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Σθν Πζμπτθ 20-2-2014, τθ «γνωςτι ϊρα» του μεςθμεριοφ, θ θγεςία του ΣΕΕ με τουσ όψιμουσ(;) 

ςυνοδοιπόρουσ τθσ, τθσ «Ανοιχτισ υνζλευςθσ Μθχανικϊν», ζδωςε άλλθ μια παράςταςθ του κακοςτθμζνου 

ζργου «κινθτοποιιςεισ για το αςφαλιςτικό» ςτο γνωςτό κζατρο τθσ αίκουςασ των Δ του ΕΣΑΑ. 

υμπρωταγωνιςτζσ, ο Πρόεδροσ του ΕΣΑΑ (ποιοσ κυβερνά αυτό τον τόπο επιτζλουσ, που κα’λεγε και κάποιοσ 

γνωςτόσ…), θ Γενικι Διευκφντρια Ειςφορϊν του ΕΣΑΑ/ΣΜΕΔΕ και οριςμζνοι άλλοι, λιγότερο γνωςτοί, 

«αςτζρεσ» του ςυμπακθτικοφ μασ μικρόκοςμου. Σο αντικείμενο του ζργου, παςίγνωςτο: να ςταλοφν για ζνα 

ακόμα εξάμθνο τα ειδοποιθτιρια ςτουσ ςυναδζλφουσ με τισ «παλιζσ» ειςφορζσ και όχι τισ αυξθμζνεσ, όπωσ 

προβλζπει ο τελευταίοσ νόμοσ για το «μεςοπρόκεςμο» πρόγραμμα. 

«Μα καλά, αυτό δεν το ”κερδίςαμε” τον περαςμζνο Νοζμβρθ;» κα ρωτιςει κανείσ. Ε, τότε το κερδίςαμε, 

αλλά ςιμερα ο «κακόσ λφκοσ» (ςυγγνϊμθ, ο μοχκθρόσ πρόεδροσ του Δ του ΕΣΑΑ) κζλει να πάρει τθ ρεβάνσ 

για τθν τότε «ιττα» του και ξαναφζρνει το κζμα για ςυηιτθςθ. Αλλά δε κα του περάςει, γιατί οι «καλοί» ςτο 

τζλοσ κα νικιςουν κλπ. κλπ. Βαρετό το παραμφκι, ειδικά αν ο δράκοσ είναι για γζλια (και για κλάματα)… 

Η αλικεια, θ ΑΜΕΙΛΙΚΣΗ αλικεια –όμωσ– είναι: ζνασ ςτουσ τρεισ (και ίςωσ και παραπάνω) μθχανικοφσ ΔΕΝ 

ΕΧΕΙ ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ επειδι ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΩΕΙ ΕΙΦΟΡΕ. Προςοχι: δεν ζχει πλθρϊςει 

τισ «ΠΑΛΙΕ» ΕΙΦΟΡΕ, όχι τισ καινοφργιεσ. Οι εκατοντάδεσ και ίςωσ χιλιάδεσ ςυνάδελφοι που απειλοφνται 

με καταςχζςεισ περιουςιακϊν ςτοιχείων από το ΚΕΑΟ, περιιλκαν ςε αυτι τθν απελπιςτικι κζςθ εξαιτίασ των 

«παλαιϊν» ειςφορϊν και όχι αυτϊν των αυξθμζνων που –ελζω «αγϊνα»– δεν απαιτικθκαν ποτζ ωσ ςιμερα. 

Κάκε μζρα που περνά, από το Νοζμβρθ πζρυςι που «πετφχαμε μια πρϊτθ νίκθ» (τφφλα να’χουν οι ιττεσ…) 

μζχρι ςιμερα, φορτϊνει ςτισ πλάτεσ των ςυναδζλφων ζνα ακόμα βάροσ, ςφίγγει τθ κθλιά ζνα χιλιοςτό 

περιςςότερο και θ αςφυξία πλθςιάηει ζνα λεπτό πιο κοντά… 

Προφανϊσ, κυβζρνθςθ και θγεςία του ΣΕΕ το ξζρουν καλά το «ανζκδοτο του Χότηα». Παλιό το κόλπο, το να 

προςπακείσ να εμφανίςεισ ωσ «βελτίωςθ» τθ «μθ χειροτζρευςθ». Μόνο που ςτθν προκειμζνθ, εκτόσ από 

ανζκδοτο, είναι και ΧΟΝΣΡΟ ΨΕΜΑ! Κάκε μζρα που περνά, είναι ΧΕΙΡΟΣΕΡΗ από τθν προθγοφμενθ, γιατί οι 

ιδθ υφιςτάμενεσ οφειλζσ υπάρχουν, οι προςαυξιςεισ τρζχουν, θ αδυναμία ζκδοςθσ αςφαλιςτικισ 

