Ήταν δίκαιο το αίτημά μας κι έγινε πράξη. Ήταν
άδικο το μέτρο τους και πέρασε στην απραξία.
Έχουμε και θα έχουμε δίκιο και θα το επιβάλουμε.
Έχουν και θα έχουν άδικο και θα το συντρίψουμε.

ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ
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Εδώ βρίσκεται η ελπίδα
Προεκλογικά θα παίξουν πάλι η «ελπίδα», ότι κάτι θα
βελτιωθεί, το δίλημμα «το μικρότερο ή το μεγαλύτερο
κακό», «αριστερά ή δεξιά», « πρόοδος και φως έναντι της
οπισθοχώρησης και του σκότους». Από την άλλη «οι
αποτυχημένοι και ανίκανοι και οι με σχέδιο και ικανοί». Οι
γνωστοί εδώ και πολλά χρόνια πλαστοί εκβιασμοί για να
πιεστεί ο λαός, να αποδεχτεί όλα τα παλιά και νέα αντιλαϊκά μέτρα, με όποιο περιτύλιγμα κι αν συνεχιστούν ή
εμφανιστούν. Ήδη έχει ξεκινήσει η σχετική προπαγάνδα.
Εμείς οι συνταξιούχοι όμως έχουμε μια τεράστια
εμπειρία. Είδαμε πως εκφράστηκε η «ικανότητα και τα
σχέδια από το 2009 μέχρι το 2015». Ανηλεές χτύπημα των
κατακτήσεων και δικαιωμάτων μας, τσάκισμα των συντάξεων, μείωση του εισοδήματός μας με την άνοδο της
φορολόγησης, τον ΕΝΦΙΑ. Υποχρέωση να συντηρούμε τα
άνεργα παιδιά μας και τις οικογένειές τους.
Είδαμε πως εκφράστηκε η «ελπίδα και το νέο» με την
συνέχιση της αντιασφαλιστικής πολιτικής μετά το 2015,
με την ψήφιση νέων μέτρων, που χειροτέρεψαν το βιοτικό μας επίπεδο. Με το νόμο Κατρούγκαλου που επέφερε
νέα μεγάλη μείωση των συντάξεων. Με τον ΕΝΦΙΑ και την
υπερφορολόγηση, με τη μείωση του αφορολόγητου. Με
την υποχρέωση να συνεχίσουμε να συντηρούμε τα άνεργα ή απλήρωτα (αν εργάζονται) παιδιά μας.
Που ακόμα και στην ασύστολη υποκλοπή μέρους των
συντάξεων χιλιάδων συνταξιούχων με παράνομους τρόπους η «ικανότητα» και η «ελπίδα» ταυτίστηκαν.
Και η μεν και η δε συσσώρευσαν τεράστια πρωτογενή
πλεονάσματα, από τη ληστεία και την καταβαράθρωση
του λαϊκού βιοτικού επιπέδου. Μεγάλο μέρος των πλεονασμάτων αυτών προήλθε αποκλειστικά από την καταλήστευση των συντάξεων και των αποθεματικών των ταμείων, αλλά και από το τσεκούρωμα των κρατικών δαπανών
για την υγεία- περίθαλψη.
Σήμερα οι συνταξιούχοι έχουμε ξεκαθαρίσει μέσα μας
πως:
1) Η «ικανότητα» και η «ελπίδα» αφορούσαν και
εκφράστηκαν μόνο υπέρ των συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου. Δεν είχαν καμία σχέση με την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, ειδικά των συνταξιούχων,
ήταν εχθρικές προς αυτές.
2) Η ικανότητα και η ελπίδα υπάρχουν μόνο στην
ανάπτυξη, στο δυνάμωμα, στην κλιμάκωση των αγώνων
του συνταξιουχικού κινήματος. Στη μεγαλύτερη συσπείρωση και συμμετοχή νέων δυνάμεων στους αγώνες,
στην ενίσχυση των σωματείων μας και της δράσης
τους.
Τις αποδείξεις για το πρώτο τις παραθέσαμε. Τις δεύτερες τις αναδείξαμε, γιατί εμείς «τους δώσαμε σάρκα
και οστά» με την πάλη μας. Τα αποτελέσματα της πρώτης
τις βιώσαμε. Της δεύτερης επίσης. Της πρώτης ήταν
αρνητικά για εμάς, της δεύτερης θετικά. Το δίλημμα λοιπόν για εμάς είναι: «με όλους αυτούς που τσακίζουν τη
ζωή μας» ή με τους αγώνες μας που την υπερασπίζονται.
Κι ακόμη με εκείνους που στάθηκαν δίπλα μας, στήριξαν
τις θέσεις και τους αγώνες μας, πρόβαλαν και ζήτησαν
την ικανοποίηση των αιτημάτων μας, αποκάλυψαν, κατήγγειλαν και εναντιώθηκαν στην επίθεση σε βάρος μας.
Η πείρα μας λέει πως η φιλοσυνταξιουχική πολιτική
επιλογή μας πρέπει να συμπληρωθεί με την ανάπτυξη
ακόμα πιο δυναμικών και αποτελεσματικών αγώνων.
Για να σταματήσουμε να μετράμε απώλειες, να αντιστρέψουμε την κατάσταση, να πάρουμε πίσω τις κλεμμένες κατακτήσεις μας σε όλα τα επίπεδα.
Όλα αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας μέσα στη νέα
χρονιά, που εκτός όλων των άλλων, θα είναι «κατ’ εξοχήν» εκλογική. Εμείς πάντως την επιλογή μας την έχουμε
κάνει.

Ο Αγωνιστικός
Μαραθώνιος του 2018
Κάναμε πράξη το πρόγραμμα πανελλαδικής
δράσης, που η ΣΕΑ και οι οργανώσεις που συσπειρώνονται σ’ αυτήν οργάνωσαν. Πάνω από 160 κινητοποιήσεις τοπικές, περιφερειακές, πανελλαδικές
πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα, κινητοποίησαν τα σωματεία και τα μέλη τους για όλα τα προβλήματα, τοπικά και γενικά, το συνταξιοδοτικό, την
υγεία κλπ. Ασφαλώς ξεχώρισαν και έδωσαν πιο
έντονο το στίγμα των αγωνιστικών δραστηριοτήτων
του κινήματός μας οι μεγάλες κεντρικές συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια, που είτε σαν αυτόνομη
δράση, είτε μαζί με το ταξικό, εργατικό κίνημα αναπτύξαμε μέσα στο 2018.

15 ΜΑΗ ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ της ΣΕΑ στην
ΑΘΗΝΑ

Πριν καλά- καλά μπει η χρονιά ξεκινήσαμε:
12 ΓΕΝΑΡΗ. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
στις συγκεντρώσεις με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ.

25 ΜΑΗ ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ της ΣΕΑ για την
ΥΓΕΙΑ

8 ΜΑΡΤΗ ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ της ΣΕΑ στην
ΑΘΗΝΑ

30 ΜΑΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ στα
ΣΥΛΛΑΛΗΤΉΡΙΑ των ΤΑΞΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

1 ΜΑΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ στις
συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ σε όλη τη χώρα.

14 ΙΟΥΝΗ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ του ΠΑΜΕ

συνέχεια στη σελ. 2
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Ο Αγωνιστικός Μαραθώνιος του 2018
συνέχεια από τη σελ. 1
19 ΙΟΥΝΗ ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ της ΣΕΑ

20 ΝΟΕΜΒΡΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ στην
Αθήνα

ΑΡΧΕΣ ΟΚΤΩΒΡΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ της ΣΕΑ για την
3η Οκτώβρη μέρα της τρίτης ηλικίας

28 ΝΟΕΜΒΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΑΠΕΡΓΙΑ, μαζικές συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ

31 ΟΚΤΩΒΡΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ της
ΣΕΑ στο Ρέθυμνο

15 ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ της
ΣΕΑ στην Αθήνα

19 ΝΟΕΜΒΡΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ της
ΣΕΑ στη Θεσσαλονίκη

Το 2019 θα μας βρει και πάλι
στους δρόμους. Από κάθε
μετερίζι θα δώσουμε τον αγώνα
για να υπερασπιστούμε τη ζωή
μας, για να βοηθήσουμε τα
παιδιά μας, την εργατική τάξη
στην πάλη της ενάντια στην
πολιτική των κυβερνήσεων,
ενάντια στην εργοδοτική
επιθετικότητα και τρομοκρατία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2019

