
 

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ 
 

ΞΕΚΑΘΑΡΕ ΘΕΕΙ... 
 
Γεκνζηεύνπκε ζήκεξα νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά απνζπάζκαηα από ηελ νκηιία ηεο Γεληθήο Γξακκαηέωο ηεο ΚΔ ηνπ 

ΚΚΔ, Αιέθαο Παπαξήγα ζηε ζπδήηεζε πξν εκεξεζίαο δηαηάμεωο ζηε Βνπιή γηα ην Αζθαιηζηηθό, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηηο 15 Φιεβάξε. 

 

Η οςζία ηηρ ανηιαζθαλιζηικήρ επίθεζηρ 

«Ο ζηόρνο, ινηπόλ, είλαη έλαο: λα θηάζνπκε κέρξη ηελ εμαηνκίθεπζε ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Δρεηο, δίλεηο. Μέρξη 

θαη αηνκηθέο ζπκβάζεηο ζα γίλνληαη. Καη ην θπξηόηεξν: δηακνξθώλεηαη κηα αγνξά γηα ηηο ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. Σα 

απνζεκαηηθά ησλ αζθαιηζηηθώλ νξγαληζκώλ, πνπ θπξίσο πξνζθέξνπλ νη εξγαδόκελνη, ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο θεθάιαηα ζην 

Υξεκαηηζηήξην, ζηηο ρξεκαηαγνξέο, αιιά αθόκα θαη γηα παξαγσγηθέο επελδύζεηο. Καη εδώ κπαίλεη ην εμήο δήηεκα: Θα βάινπλ 

ζηνπο εξγαδόκελνπο ηνλ εμήο ζηόρν: κπείηε θη εζείο, γίλεηε επελδπηέο.» 

 

Για ηο ενιαίο Σαμείο επιζηημόνων 
«Γε δερόκαζηε νύηε κία ελνπνίεζε. Φέξλεηε ηώξα ηελ ελνπνίεζε ηνπ Σακείνπ ησλ επηζηεκόλσλ θαη αλαθαηεύεηε 

δηθεγόξνπο, θαξκαθνπνηνύο, ηνπο εξγαδόκελνπο ζηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο, ζην ΣΑΤ, δεκνζηνγξάθνπο, κεραληθνύο. Παίξλεηε 

απηά ηα Σακεία, ηα νπνία ηα ζεσξνύζαηε επγελή. Δκείο πνηέ δε δερηήθακε λα δηαρσξίδνπκε ηνπο εξγαδόκελνπο ζε ξεηηξέ θαη 

ππόγεηα, πνπ έθαλαλ άιινη, θαη λα κηιάκε γηα επγελή θαη κε επγελή Σακεία. Ση ζα πεη επγελή Σακεία; Απηνί δελ θαηαβάιινπλ 

εηζθνξέο, δελ πξνζθέξνπλ; Σα αλαθαηεύεηε. Θέιεηε λα ηνπο πάξεηε θαη έλα κέξνο ησλ εηζθνξώλ θαη λα ηα ξίμεηε ζε άιια 

Σακεία αδύλακα. Απηή είλαη ε θνηλσληθή αιιειεγγύε, λα πιεξώλεη ν έλαο θιάδνο ηνλ άιιν θαη νη ηξαπεδίηεο, νη εθνπιηζηέο 

θαη νη βηνκήραλνη λα κελ μέξνπλ ηη λα θάλνπλ ηα ρξήκαηά ηνπο. Δπελδύνπλ ηώξα ζε αζιεηηθέο νκάδεο, παληνύ, όπνπ βξνπλ. 

Τπάξρεη πεξίζζεπκα, έθξεμε θεξδνθνξίαο. Θα πιεξώλνπλ απηά ηα Σακεία θαη ζα πεγαίλνπλ λα ηζνληάξνπλ ζηα άιια Σακεία, 

ηα νπνία βεβαίσο δελ ηα άδεηαζαλ νη πςειέο ζπληάμεηο ησλ εξγαδνκέλσλ.» 

 

Τποκπιηική η ζηάζη ηος ΠΑΟΚ, εθαπμόζει ηην ίδια πολιηική 

«Αθνύγνληαο ηνλ πξσζππνπξγό λα κηιάεη θαζώο θαη ηνλ αξρεγό ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο, ζην κπαιό κνπ 

θξαηήζεθαλ πέληε ιέμεηο, πέληε όξνη, πέληε νπζηαζηηθά: Τπνθξηζία, ςέκα, θηλδπλνινγία, ηξνκνθξαηία θαη ακλεζία. (...)  Με ην 

λόκν ηνπ 1997 δηακνξθώζεθε έλα θαζαξά θεθαιαηνπνηεηηθό ζύζηεκα γηα ηελ αγξνηηά, ζε κηα πεξίνδν πνπ ε θύξηα ηάζε είλαη 

παζίγλσζηε, ε κηθξνκεζαία αγξνηηά είηε απνζαξξύλεηαη λα παξάγεη, είηε εθηνπίδεηαη από ηε γε θαη ηελ παξαγσγή ηεο. (...) Με 

ην λόκν ηνπ 1999 ελνπνηήζεθαλ ηα ηακεία ΣΔΒΔ, ΣΑΔ θαη ΣΑ θαη δεκηνπξγήζεθε ν Οξγαληζκόο Αζθάιηζεο Διεπζέξσλ 

Δπαγγεικαηηώλ πνπ ήηαλ ειιεηκκαηηθόο, αιιά ην θξάηνο αξλήζεθε λα θαηαβάιεη νθεηιέο πεξίπνπ 300.000.000 επξώ. Ηηαλ κηα 