ενθμερότθτασ ςε πετάει ιδθ από τϊρα εκτόσ άςκθςθσ επαγγζλματοσ κλπ. κλπ. Είναι, όμωσ, κλιβερό να 

βλζπει κανείσ τθν κατάντια των όψιμων(;) «αγωνιςτϊν» που και πάλι –αλλά πάντα «χωρίσ αυταπάτεσ»… – 

ζςπευςαν να χορθγιςουν πιςτοποιθτικά αγωνιςτικότθτασ ςτθν θγεςία του ΣΕΕ, ςτουσ «εκπροςϊπουσ» τθσ 

ςτο ταμείο-τράπεηα “TSMEDE-Attica Bank Group” και να τουσ αναγορεφςουν ςε θγζτεσ του «κινιματοσ»: εκεί 

που μασ χρωςτοφςανε… 

Αλλά, μιπωσ τουσ αδικοφμε; Μιπωσ άραγε κι αυτοί για τα «πάγια αιτιματα του κινιματοσ» δεν παλεφουν; 

Μιπωσ τισ κζςεισ για δραςτικι μείωςθ ειςφορϊν, κατάργθςθ των αντιαςφαλιςτικϊν νόμων κλπ. δεν τισ 

υιοκετοφν κι αυτοί; Και, τελοςπάντων, τι κζλουμε να γίνει; Σίποτε;  

κοπόσ μασ δεν είναι να επαναλάβουμε για μια ακόμα φορά τα αυτονόθτα. Για παράδειγμα, ακόμα κι ζνα 

παιδί του ςχολείου καταλαβαίνει ότι αν πραγματικά απαιτοφμε να καταργθκοφν οι αντιαςφαλιςτικοί νόμοι, θ 

κινθτοποίθςθ δε μπορεί να γίνεται επί ζνα χρόνο ςτα γραφεία του ΕΣΑΑ(!), ότι δε μπορεί να ςταματά με μια 

απόφαςθ δικεν «αναςτολισ εφαρμογισ των αυξιςεων» που ςυνεχίηει να φορτϊνει κακθμερινά ςτισ πλάτεσ 

των ςυναδζλφων τα βάρθ τθσ αντιλαϊκισ πολιτικισ και, βζβαια, ότι δε γίνεται να «ανακζτει» τθν 

εκπροςϊπθςι τθσ ςε μια θγεςία που ζχει αποδείξει (και ςτο κάτω-κάτω αυτόσ είναι και ο χαρακτιρασ τθσ) ότι 

είναι «με τον αντίπαλο». 

κοπόσ μασ δεν είναι να κυμίςουμε ότι, ακόμα και για να πετφχεισ μια προςωρινι ανακοφφιςθ από τισ 

επιπτϊςεισ τθσ πολιτικισ αυτισ, κάποιεσ κατακτιςεισ ι το να φρενάρεισ τον παραπζρα κατιφορο, αυτό δε 



γίνεται αν δε ςθμαδεφεισ τον πραγματικό αντίπαλο, τθν πολιτικι τθσ ΕΕ, του ΕΒ, των μεγάλων ομίλων, τθσ 

κυβζρνθςθσ, των κομμάτων που προςκυνάνε τον ευρωμονόδρομο και τθν θγεςία του ΣΕΕ που εφαρμόηει όλα 

τα παραπάνω. 

κοπόσ μασ δεν είναι να αναδείξουμε τισ κραυγαλζεσ αντιφάςεισ των «αγωνιςτϊν τθσ οδοφ Μάρνθ»: πωσ 

γίνεται να είναι «ςωςτι» θ διεκδίκθςθ από τον κ. ελλιανάκθ να παρανομιςει μθ εφαρμόηοντασ τον άκλιο, 

«μνθμονιακό» κλπ. νόμο για τισ αυξιςεισ, αλλά να μθν είναι ςωςτι θ διεκδίκθςθ να ςτείλει π.χ. 

ειδοποιθτιρια με μειωμζνεσ ειςφορζσ ςτα πριν του 1992 ι του Ν. 3518/06 επίπεδα; Μιπωσ από το τι είναι 

διατεκειμζνθ να ςτθρίξει θ θγεςία του ΣΕΕ και τι όχι;;; 

Ο «ΔΙΚΟ ΜΑ» ΑΓΩΝΑ ΤΝΕΧΙΖΕΣΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΤΣΗ ΚΑΙ ΟΩΝ ΣΗΝ 

ΕΦΑΡΜΟΖΟΤΝ! Μαηί με το λαό, το ταξικό εργατικό κίνθμα, τουσ αγρότεσ των μπλόκων κα «γκρεμίςει 

μνθμόνια και αφεντικά», κα επιβάλει το δρόμο των δικϊν του αναγκϊν! 