Έχοντας σαν παρακαταθήκη την πλούσια αγωνιστική
δράση της περασμένης χρονιάς, που έληξε με την σημαντική επιτυχία της ακύρωσης της περικοπής των συντάξεων, οι οργανώσεις των συνταξιούχων προγραμματίζουν το πλαίσιο δράσης τους, για τη χρονιά που μόλις
μπήκε.
Η ΣΕΑ με απόφασή της στις 14.1.2019 κάλεσε τα
σωματεία να προχωρήσουν σε διαδικασίες συνεδριάσεων των οργάνων, συσκέψεων, συγκεντρώσεων με τα
μέλη τους, όπου να συζητηθούν τα συμπεράσματα και η
πείρα, που βγήκε από τις κινητοποιήσεις του 2018. Προγραμμάτισε δε την διοργάνωση περιφερειακών συσκέψεων των ΔΣ των σωματείων και με εγκύκλιο ενημέρωσε τα
σωματεία.
Αυτές ξεπέρασαν τις 160, είχαν διάφορες μορφές και
έβαλαν μπροστά τα μεγάλα κεντρικά ζητήματα, αλλά και
τα πιο ιδιαίτερα κάθε χώρου, κάθε περιοχής, κάθε περίπτωσης. Σοβαρά είναι τα προβλήματα υγείας- περίθαλψης, που σε κάθε περιοχή, σε κάθε νομό αντιμετωπίζουν
τα λαϊκά στρώματα, οι συνταξιούχοι. Τα συνταξιουχικά
σωματεία συμπαρατάχτηκαν στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των σωματείων των εργαζομένων στα δημόσια
νοσοκομεία, πήραν τα ίδια αγωνιστικές πρωτοβουλίες
ανάδειξης και διεκδίκησης λύσεων των προβλημάτων
αυτών.
Συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις του εργατικού κινήματος (απεργίες, Πρωτομαγιά, συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια διαμαρτυρίας για την κυβερνητική πολιτική),
προβάλλοντας τα ασφαλιστικά ζητήματα. Έκφρασαν την
αγωνιστική αλληλεγγύη και συμπαράσταση σε εργαζόμενους επιχειρήσεων, που αγωνίζονταν για τα αιτήματά
τους.
Πρόβαλαν και διεκδίκησαν την ικανοποίηση ειδικών
αιτημάτων, όπως η μη περικοπή των επικουρικών συντάξεων στις τράπεζες. Ακόμη πήραν μέρος σε κινητοποιήσεις που έγιναν ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, για τοπικά προβλήματα, όπως η δημιουργία ΧΥΤΑ,
η καύση σκουπιδιών από βιομηχανίες, για τον ΦΠΑ και το
μεταναστευτικό στα νησιά κ.α.
Με ανακοινώσεις, δελτία τύπου, συσκέψεις και συγκεντρώσεις ενημέρωσαν σωστά τους συνταξιούχους των
περιοχών τους για τα προβλήματα και τις δυσκολίες, που
προκαλούσαν οι κυβερνητικοί ελιγμοί και η αποπροσανατολιστική τακτική άλλων δυνάμεων και κύκλων για τις
συντάξεις. Και πρώτα- πρώτα η δουλειά που έκαναν για
την επιτυχή συμμετοχή τους στις μεγάλες περιφερειακές
και πανελλαδικές συγκεντρώσεις της ΣΕΑ.
Αυτά όλα λοιπόν πρέπει να απασχολήσουν τα διοικητικά συμβούλια των σωματείων. Εκτίμηση της δράσης, των
θετικών αποτελεσμάτων, των αδυναμιών και κενών στη
οργάνωση της δουλειάς τους. Που θα οδηγήσουν σε
προγραμματισμό για το δυνάμωμα, τη συσπείρωση και
εγγραφή στη δύναμή τους ακόμα περισσότερων συναδέλφων, την ενημέρωση τους. Ειδικά τα σωματεία που
μέσα στη χρονιά θα προχωρήσουν σε εκλογικές διαδικασίες ανάδειξης νέων οργάνων, σ’ αυτό τον στόχο να
επικεντρώσουν τη δουλειά τους.

Το «εθνικό συμφέρον» και οι ερμηνείες του
Οι πρόσφατες προεκλογικές
ανακατατάξεις στη σκακιέρα του
αστικού πολιτικού σκηνικού ανέδειξαν και πάλι την υπόθεση
«εθνικό συμφέρον» και τις διάφορες ερμηνευτικές προσαρμογές
που υφίσταται από τα κόμματα
αυτά ανάλογα με την εποχή, τις
προβλέψεις και σκοπιμότητές
τους.
Το «εθνικό συμφέρον» της
αντιμετώπισης της κρίσης και της
εξόδου από αυτήν συνένωσε όλα
αυτά τα κόμματα, να ψηφίσουν
και εφαρμόσουν τα τρία μνημόνια και τα συνοδευτικά μέτρα
τους σε βάρος του λαού μόνο.
Το ίδιο έγινε και με το «εθνικό
συμφέρον» της παραμονής στην
ΕΕ και στην ευρωζώνη με κάθε
θυσία του λαού μόνο. Συνταυτίζονται επίσης πάνω στο «εθνικό

συμφέρον» της ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης της οικονομίας, που ήταν και είναι το κριτήριο
για την με κάθε τρόπο διευκόλυνση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και της κερδοφορίας
του μεγάλου κεφαλαίου, σε
βάρος του λαού μόνο.
Συμφωνούν απόλυτα στο ότι η
συμμετοχή και διευκόλυνση όλων
των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών
και στρατιωτικών επεμβάσεων
των ΗΠΑ, της ΕΕ, του ΝΑΤΟ σε
όλη την ευρύτερη περιοχή εξυπηρετεί τα «εθνικά συμφέροντα»,
σε βάρος των συμφερόντων του
λαού και των άλλων λαών μόνο.
Έχουν αυτές οι πολιτικές
δυνάμεις διαφορές ; Έχουν.
Αλλά αυτές εκφράζονται μόνο σε
ένα θέμα, αυτό της οικονομικής
πολιτικής, όπου το κάθε αστικό

κόμμα, μικρό ή μεγάλο, θεωρεί
πως η δική του πρόταση εξυπηρετεί καλύτερα το «εθνικό συμφέρον», πάντα υπέρ των συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου,
πάντα σε βάρος του λαού μόνο.
Έχουν και σε κάποια δευτερεύοντα θέματα (ετερόφυλα ζευγάρια) ή σημαντικά, αλλά όχι κρίσιμα για την περίοδο αυτή (σχέσεις
με εκκλησία).
Και ξαφνικά, εκεί που όλα
πήγαιναν… καλά, τόσο καλά που
ένα «αριστερό» κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ,
δεν είχε κανένα ενδοιασμό να
συγκυβερνήσει με ένα ακροδεξιό, τους ΑΝΕΛ- τους ένωσαν οι
ίδιες απόψεις για το «εθνικό συμφέρον» και για τα άλλα, αλλά ας
μείνουμε σ’ αυτό- ώσπου εμφανίστηκε το «Μακεδονικό», που
κατέληξε στη συμφωνία των Πρε-

σπών.
Εκεί πάνω το «εθνικό συμφέρον» διαφοροποιήθηκε ανάλογα
με τις απόψεις των κομμάτων για
τη συμφωνία. Για το καλό του
«εθνικού συμφέροντος» την υπέγραψε και θα την ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Για το «εθνικό συμφέρον» οι
ΑΝΕΛ διαφώνησαν με αυτή και
έφυγαν από την κυβέρνηση. Η
ΝΔ για το «εθνικό συμφέρον»
διαφώνησε και θα καταψηφίσει
τη συμφωνία, αλλά για το ίδιο
συμφέρον θα την αποδεχτεί, αν
γίνει κυβέρνηση. Τα υπόλοιπα
κόμματα κατήγγειλαν τη συμφωνία για χάρη του «εθνικού συμφέροντος», αλλά ταυτόχρονα άλλα
θα την στηρίξουν κι άλλα όχι.
Αλλά την ίδια στιγμή θα καταψηφίσουν την κυβέρνηση, οπότε, αν
πέσει, η συμφωνία μπορεί και να

μην έρθει στη βουλή. Άρα για
τους μισούς το «εθνικό συμφέρον» θα υπονομευτεί και για τους
άλλους μισούς θα ωφεληθεί.
Ένα πράγμα δεν υπάρχει στο
λεξιλόγιο και την προπαγάνδα
τους. Το λαϊκό συμφέρον και η
δική του εξυπηρέτηση. Στο «εθνικό συμφέρον» παθαίνουν ολίγη…
εθνική παράνοια, στην επίθεση
στο λαϊκό όμως υπάρχει πλήρης
σύμπνοια και καθαρό ενιαίο
μυαλό.
Η επιστράτευση του «εθνικού
συμφέροντος» και των… διαφωνιών τους γίνεται για να κρυφτεί
ακριβώς αυτή η ομοφωνία εναντίον του λαϊκού συμφέροντος. Δεν
θα τα καταφέρουν όμως, Τους
έχουμε πάρει χαμπάρι.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πως διαμορφώνονται οι συντάξεις με την πρόσφατη
(12/12/2018) τροποποίηση του ν. 4387/16
Ο υπολογισμός των συντάξεων μετά την εφαρμογή του ν. 4387/16 (13-5-2016),
γίνεται ως εξής:
Η σύνταξη αποτελείται από το άθροισμα της Εθνικής Σύνταξης (ΕΣ) και της
Ανταποδοτικής Σύνταξης (ΑΣ).
Η ΕΣ είναι 384 ευρώ για 20 χρόνια ασφάλιση.
Η ΑΣ καθορίζεται από τρεις παραμέτρους:
- Συντάξιμες αποδοχές (ΣΑ)
- Χρόνος ασφάλισης (ΧΑ)
- Ποσοστό Αναπλήρωσης (ΠΑ %) επί των συντάξιμων αποδοχών.

ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΣΑ)
Οι ΣΑ είναι κυμαινόμενες και εξαρτώνται από το μέσο όρο των μηνιαίων αποδοχών, στις οποίες γίνονταν οι κρατήσεις, σε όλο τον ασφαλιστικό βίο του ασφαλισμένου.
Όσοι συνταξιοδοτήθηκαν μετά τις 13-5-2016 ο Συντάξιμος Μισθός (ΣΜ) καθορίζεται από το μέσο όρο των αποδοχών της περιόδου από 1-1-2002 και μέχρι την
ημερομηνία συνταξιοδότησής του ασφαλισμένου, με ανώτερο μηνιαίο μισθό τις
5860,80 ευρώ που είναι το 10πλάσιο του κατώτερου βασικού μισθού, δηλ. τα
586,08 ευρώ.
Επίσης ο ΣΜ προσαυξάνεται με τον Δείκτη τιμών Καταναλωτή (ΔτΚ), που κατ’
έτος είναι:
για το 2002
1,30263
για το 2003
1,25858
για το 2004
1,22311
για το 2005
1,18175
για το 2006
1,14510
για το 2007
1,11283
για το 2008
1,06798
για το 2010
1,00771
για το 2011
1,00000
και από εκεί μέχρι το 2016 είναι 1,0.
Παράδειγμα: Τα ποσά (που είναι τυχαία) με βάση τα οποία θα γίνουν οι υπολογισμοί, είναι οι ετήσιες αποδοχές από μισθούς, γιατί αυτές μπορούν να βρεθούν
από τις ετήσιες φορολογικές δηλώσεις. Ο υπολογισμός γίνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του νόμου.
> Έστω ότι ο ασφαλισμένος το 2002 είχε αποδοχές 20.000 ευρώ. Με τον ΔτΚ
αυτές θα γίνουν 26.052 (20.000Χ1,30263).
> Το 2003 είχε 23.000, θα γίνουν 29.960 (23.000Χ1,25858).
> Το 2004 είχε 25.000, θα γίνουν 31.464 (25000Χ1,22311).
Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να υπολογίσουμε τις ΣΑ με τον ΔτΚ έως το 2016.
Εάν προσθέσουμε τις ΣΑ και διαιρέσουμε το άθροισμα δια του 180 (15 χρόνιαΧ12
μήνες) θα βρούμε τον Συντάξιμο Μισθό (ΣΜ).

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΧΑ)
Είναι τα πραγματικά χρόνια ασφάλισης συν αυτά που αναγνωρίζονται με εξαγορά.
Ο πλασματικός χρόνος ασφάλισης που αναγνωρίζεται χωρίς εξαγορά, δεν
συνυπολογίζεται ούτε στα ποσοστά αναπλήρωσης ούτε στον υπολογισμό των
συντάξιμων αποδοχών.
ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ (ΠΑ %)
ΕΤΗ

15

Π.Α.(%)2 11,55
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16,77 17,73 18,69 19,65 20,68 21,71 22,74 23,95 25,16
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26,37 27,79 29,21 30,63 32,22 33,81 35,40 37,20 39,00 40,80 42,80

Στις 12-12-2018 ψηφίστηκε ο νέος νόμος για το ασφαλιστικό, ο οποίος διατηρεί
τις μέχρι σήμερα περικοπές των συντάξεων από όλους τους προηγούμενος αντιασφαλιστικούς νόμους.
Ο νέος αυτός νόμος διατηρεί στο ακέραιο το νόμο Κατρούγκαλου, ο οποίος
μεταξύ των άλλων περιέχει και τον επανυπολογισμό των συντάξεων με τη λεγόμενη Προσωπική Διαφορά (ΠΔ). Κατάργησε όμως το νόμο 4472/2017 της Αχτσιόγλου που επέβαλε από 1-1-2019 τη μείωση των συντάξεων μέσω της περικοπής
της προσωπικής διαφοράς σε ποσοστό μέχρι 18% καθώς και των οικογενειακών
επιδομάτων, κάτω από την πίεση των αγωνιστικών κινητοποιήσεών μας.
Έτσι, από 1-1-2019 οι μηνιαίες αποδοχές όλων των συνταξιούχων θα υπολογίζονται ως εξής:
- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ (ΕΣ) ύψους 384 ευρώ για 20 και πάνω χρόνια ασφάλισης,
και
- ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ (ΑΣ) από τον ΣΥΝΤΑΞΙΜΟ ΜΙΣΘΟ (ΣΜ) και με τα

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ (ΠΑ) για τα ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΧΑ) που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα.
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ (ΠΔ) θα είναι η διαφορά της σύνταξης που παίρνουμε
σήμερα με την σύνταξη που θα προκύψει από τον επανυπολογισμό με το νόμο
Κατρούγκαλου.
Με αυτόν τον υπολογισμό για τους συνταξιούχους πριν τον νόμο Κατρούγκαλου (13-5-2016), η σύνταξη πλέον θα είναι το άθροισμα ΕΘΝΙΚΗΣ και ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ σύνταξης. Στο ποσό αυτό θα προστίθεται και η προσωπική διαφορά,
που θα είναι ξεχωριστά (κουτάκι) και δεν θεωρείται σύνταξη.
Το οικογενειακό επίδομα καταργείται και μπαίνει στο κουτάκι της προσωπικής
διαφοράς.
Από 1-1-2019 το σύνολο των τριών αυτών ποσών (ΕΣ+ΑΣ+ΠΔ), θα είναι ίσο με τη
σύνταξη που παίρνουμε σήμερα.
Η κράτηση 6% (σε μας 7%) για τον ΕΟΠΥΥ θα υπολογίζεται στα ποσά της
ΕΘΝΙΚΗΣ και ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ σύνταξης.
Η εισφορά αλληλεγγύης θα ισχύσει σε όσους παίρνουν σύνταξη πάνω από
1400 ευρώ μικτά προ φόρου και θα υπολογίζεται στο σύνολο των μηνιαίων αποδοχών (ΕΣ+ΑΣ+ΠΔ) σε κλιμακούμενο ποσοστό από 3% έως 15%.
Μέχρι το 2022 δεν θα υπάρξει καμιά αύξηση στις συντάξεις. Μετά το 2022 εάν
υπάρξουν γενικές αυξήσεις στις συντάξεις, τότε η αύξηση αυτή δεν θα δίδεται,
αλλά το αντίστοιχο ποσό θα αφαιρείται από την προσωπική διαφορά και θα προστίθεται στην ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ σύνταξη.
Για τους συνταξιούχους με τον τροποποιημένο νόμο Κατρούγκαλου η ΠΔ θα
ισχύει και γι’ αυτούς γιατί ο υπολογισμός της θα γίνεται και με το προηγούμενο
καθεστώς και με το νόμο Κατρούγκαλου. Οι συνταξιούχοι αυτοί χωρίζονται σε
τρεις κατηγορίες:
1) Όσοι συνταξιοδοτήθηκαν πριν το ν. 4387/16
2) Όσοι συνταξιοδοτήθηκαν από 13/5/2016 (ν. 4387/16) μέχρι 31/12/2018 και
3) Όσοι συνταξιοδοτηθούν μετά την 1/1/2019
Για τους της (1)ης περίπτωσης ισχύουν οι υπολογισμοί που έχουμε κάνει σε
προηγούμενο φύλλο του Πανσυνταξιουχικού Αγώνα (Ιούνης 2018).
Για τους της (2)ης υπάρχουν οι εξής τρεις ξεχωριστές καταστάσεις:
α) η αίτηση συνταξιοδότησης έγινε μετά το Μάη του 2016 μέχρι 31/12/2016,
τότε στο κουτάκι της ΠΔ του θα μπει το 1/2 αυτής.
β) η αίτηση έγινε μέσα στο 2017, θα μπει το 1/3.
γ) η αίτηση έγινε μέσα στο 2018, θα μπει το 1/4.
Για τους της (3)ης η αίτηση θα γίνει μετά την 1/1/2019, οπότε δεν θα υπάρχει
ΠΔ και οι μηνιαίες αποδοχές θα αποτελούνται μόνο από το άθροισμα της ΕΣ και
ΑΣ.

