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Σεμνά και ταπεινά… καταληστεύουν τα ταμεία… 
«Για μίζες και κουμπάρους τα βρίσκουν τα λεφτά…  
αλλά για την Παιδεία τους πιάνει τσιγκουνιά…» 

σύνθημα της απεργίας μας …    
Η καταλήστευση των χρημάτων των ασφαλιστικών ταμείων και οι 

αποκαλύψεις για τις «μίζες» των 5 εκατομμυρίων ευρώ από το ταμείο των 
∆ημοσίων Υπαλλήλων –Τ.Ε.Α.∆.Υ., πρώην Ταμείο Αρωγής των 
εκπαιδευτικών- εξοργίζουν όλους τους εργαζομένους και τους 
συνταξιούχους και αποδεικνύουν ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα του 
ασφαλιστικού συστήματος.  

Η πολιτική που ασκεί η 
κυβέρνηση της Ν. ∆ημοκρατίας μας 
θυμίζει  καθημερινά το σύνθημα που 
ακούστηκε στη μεγαλειώδη απεργιακή 
κινητοποίηση του κλάδου μας: 
«…Για μίζες και κουμπάρους τα 
βρίσκουν τα λεφτά…αλλά για την 
Παιδεία, τους πιάνει τσιγκουνιά…» 

Από τη δεκαετία του 50 μέχρι τη 
δεκαετία του 80 οι κυβερνήσεις της 
∆εξιάς χρησιμοποίησαν τα αποθεματικά των Ταμείων δίνοντας τα γνωστά 
«θαλασσοδάνεια» με μηδενικά επιτόκια στους μεγαλοβιομήχανους, στο όνομα, 
δήθεν, της ανάπτυξης. 

Η κυβέρνηση της Νέας ∆ημοκρατίας που με τους γνωστούς Νόμους 
Σιούφα της περιόδου 90-93 κατεδάφισε το ασφαλιστικό σύστημα στη χώρα 
μας με: 
• Την αύξηση των ορίων ηλικίας και των εισφορών  
• Την καθιέρωση για πρώτη φορά εισφοράς στους ∆.Υ. 7,5% 
• Την εξαγορά της στρατιωτικής θητείας  
• Τη μείωση των συντάξεων 
• Τη συμμετοχή των εργαζομένων κατά 25% στα φάρμακα, 
ετοιμάζει σήμερα νέα αντιασφαλιστική επίθεση με αύξηση των ορίων 



συνταξιοδότησης, μείωση των συντάξεων και αύξηση των εισφορών των 
εργαζομένων. 

Η κυβέρνηση που προεκλογικά μιλούσε για διαφάνεια, καταπολέμηση 
της διαφθοράς κλπ. αποδεικνύει καθημερινά με τους «κουμπάρους» και τους 
«μιζαδόρους» των ταμείων ότι δεν έχει καμιά φερεγγυότητα και δεν μπορεί 
να διαχειριστεί τα χρήματα των ασφαλισμένων των ταμείων. Έχει γι’ αυτό 
βαρύτατες πολιτικές ευθύνες.  

Μπροστά σ’ αυτή την κατάσταση που διαμορφώνεται το συνδικαλιστικό 
κίνημα πρέπει να απαιτήσει 
 

Ε∆Ω ΚΑΙ ΤΩΡΑ 
 
• Το αυτοδιοίκητο όλων των ταμείων. Την πλειοψηφία των διοικήσεων 
να έχουν οι εργαζόμενοι για να διαχειρίζονται μόνοι τα χρήματά τους 
• Την επιστροφή των 
ΚΛΕΜΜΕΝΩΝ στο ΤΕΑ∆Υ και 
σ’ όλα τα ταμεία  
• Τον καταλογισμό των 
πολιτικών και των ποινικών 
ευθυνών για την καταλήστευση 
των χρημάτων των 
ασφαλισμένων και τη «μίζα» των 
5.000.000 ΕΥΡΩ 
• Την κατάργηση όλων των 
αντιασφαλιστικών Νόμων- 
Πλήρη ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη 
• Την πλήρη σύνταξη των εκπαιδευτικών στα 30 χρόνια υπηρεσίας με 
30/30 
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