατ’ άτομο 65 ευρώ
με ημιδιατροφή.
Στην τιμή περιλαμβάνονται: μεταφορές, ξενοδοχείο, γεύμα,
πρωϊνό.
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι
16 Φεβρουαρίου στα τηλέφωνα:
210-5240280, 6972037007,
6972779724, 6972330090.
Υπεύθυνοι εκδρομής:
Δ. Βασιλόπουλος, Θ. Δριμάλας,
Μ. Νουφαρίτσης.