Παράδειγμα με υποθετικά ποσά για τους της (2)ης κατηγορίας.
α) Η σύνταξή πριν το ν. 4387/16 ήταν 1300 ευρώ (προ φόρου). Με την εφαρμογή του ν. 4387/16 αυτή πέφτει στα 950. Με τη αφαίρεση 6% υπέρ ΕΟΠΥΥ (57ευρώ)
η σύνταξη γίνεται 893 ευρώ. Η προσωπική διαφορά του είναι 407 (1300-893).
Το ποσόν αυτό σε ποσοστό επί της σύνταξής του με το προηγούμενο καθεστώς
υπολογισμού, είναι 31,31% (407Χ100/1300) άρα πάνω από το 20%.
Αυτός ο συνταξιούχος θα πάρει στη σύνταξή του το 1/2 της ΠΔ, δηλ. 203,5
ευρώ στο κουτάκι του.
β) θα πάρει το 1/3 της ΠΔ (135,6 ευρώ).
γ) θα πάρει το 1/4 της ΠΔ (101,75 ευρώ).
Και για όσους έχουν υποβάλλει αίτηση ανάμεσα σε Μάη 2016 μέχρι 31/12/2018
και η προσωπική διαφορά τους είναι κάτω από 20%, δεν θα έχουν κουτάκι με ΠΔ,
η σύνταξή τους θα είναι το άθροισμα ΕΣ και ΑΣ μόνο.
Στις περιπτώσεις που με τον επανυπολογισμό του ν. 4387/16 το ποσό σύνταξης
είναι μεγαλύτερο από εκείνο με τον παλαιό τρόπο υπολογισμού, τότε η διαφορά
αυτή θα μπει ως προσαύξηση κατά το ένα πέμπτο της, σταδιακά και ισόποσα σε
διάρκεια πέντε χρόνων.
Η νέα κατάσταση που διαμορφώνεται μετά την ψήφιση του νέου νόμου:
Από 1-1-2019 οι συντάξεις θα υπολογίζονται όπως προαναφέραμε. Σ’ αυτές δεν
περιλαμβάνεται κανένας μνημονιακός νόμος (έχουν ενσωματωθεί στον επανυπολογισμό) παρά μόνο ο ν.4387/16 και η εισφορά αλληλεγγύης.
Η κυβέρνηση λέει ότι η εφαρμογή του νόμου αυτού θα ισχύσει από 1-6-2016,
αφού από τότε ισχύει και ο νόμος Κατρούγκαλου.
Επειδή, όπως έχουμε ενημερώσει και παλαιότερα, από την ημερομηνία της
απόφασης του ΣτΕ στις 15-6-2015 και μέχρι την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου στις 13-5-2016 (περίπου 12 μήνες) υπάρχει κενό νόμου, οπότε ισχύ νόμου έχει
η απόφαση του ΣτΕ, η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να αποδώσει τις περικοπές
άμεσα χωρίς αιτήσεις και αγωγές.
Επίσης με την ίδια απόφαση τα δώρα στην κύρια σύνταξη (400+200+200) δεν
τα δικαιούνται όσοι είχαν μικτή σύνταξη πάνω από 2500 ευρώ και όσοι κατά την
ημερομηνία συνταξιοδότησής τους είχαν ηλικία κάτω των 60 ετών.
Εμείς διεκδικούμε αγωνιστικά όλα όσα μας αφαίρεσαν από 1-1-2010 και μετά,
καθώς και την κατάργηση συνολικά του νόμου Κατρούγκαλου.
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ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
Ανακοίνωση 9/12/2018

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Η κυβέρνηση έπειτα από 4 χρόνια τα ταλαιπωρίας των συναδέλφων συνταξιούχων που λάμβαναν το «οικογενειακό επίδομα»
και που τους ζητήθηκε να επιστραφεί έντοκα και σε λίγες δόσεις,
κάτι που για τη συντριπτική πλειοψηφία σήμαινε ότι η ήδη πενιχρή σύνταξή τους θα εξανεμιζόταν για όσους μήνες θα διαρκούσαν οι δόσεις, ψήφισε επιτέλεους το αυτονόητο: να επιστραφούν
τα ποσά, αφού κρίθηκαν παράνομα, αλλά χωρίς τους εξοντωτικούς τόκους και σε δόσεις. Άλλωστε οι συνάδελφοι συνταξιούχοι
που λάμβαναν το επίδομα δεν είχαν καμία ευθύνη, η ίδια η Επιτροπή του ΙΚΑ τους καλούσε για να το χορηγήσει.
Έπρεπε να περάσουν 4 χρόνια, το σωματείο μας να πραγματοποιήσει δεκάδες παρεμβάσεις, υπομνήματα, ανάμεσα σε
άλλους και στον Πρωθυπουργό, στην κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή στις 14/112/17, παραστάσεις διαμαρτυρίας, συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία και τους ιθύνοντες
του υπουργείο εργασίας, κινητοποιήσεις και συλλαλητήρια.
Όλο αυτό το διάστημα ασκήσαμε τη μέγιστη δυνατή πίεση
προς όλες τις κατευθύνσεις.
Μαζί με τα υπόλοιπα αιτήματα και διεκδικήσεις μας ενάντια
στην αντιασφαλιστική πολιτική της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων, που μετέτρεψαν τις συντάξεις μας σε επιδόματα φτώχειας, την υγεία και την περίθαλψή μας σε πανάκριβο εμπόρευμα, παλέψαμε για τη δικαίωση των συναδέλφων, που
βιώνουν την ίδια κατάσταση με όλους τους συνταξιούχους και
επιπλέον ήρθαν αντιμέτωποι με τις πιέσεις του ΙΚΑ, την ταλαιπωρία των δικαστηρίων, τους εκβιασμούς του ΚΕΑΟ.
Οι συνταξιούχοι, που όλα αυτά τα χρόνια βρισκόμαστε στο
δρόμο του αγώνα, για να πάρουμε πίσω αυτά που μας στέρησαν
άδικα, για την ανάκτηση των απωλειών και την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών μας, ξέρουμε καλά ότι τίποτα δεν μας χαρίστηκε. Οι αγώνες μας και η επιμονή μας οδήγησαν την κυβέρνηση
να περάσει την παραπάνω τροπολογία.
Καλούμε την κυβέρνηση χωρίς καμία καθυστέρηση, να προχωρήσει στην εφαρμογή της τροπολογίας, να σταματήσουν εδώ
και τώρα οι εκβιασμοί από το ΚΕΑΟ, να γίνουν οι απαραίτητες
ενέργειες ώστε να επιστραφούν οι καταβληθέντες τόκοι στους
συναδέλφους, που ήδη πλήρωσαν μέρος του ποσού σε έντοκες
δόσεις ή εξόφλησαν το ποσό.
Αντίστοιχη μέριμνα να υπάρξει για όσους συναδέλφους τους
κατασχέθηκαν χρήματα από τραπεζικό λογαριασμό.
Στον ίδιο δρόμο συνεχίζουμε αγωνιστικά και διεκδικούμε:
- την κατάργηση του ν. Κατρούγκαλου και όλων των αντιασφαλιστικών νόμων.
- επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης
- αναπλήρωση όλων των απωλειών