πξώηε γεύζε ησλ ελνπνηήζεσλ. (...) Μέζα από ηελ εηζθνξνδηαθπγή ππνινγίδεηαη όηη ηα Σακεία έραζαλ 5,8 δηζεθαηνκκύξηα 

επξώ ην ρξόλν, 2 δηζεθαηνκκύξηα επξώ γηα ην ΙΚΑ. (...) Σν θξάηνο νθείιεη πεξηζζόηεξα από 58 δηζεθαηνκκύξηα, από ηε 

ιεειαζία ησλ απνζεκαηηθώλ ηελ πεξίνδν 1950 - 1975. (...) Οθείιεη πεξίπνπ 10 δηζεθαηνκκύξηα από λνκνζεηεκέλεο 

ππνρξεώζεηο θαη εηζθνξέο. Σα αζθαιηζηηθά Σακεία έρνπλ 3,5 δηζεθαηνκκύξηα επξώ απώιεηα ζηελ πεξίνδν 1990 - 2002 επί 

ΠΑΟΚ από ην ηδνγάξηζκα ησλ απνζεκαηηθώλ ζην Υξεκαηηζηήξην θαη δεκηώζεθαλ αξθεηά εθαηνκκύξηα επξώ - είλαη γλσζηά 

- από ηα “δνκεκέλα” νκόινγα επί θπβέξλεζεο Νέαο Γεκνθξαηίαο. Οη βεβαησκέλεο νθεηιέο ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ην ΙΚΑ, 

παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο ραξηζηηθέο ξπζκίζεηο, είλαη πάλσ από 3,2 δηζεθαηνκκύξηα επξώ.» 

 

Για ηο ΣΜΕΔΕ 
«Θα θέξσ έλα παξάδεηγκα από έλα ζπγθεθξηκέλν Σακείν. Με ην λόκν Ρέππα ππήξμε ιεζηεία ησλ απνζεκαηηθώλ ηνπ 

ΣΜΔΓΔ. Τπνλνκεύεη ν λόκνο Ρέππα, όπσο εθαξκόδεηαη, ην δηθαίσκα ησλ κηθξώλ εξγνιεπηώλ λα δηαζθαιίδνπλ εγγπεηηθέο 

επηζηνιέο από ην ΣΜΔΓΔ κε θαιύηεξνπο όξνπο, ζε ζρέζε κε ηελ εμαζθάιηζε εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ από ηηο ηξάπεδεο. Σν 

θξάηνο θαη νη θαηαζθεπαζηηθνί όκηινη απνηεινύλ ηνπο κεγάινπο νθεηιέηεο ηνπ ΣΜΔΓΔ. Οη αζθαιηζκέλνη πιεξώλνπλ ηηο 

πςειόηεξεο εηζθνξέο, ελώ ε θύξηα ζύληαμε είλαη από ηηο ρακειόηεξεο όισλ ησλ Σακείσλ. Βεβαίσο, ην ΣΜΔΓΔ είλαη ν 

θύξηνο κέηνρνο ζηελ Σξάπεδα Αηηηθήο.» 

 

Από πος να ξεκινήζει η πάλη 
«(...) από ην 1990 κέρξη ζήκεξα δερόκαζηε ζηαδηαθά κηα ζεηξά αληεξγαηηθνύο λόκνπο. Γη' απηό ιέκε εκείο λα θαηαξγεζνύλ νη 

λόκνη ηόζν ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο όζν θαη ηνπ ΠΑΟΚ. Γελ κπνξεί λα ππάξμεη απιή ζπλδηθαιηζηηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ δελ 

μεθηλάεη από απηό, ηελ θαηάξγεζε. (...) Κακία εκπηζηνζύλε ζηηο εγεζίεο ησλ θηλεκάησλ. Σα παδάξεςαλ, όια απηά ηα ρξόληα, 

δελ πξνεηνίκαζαλ ην θίλεκα γηα ηίπνηε, ηνπθεθηέο ζηνλ αέξα κε κεκνλσκέλεο απεξγίεο, θαη θπξίσο δελ κπνξνύλ λα 

εθπξνζσπήζνπλ ηνπο εξγαδόκελνπο νη εγεζίεο πνπ θηλνύληαη αλάινγα κε ηνλ αληαγσληζκό ησλ θνκκάησλ, ΠΑΟΚ θαη Νέαο 



Γεκνθξαηίαο, ή βιέπνληαο ηα πξάγκαηα ζηελ θάιπε. Σν θίλεκα ην ηαμηθό, ην θίλεκα ην ιατθό πξέπεη λα έρεη θαζαξή ζέζε: 

Καλέλα ζπκβηβαζκό κε ηελ πνιηηηθή ησλ κνλνπσιίσλ, θαλέλα ζπκβηβαζκό κε ηελ πνιηηηθή ηνπ θεθαιαίνπ. Σόηε κπνξείο λα 

θαηαθηήζεηο θάηη! Δκείο πηζηεύνπκε όηη όζα δε θέξλεη ν ρξόλνο κπνξεί λα ηα θέξεη ε ώξα θαη ε δξάζε καο ζα είλαη ηέηνηα γηα 

λα γθξεκηζηνύλ νη λόκνη - θπξηνιεθηηθά - πνπ έγηλαλ θαη απηό ην ζπγθεθξηκέλν είλαη πνπ ζα βνεζήζεη ζε κηα νπζηαζηηθή 

αλαηξνπή ηνπ ζπζρεηηζκνύ δύλακεο ζην πνιηηηθό επίπεδν θαη όρη ηα θηηαζηδώκαηα θαη νη αλαπαιαηώζεηο.» 

 

 