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 8/1/2019
Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις Μαγνησίας,
εκφράζουν την αντίθεση τους στην παρουσία τον αμερικανονατοϊκων δυνάμεων στη Μαγνησίας και στην αξιοποίηση του λιμανιού Βόλου στους επικινδύνους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς
και πολέμους του ΝΑΤΟ, ΗΠΑ, Ε.Ε και στην πολιτική της κυβέρνησης, που εμπλέκει άμεσα και έμμεσα τη χώρα μας σ’ αυτούς.
Όσοι κατεβήκαμε στην παραλία αυτές τις μέρες, είδαμε ένα
πολεμικό πλοίο που δεν είναι του Πολεμικού μας ναυτικού, αλλά
του Αμερικάνικου. Ήρθε για κοινή άσκηση με την Ταξιαρχία
Πεζοναυτών και με τους Αμερικανούς στρατιώτες που έχουν
εγκατασταθεί στην Μαγνησία. Οι πολεμικές ασκήσεις γίνονται
όλο και πιο κοντά στα πόδια μας, όλο και πιο πολύ δένεται η
χώρα μας στις επικίνδυνες Ιμπεριαλιστικές αντιπαραθέσεις της
περιοχής μας.
Να μην επιτρέψουμε τις κοινές πολεμικές στρατιωτικές ασκήσεις των παιδιών μας του ελληνικού στρατού με τους φονιάδες
που εκπαιδεύονται και ετοιμάζονται στην χώρα μας για τη δολοφονία λαών, αμάχων, παιδιών για τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων.
Έχουμε αρκετά χρόνια στην πλάτη μας και αρκετή πείρα για
να συμπεράνουμε τον ρόλο του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ ( Κύπρο,
Συρία, Παλαιστίνη…..).
Καλούμε τους συνταξιούχους της περιοχής να συμμετέχουν
μαζί με την επιτροπή ειρήνης Βόλου, με μαζικούς φορείς και τα
σωματεία των εργαζομένων σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο
Λιμάνι του Βόλου την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019, ώρα 18:30
ενάντια στην παρουσία του αμερικανικού πλοίου «USS Carson
City», του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.
Να απαιτήσουμε να μη γίνει ο Βόλος, η Μαγνησία, η χώρα
μας, πολεμικό ορμητήριο των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ
Να μην επιτρέψουμε να γίνουν τα παιδιά μας «κρέας στις
πολεμικές τους μηχανές».

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ι.Κ.Α., ΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ & ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΘΕΝΤΩΝ
ΤΑΜΕΙΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Δελτίο τύπου Βόλος. 12/1/2019
Η Διοίκηση του Συλλόγου Συνταξιούχων Ι.Κ.Α. Ν. Μαγνησίας,
καλεί τους συνταξιούχους της Μαγνησίας να αντιδράσουν στην
επίθεση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η οποία με καταστολή,
αυταρχισμό και με την ωμή βία των αστυνομικών δυνάμεων επιτέθηκε εις βάρος των εκπαιδευτικών, που μαζί με το φοιτητικό
κίνημα παλεύουν και απαιτούν να αποσυρθεί το νομοσχέδιο του
υπουργείου Παιδείας, που καταδικάζει χιλιάδες εκπαιδευτικούς
στην ανεργία, τσακίζοντας το δικαίωμα τους στη μόνιμη και σταθερή εργασία.
Την ώρα που ο λαός μας υποφέρει από τη λιτότητα, τη φτώχεια και την ανεργία, που δεν διατίθενται τα αναγκαία κονδύλια
για την υγεία, την παιδεία, την κοινωνική ασφάλιση, την πρόνοια,
τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα, την αντιπυρική και αντισεισμική θωράκιση, κ.λ.π., η κυβέρνηση χτυπάει αλύπητα και τους
εκπαιδευτικούς, που έχουν ιερή αποστολή και χρέος να διδάσκουν τα δικά μας παιδιά και τα εγγόνια μας. Η ανταμοιβή τους
είναι το άθλιο καθεστώς της αδιοριστίας για χιλιάδες αναπληρωτές, αλλά και απόφοιτους των παιδαγωγικών σχολών, χωρίς
φυσικά να λύνεται το πρόβλημα των χιλιάδων κενών στα σχολεία.
Αίσχος και ντροπή σας! Η Διοίκηση διεκδικεί να αποσυρθεί
άμεσα το νομοσχέδιο και να υλοποιήσει η κυβέρνηση το αίτημα
για τη μονιμοποίηση 30.000 εκπαιδευτικών για την ικανοποίηση
όλων των αναγκών της εκπαίδευσης.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΑΜΟΥ
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Η διοίκηση του σωματείου εύχεται στα μέλη του σωματείου
αλλά και σε όλους τους συνταξιούχους ολόψυχα καλές γιορτές
και καλή χρονιά με υγεία, ευτυχία και ειρήνη. Για να υλοποιηθούν
όμως οι ευχές μας χρειάζεται η δική μας έμπρακτη συμμετοχή
και αγωνιστικότητα σε όλες τις δράσεις και τις διεκδικήσεις για
την περιφρούρηση του εισοδήματός μας.
Ζητάμε να καταργηθούν οι αντιασφαλιστικοί νόμοι 3986/2011,
4051/12, 4093/12, 4387/16. Να δοθούν αναδρομικά όλες οι παρακρατήσεις (δώρα, επίδομα αδείας, μείωση συντάξεων και επικουρικών, συντάξεις χηρείας, κατάργηση ΕΚΑΣ) που ήδη κρίθηκαν
παράνομες και αντισυνταγματικές από το ΣΤΕ (ανώτατο δικαστήριο). Να επανέλθουν οι συντάξεις μας στα επίπεδα του 2010. Να
δοθούν σε όλους με πολιτική απόφαση χωρίς όρους και προϋποθέσεις, για να σταματήσει η αγωνία των συνταξιούχων να οδηγούμαστε σε δικηγόρους και σε αγωγές…..
Εμείς δεν ξεχνούμε, δεν συναινούμε, δεν υποχωρούμε, δεν
συμβιβαζόμαστε με λιγότερη ζωή, γιατί αυτοί ποντάρουν στο ότι
με τη φτώχεια και τα χάλια που έχει το σύστημα υγείας θα μας
οδηγήσουν στο θάνατο για να σώσουν τα ασφαλιστικά ταμεία.
Τους στέλνουμε μήνυμα ότι δεν θα ησυχάσουμε Είμαστε τόσοι
όσοι χρειάζονται για να βγάλουμε την δική μας κυβέρνηση, την
κυβέρνηση που θα υπερασπίζεται τα συμφέροντα των συνταξιούχων, των μισθοσυντήρητων, της νεολαίας και των μικρομεσαίων. Δεν ξεχνάμε όλες τις κυβερνήσεις από το 2010 μέχρι σήμερα
τι μας έκαναν. Είμαστε τόσοι όσοι χρειάζονται για να πούμε το
μεγάλο και βροντερό ΟΧΙ φτάνει πια…..
Αν ήρθε η κρίση στην χώρα μας δεν ήρθε από εμάς, που όλα
τα χρόνια δουλεύαμε και παρήγαμε πλούτο, ήρθε από τους κλέφτες και τις πολιτικές του άδικου καταστροφικού και μισάνθρωπου καπιταλιστικού συστήματος, που στο όνομα του κέρδους
των ολίγων τα ισοπέδωσε όλα. Όλοι μαζί ενωμένοι να διώξουμε
την ηττοπάθεια, να τσακίσουμε τα κηρύγματα του φόβου και της
υποταγής. Να οργανώσουμε την αντεπίθεσή μας για να σταματήσουμε την εξόντωση μας. Η σωτηρία βρίσκεται στα δικά μας
χέρια, έχουμε δίκιο, είμαστε οι πολλοί.
Ο σημερινός αγώνας είναι αγώνας ζωής, είναι αυτό που
περισσεύει από την αξιοπρέπεια μας.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ι.Κ.Α.
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΙΛΙΟΥ –
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συνταξιούχων Ι.Κ.Α. Αγ.
Αναργύρων, Ιλίου και Πετρούπολης, καλεί τα μέλη του να παραβρεθούν, στην Εκλογοαπολογιστική Γενική μας Συνέλευση, που
θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
Δημαρχείου Ιλίου και επί τω οδών Χρυσηίδος και Αίαντος, την
Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019 στις 10:30 το πρωί.
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες
Ο συνταξιουχικός αγώνας συνεχίζεται.
Οι εξαγγελίες και οι αυταπάτες που σπέρνει η συγκυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ καθώς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν πρέπει να μας αγγίζουν.
Διεκδικούμε όλα όσα διαχρονικά μας έχουν αφαιρεθεί.
Η παρουσία όλων μας είναι απαραίτητη για να καθορίσουμε
την παραπέρα πορεία του αγώνα μας.
Μετά το πέρας των διαδικασιών της Συνέλευσης θα ακολουθήσει η κοπή της πίτας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΚΟ - ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Ο Σύλλογος απέστειλε προς την Κοινοβουλευτική Ομάδα του
ΚΚΕ την παρακάτω επιστολή:
«Σας αποστέλλουμε την ανάλυση που έχει κάνει ο Σύλλογός
μας όσον αφορά στις περικοπές των επικουρικών συντάξεων, με
βάση τον ν. 4387/16. Σ’ αυτήν τεκμηριώνεται πως στις συντάξεις
χιλιάδων συνταξιούχων έχουν γίνει παράνομες παρακρατήσεις
επί πλέον ποσών κατά τον επανυπολογισμό των επικουρικών
συντάξεων. Οι παρακρατήσεις αυτές στηρίχτηκαν στην αλχημεία
των υπολογισμών από μεριάς κυβέρνησης, κατά παράβαση του
δικού της ν. 4387/16.
Ζητάμε από εσάς να προχωρήσετε σε κατάθεση ερώτησης
προς τον αρμόδιο υπουργό με το αίτημα που διατυπώνουμε.
Σημειώνουμε πως το αίτημα αυτό έχει κατατεθεί προς τον υφυπουργό κ. Αν. Πετρόπουλο από την Ομοσπονδία Συνταξιούχων
ΙΚΑ και την Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των συνταξιουχικών
οργανώσεων. Ο κος υφυπουργός μέχρι σήμερα έχει αρνηθεί να
τοποθετηθεί συγκεκριμένα στο ζήτημα αυτό.
H κλοπή των επικουρικών συνεχίζεται
Οι περικοπές στις επικουρικές συντάξεις εκατοντάδων χιλιάδων συναδέλφων έγιναν κατά παράβαση και αυτού του ν.
4387/16 και είναι γνωστό, πως η κυβέρνηση κάτω από την πίεση
των αγωνιστικών μας κινητοποιήσεων αναγκάστηκε να επιστρέψει το παράνομα παρακρατηθέν ποσό στους δικαιούχους.
Υπάρχει όμως μια ακόμη ομάδα συνταξιούχων κυρίως του
ΙΚΑ, που η κλοπή σε βάρος τους συνεχίζεται. Η κυβέρνηση με
τον ν. 4387/16 περιέκοψε τις επικουρικές συντάξεις επανυπολογίζοντάς τες με βάση τον συντελεστή που προβλέπει ο νόμος.
Όμως για την ομάδα αυτών των συναδέλφων προχώρησε σε μια
ακόμα απάτη, βάζοντας έναν αυθαίρετο συντελεστή που δεν
υπάρχει στο νόμο, ώστε οι νέες συντάξεις να βγουν ακόμα μικρότερες, κλέβοντας με τον τρόπο αυτό μεγαλύτερο μέρος τους.
Θα δώσουμε ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητό.
Συνταξιούχος που είχε συντάξιμες αποδοχές 2.372 ευρώ,
έπαιρνε αρχικά καταβαλλόμενη επικουρική σύνταξη 592 ευρώ,
είχε τις εξής κρατήσεις:
1) ν. 3986/2011 εισφορά αλληλεγγύης
43,76 ευρώ
2) ν. 4024/2011 κράτηση
118,4
-/3) ν. 4051/2012
-/88,8
-/4) ν. 4093/2012
-/47,36
-/5) ν. 4952/2012
-/17,76
-/6) εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ
19,18
-/7) ΦΜΥ
30,00
-/Το άθροισμα των κρατήσεων (2), (3), (4) και (5) είναι 272,32
ευρώ. Η νέα καταβαλλόμενη επικουρική έπεσε στα 320 ευρώ
(592- 272). Η κυβέρνηση επέβαλε έναν αυθαίρετο συντελεστή
επανυπολογισμού 0,4927 πάνω στην νέα καταβαλλόμενη σύνταξη και η τελική επικουρική έγινε 157,5 ευρώ (320 Χ 0,4927).
Αφαιρουμένων 32,5 ευρώ (κράτηση ΕΟΠΥΥ και ΦΜΥ) ο συνταξιούχος του παραδείγματος παίρνει καθαρά στο χέρι 125 ευρώ
(157, 5- 32,5).
Η αλχημεία βρίσκεται στο εξής: για να γίνει ο επανυπολογισμός της επικουρικής, έπρεπε να υπολογιστούν τα συντάξιμα
χρόνια (34 στην συγκεκριμένη περίπτωση) επί τον συντελεστή
0,45/έτος= ποσοστό 15,3% επί των συντάξιμων αποδοχών, αποτέλεσμα η καταβαλλόμενη επικουρική θα ήταν 363 ευρώ
(2.372Χ15,3%). Από αυτά έπρεπε να αφαιρεθεί το σύνολο των
61,7 ευρώ (11% ΦΜΥ και 6% ΕΟΠΥΥ), οπότε η τελική θα ήταν
301 ευρώ (363- 61). Η κυβέρνηση δηλαδή του κλέβει κάθε μήνα
176 ευρώ (301- 125). Κατά συνέπεια πρέπει, για να σταματήσει η
αδικία αυτή, η επικουρική να ανέβει από 1/7/2016 στα 301 ευρώ
και να του επιστραφούν αναδρομικά 8428 ευρώ (301 Χ 28 μήνεςαπό 1/7/16 μέχρι 1/11/18 με τα σημερινά δεδομένα).
Η κυβέρνηση και ο υπουργός «κάνουν την πάπια» για το ζήτημα αυτό, παρ’ όλο που του έχει τεθεί σε συναντήσεις που έκανε
μαζί του η ΣΕΑ και έχει απαιτηθεί η άρση της αδικίας. Δεν θα
σταματήσουμε όμως να διεκδικούμε την άμεση επίλυση του
προβλήματος. Απαιτούμε τώρα ο υπουργός να δώσει εντολή
στο ΕΤΕΑΕΠ να διορθώσει την κατάσταση και να αποδοθούν
στους δικαιούχους τα οφειλόμενα.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ι.Κ.Α – Ο.Κ.Α.
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ– ΝΕΑΣ
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ- ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ–
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Σωματείο μας μετά τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν από
10 μέχρι 14/12/2018 συγκροτήθηκε σε Σώμα στις 21/12/2018 και
το νέο Διοικητικό του Συμβούλιο αποτελείται από τους:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
: ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ
: ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΕΦΟΡΟΣ
: ΒΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΛΗ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΤΕΛΛΑ
ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΣΙΛΕΙΑ – ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΑΡΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΣ – ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΟΡΦΕΑΣ
Το νέο Δ.Σ. υπόσχεται ότι θα αγωνιστεί και θα παλέψει με
όλες του τις δυνάμεις σε συνεργασία με την Ομοσπονδία μας και
με την βοήθεια όλων των Συνταξιούχων για τα πολλά και σοβαρά
προβλήματα που έχουμε.

ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ
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Η προεκλογική τακτική του ΣΥΡΙΖΑ
Ο Τσίπρας στη συνέντευξή του στον τ/ο σταθμό OPEN και στην ομιλία
του στη Βουλή έδωσε το
περίγραμμα της προεκλογικής τακτικής του ΣΥΡΙΖΑ,
όσον αφορά στα ζητήματα
της
οικονομίαςπου
πιστεύει πως είναι το δυνατό χαρτί του- κύρια στα
πλαίσια της δικομματικής
αντιπαράθεσης με τη ΝΔ.
Αντικειμενικά αυτό θα
καθορίσει σε σημαντικό
βαθμό και την τακτική της
ΝΔ, που θα είναι υποχρεωμένη να αντιπαρατεθεί στο
πλαίσιο και την επιχειρηματολογία του ΣΥΡΙΖΑ. Το
περίγραμμα αυτό θα στηριχτεί στο σύστημα των…
τριών πυλώνων, που είναι
οι εξής:
1. Το έργο του ΣΥΡΙΖΑ,
που σαν το βασικό
κυβερνητικό κόμμα επιτέλεσε στην (περίπου)
τετραετία, που πέρασε.
2. Το έργο που ΘΑ ολοκληρώσει στο διάστημα
που απομένει μέχρι τις
εκλογές, όσο μικρό κι
αν είναι.
3. Το έργο που ΘΑ υλοποιήσει μετά τις εκλογές, εφ’ όσον βρεθεί
ξανά στη κυβέρνηση.
Το συμπλήρωμα στη
τακτική αυτή θα είναι η
σύγκριση του έργου αυτού
με εκείνο, που άφησαν
πίσω τους οι προηγούμενες
κυβερνήσεις
ΝΔ,
καθώς και με εκείνο, που
θα υλοποιήσει αυτή, αν
κερδίσει τις εκλογές. Θα
κυριαρχήσει το νέο εκβιαστικό και πλαστό βέβαια
δίλημμα: «Θα συνεχίσει η
ανάπτυξη της χώρας (με
ΣΥΡΙΖΑ) ή θα γυρίσει
πίσω (με ΝΔ)».
Θα παρουσιάσουμε τις
δικές μας εκτιμήσεις για
τις τακτικές αυτές στη
βάση των αποτελεσμάτων
των πολιτικών και των δύο,
ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ, σε βάρος

των εργαζομένων, των
συνταξιούχων, του λαού.
Εννοείται πως η εκτίμησή
μας περιλαμβάνει και τα
άλλα μικρά αστικά κόμματα, που σε όποιο βαθμό και
μορφή συμμετείχαν στη
χάραξη και εφαρμογή των
πολιτικών αυτών, χωρίς να
ασχοληθούμε με τα εσωτερικά προβλήματά τους.
1. Το αφήγημα πως ο
ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνησή
του παρέλαβε τη χώρα σε
κατάσταση
χρεοκοπίας
από τη ΝΔ και την έβγαλε
από την κρίση και τα μνημόνια, την επανέφερε στην
«κανονικότητα». Η οικονομία, από οπισθοχωρούσα,
βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης. Οι επενδύσεις πληθαίνουν, ενώ πριν μειώνονταν.
Δημιουργήθηκαν 350.000
νέες θέσεις εργασίας και η
ανεργία έπεσε κάτω από
το 20%, ενώ βρισκόταν στο
27%.. Τα πρωτογενή πλεονάσματα που η κυβέρνησή
του πέτυχε, δίνουν πλέον
τη δυνατότητα να αρχίσει
να επιστρέφει στο λαό,
μέρος από όσα θυσίασε
στην περίοδο της κρίσης,
κάτι που ήδη κάνει όπως
με την ακύρωση της περικοπής των συντάξεων και
άλλα. Επανέφερε σε ισχύ
τις ΣΣΕ, που η ΝΔ είχε
καταργήσει. Τα μέτρα που
πήρε επιβάρυναν το λαό
μόνο 6.5 δισεκ. ευρώ, σε
σχέση με τα 65 δισεκ., που
κόστισαν τα μέτρα της ΝΔ.
Η ΝΔ ισχυρίζεται πως
ήδη είχε αρχίσει να φέρνει
την δική της «κανονικότητα», αλλά της χάλασε τα
σχέδια ο ΣΥΡΙΖΑ, που
ξαναέφερε την κρίση.
Τώρα βέβαια λέει πως θα
φέρει επενδύσεις και ανάπτυξη, στηριγμένη όμως
στο θεσμικό έργο του
ΣΥΡΙΖΑ, που, κατά τα
άλλα, χειροτερεύει την
κατάσταση!!! Με την προσθήκη μέτρων, όπως αυτά
που ο ΣΥΡΙΖΑ νομοθέτη-

σε (μείωση φορολογίας
και εισφορών στα ταμεία
επιχειρήσεων κ.α.)
2. Μέχρι τις εκλογές θα
υλοποιήσει κι άλλα μέτρα
«φιλολαϊκά», όπως η αύξηση του κατώτερου μισθού
(κατά 5 ή 10%), που θα
προκαλέσει αύξηση του
επιδόματος ανεργίας, των
οικογενειακών επιδομάτων, η κατάργηση του υποκατώτατου, η «προστασία»
της πρώτης κατοικίας, οι
προσλήψεις προσωπικού
στα δημόσια νοσοκομεία
κ.α. Η ΝΔ είχε διαλύσει τη
δημόσια υγεία, είχε καταργήσει τις ΣΣΕ, είχε εφαρμόσει τον κατώτατο μισθό.
Η ΝΔ καταγγέλλει αυτά
σαν «παροχολογία, που θα
λειτουργήσει σε βάρος της
ανταγωνιστικότητας και
ανάπτυξης, αποθαρρύνει
τις επενδύσεις».
3. Μετά τις εκλογές ΘΑ
εξαντλήσει τις δυνατότητες, στα πλαίσια βέβαια
των
δημοσιονομικών
περιθωρίων, για να δώσει
σε κάποιους συνταξιούχους και άλλους ότι μπορεί!!! Όπως τα 17 ευρώ
σε όσους έκοψε το ΕΚΑΣ.
ΘΑ αυξήσει τις δόσεις
αποπληρωμής των δόσεων
της φορολόγησης και του
ΕΝΦΙΑ (διπλασιασμός). Κι
ακόμη από το 2020 ΘΑ
καταργήσει την μείωση του
αφορολόγητου!!!!! Δηλαδή
θα καταργήσει το νόμο,
πριν καν αυτός εφαρμοστεί (η μείωση του αφορολόγητου, που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε θα
εφαρμοστεί από το 2020).
ΘΑ συνεχίσει να δίνει τις
συντάξεις, που διαμορφώθηκαν με τους νόμους
4387/16, 4472/17 και /18,
ενώ η ΝΔ με το σύστημα
τύπου ΠΙΝΟΣΕΤ που προαναγγέλλει, θα καταργήσει
τις συντάξεις. Πάνω- κάτω
τα ίδια εξαγγέλλει και η
ΝΔ.

Το κίνημα των συνταξιούχων δεν είναι
απολίτικο. Έχει πολιτική δράση, τέτοια είναι
η συνδικαλιστική. Έχει πολιτικούς στόχους,
τέτοια είναι τα αιτήματά του. Έχει πολιτικούς
αντίπαλους, τέτοιες είναι οι κυβερνήσεις
και τα κόμματα που τις συγκροτούν. Έχει
πολιτικούς συμμάχους, τα κόμματα που
συμπαραστέκονται στους αγώνες του. Έχει
αντιλαϊκές , αντεργατικές πολιτικές επιλογές
να αντιμετωπίσει, που συγκρούεται μαζί
τους, τέτοια είναι τα μέτρα και οι νόμοι,
που ψηφίζονται. Και μετράμε, παίρνουμε
υπ’ όψη μας, κρίνουμε και αποφασίζουμε με
βάση τις πολιτικές που ευαγγελίζονται τα
κόμματα που ζητούν τις ψήφους μας σε κάθε
εκλογική διαδικασία. Πάντως από σωτήρες δεν
περιμένουμε.
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Οι δικές μας εκτιμήσεις.
Τι επισημαίνουμε:

α) Η (καπιταλιστική) οικονομία εξακολουθεί να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, παρά τις κυβερνητικές φανφάρες. Τα
μνημονιακά μέτρα παραμένουν όλα - και
εκείνα του 3ου μνημονίου. Οι επενδύσεις
γίνονται σχεδόν αποκλειστικά για την εξαγορά επιχειρήσεων και υποδομών, που
ιδιωτικοποιούνται (λιμάνια, αεροδρόμια,
δρόμοι, ενέργεια κλπ). Δηλαδή δεν πρόκειται για επενδύσεις σε νέες παραγωγικές μονάδες, που θα δημιουργήσουν και
νέες πραγματικές θέσεις εργασίας (στα
πλαίσια πάντα του συστήματος), αλλά σε
ήδη λειτουργούντες τομείς της οικονομίας. Μάλιστα οι περισσότερες από τις
επενδύσεις αυτές συνοδεύονται με μειώσεις του αριθμού των εργαζομένων,
μισθών, ελαστικοποίηση εργασιακών
σχέσεων, αλλά και οικονομικές διευκολύνσεις των επενδυτών (χάρισμα χρεών
των ιδιωτικοποιούμενων εταιριών προς
ταμεία, εφορία, δήμους, εργαζόμενους
κλπ. Η μείωση της ανεργίας στηρίχτηκε
στη δημιουργία θέσεων ελαστικών εργασιακών σχέσεων, μερικής απασχόλησης,
μπλοκάκια κ.α. κατά περίπου 50%. Από τις
350.000 μόνο οι 170.00 είναι πραγματικές,
μόνιμες θέσεις εργασίας. Την ίδια μάλιστα
περίοδο έφυγαν στο εξωτερικό 400.000
εργαζομένων, που στην πλειοψηφία τους
ήταν ή θα κατέληγαν άνεργοι. Η εξαγωγή
της ανεργίας είναι και πάλι ο τρόπος για
να εμφανίζεται η πλαστή μείωσή της. Τα
πρωτογενή πλεονάσματα ήρθαν σαν αποτέλεσμα της δεκαετούς, μέχρι το μεδούλι
αφαίμαξης του αίματος του ελληνικού
λαού και ο ΣΥΡΙΖΑ τάζει την μετάγγιση
μιας σύριγγας αίματος κάθε κάποια χρόνια. Στην τετραετία αυτή ανήλθαν στο
ποσό των 15 περίπου δισεκ. ευρώ.
Η «επαναφορά» των ΣΣΕ και ο καθορισμός του κατώτερου μισθού θα ορίζεται
με τον νόμο Βρούτση της ΝΔ. Και δεν
μπορούμε να μην επισημάνουμε πως ο
νόμος για την ουσιαστική παρεμπόδιση
των απεργιών σε πρωτοβάθμιο επίπεδο,
είναι αποκλειστικό κατόρθωμα του ΣΥΡΙΖΑ. Το κόστος της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ
είναι πολύ μεγαλύτερο από 6,5 δισεκ. αν
σ’ αυτά προστεθεί και εκείνο που εξακολουθεί να επιβάλλεται στο λαό, από την
συνέχιση της εφαρμογής όλων των
μέτρων, που ψηφίστηκαν με τα δύο
πρώτα μνημόνια ΠΑΣΟΚ και ΝΔ. Τα 6,5
δισεκ. τα έκοψε μόνο από τις συντάξεις,
που προστέθηκαν σε όσα έκλεψαν οι προηγούμενοι.
Η ακύρωση της περικοπής των συντάξεων οφείλεται στην ανυποχώρητη αγωνιστική δράση του συνταξιουχικού κινήματος και όχι σε καλή θέληση της κυβέρνησης.
β) Η αύξηση του κατώτερου μισθού
κατά 5 ή 10% θα προσθέσει τα… τεράστια
ποσά των 25,5 ή 51 ευρώ (511Χ5 ή 10%),
ενώ θα αυξήσει το επίδομα ανεργίας με
το… ιλιγγιώδες ποσό των 15 ή 30 ευρώ
(293Χ5 ή 10%). Σε επίπεδο μεροκάματου
αντιστοιχούν σε 1 ή 2 ευρώ, στο επίδομα
ανεργίας 0,50 λεπτά ή 1 ευρώ. Μισό ή ένα
καφέ, ένα ή δυο κουλούρια. Η ΝΔ πρόσφερε 1,5/4 καφέ ή 2/3 κουλουριού.
Αυτή είναι διαφορά τους.
Η προστασία της πρώτης κατοικίας
αφορά στη χρηματοδότηση των τραπεζών
από τον κρατικό προϋπολογισμό, για να
εισπράξουν τα δάνεια, που οι δανειολήπτες αδυνατούν να πληρώσουν. Στην
ουσία πρόκειται για μια νέα μορφή ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.Οι προσλήψεις γιατρών έχουν προϋπόθεση την απόλυση όσων υπηρετούν σήμερα με συμβάσεις ενός ή δύο χρόνων, των εκπαιδευτικών με την απόλυση των αναπληρωτών
κλπ. Μέχρι τώρα, στα τέσσερα αυτά χρόνια, εφάρμοσε πλήρως την ΝΔκή πολιτική των προσλήψεων τέτοιων εργαζομένων. Όσο για το σύστημα υγείας, το
πρόσφατο παράδειγμα του Κρατικού της
Νίκαιας όπου η μονάδα αιμοκάθαρσης

ανθρώπων με νεφρική ανεπάρκεια βγήκε
εκτός λειτουργίας, επειδή δεν υπάρχουν
χρήματα, για να συντηρηθεί η κεντρική
μονάδα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος,
δείχνει την τραγική κατάσταση, στην
οποία έχει περιέλθει από την κυβερνητική
πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Συμφωνούμε πως η
ΝΔ έφερε το σύστημα στα πρόθυρα διάλυσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζοντας και επεκτείνοντας την πολιτική της το διαλύει
οριστικά.
γ) Για τα ΘΑ της παροχο-υποσχεσιολογίας. Δεν κρατάμε καν μικρό καλάθι. Για
τις συντάξεις ομολόγησε αυτό που προσπαθεί κα κρύψει. Ψίχουλα από τις φαγωμένες φέτες ψωμί. Τα ίδια τάζει και η ΝΔ.
Για την φορολογία και τον ΕΝΦΙΑ το πρόβλημά μας δεν είναι ο αριθμός των δόσεων, αλλά τα ποσά τους. Και οι δύο, αφού
νομοθέτησαν και εφάρμοσαν τον ΕΝΦΙΑ,
τώρα υπόσχονται πως ΘΑ τον μειώσουν.
Όσον αφορά την μείωση του αφορολόγητου, αν δεν πρόκειται να την εφαρμόσει,
ας φέρει μια τροπολογία, που θα την
καταργεί τώρα. Για να μπορεί να κατηγορήσει τη ΝΔ, αν την νομοθετήσει ξανά.
Ιδού η Ρόδος… Όσον αφορά τις συντάξεις, απορρίπτουμε απόλυτα τη λογική
του μικρότερου κακού, που ο Τσίπρας
θέλει να περάσει. Το θέμα το έχουμε αναλύσει σε προηγούμενα φύλλα του ΠΑ,
απλά θα επαναλάβουμε πως η κατώτερη
«εθνική» σύνταξη των συστημάτων και
των δύο κομμάτων είναι περίπου 250300 ευρώ.
Για εμάς δεν υπάρχει δίλημμα «αυτούς
ή εκείνους». Και οι δύο πετσόκοψαν τις
συντάξεις για παλιούς και νέους συνταξιούχους, κατάργησαν τους 13ο και 14ο
μισθούς, εξαΰλωσαν τις επικουρικές.
Αύξησαν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, τις εισφορές για τον ΕΟΠΥΥ (και
από τις επικουρικές). Θα τους μαυρίσουμε και τους δύο. Θα μαυρίσουμε και
τα κόμματα- κολαούζους τους, όσους
βάζουν τα συμφέροντα του κεφαλαίου
πάνω από αυτά των εργαζομένων και
του λαού. Βγάλαμε τα συμπεράσματά
μας. Έχουμε πλήρη συναίσθηση της
ευθύνης, να μην τους αφήσουμε να
συνεχίσουν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση
επιβεβαίωσε τον
αντιδραστικό,
αντιλαϊκό ρόλο της.
Πρωταγωνίστηκε στην
επιβολή των μνημονίων
και των μνημονιακών
πολιτικών στο λαό μας.
Στην εφαρμογή των πιο
σκληρών, απάνθρωπων
μέτρων, που οδήγησαν
εκατομμύρια
συμπατριώτες μας
στη φτώχεια και
την εξαθλίωση. Που
τσάκισαν τις συντάξεις
μας. Που διέλυσαν
το σύστημα υγείαςπερίθαλψης. Η ΕΕ
δεν μπορεί να γίνει
καλύτερη για τους
λαούς, μόνο χειρότερη.
Δεν θα μας πείσουν
όσοι μας καλούν να την
υπερασπιστούμε από
την δεξιά στροφή. Η ΕΕ,
είτε με δεξιά, είτε με
αριστερή στροφή πάλι
αντιδραστική θα είναι.
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Η συζήτηση στη Βουλή για την ψήφο εμπιστοσύνης:
Ας βγάλουμε συμπεράσματα
Παρακολουθήσαμε τη
συζήτηση στη Βουλή για
την ψήφο εμπιστοσύνης
προς την κυβέρνηση. Μια
ψήφο που η ίδια η κυβέρνηση ζήτησε, ξέροντας
πως δεν την είχε πλέον, με
βάση τον τυπικό κοινοβουλευτικό συσχετισμό. Αναζήτησε αυτή τη χαμένη
εμπιστοσύνη με μια επίσης
τυπική κοινοβουλευτική
διαδικασία, αλλά τόσο
φανερή επιχείρηση υφαρπαγής βουλευτών από
άλλα κόμματα. Δηλαδή με
μια αισχρή, βρώμικη συνδιαλλαγή, για την οποία η
πλειοψηφία των εργαζομένων και του λαού ένιωσε
αηδία.
Θα παραθέσουμε αποσπάσματα και την ουσία
των τοποθετήσεων των
αρχηγών των κομμάτων,
προσθέτοντας τα δικά μας
σχόλια.
Τσίπρας: Η κυβέρνηση
πάλεψε «για να μπει τέλος
σε μια σκληρή δημοσιονομική πολιτική». Που θα
συνεχιστεί αδιατάραχτη
μέχρι το 2060, με πρώτο
νέο σταθμό την μείωση
του αφορολόγητου στα
5600 ευρώ.
«Αναγκάστηκαν
να
κάνουν ένα βήμα πίσωυπογράφοντας το 3ο μνημόνιο- για να μπορούν να
κάνουν σήμερα πολλά
μπροστά». Το βιοτικό επίπεδο πάντως του λαού
συνεχίζει να κάνει πολλά
βήματα πίσω, και θα εξακολουθήσει να δέχεται
την σκληρή, αντιλαϊκή
δημοσιονομική επίθεση
των κυβερνήσεων επ’
αόριστον.
«Σήμερα η Ελλάδα είναι
μια διαφορετική χώρα
από το 2015». Όσο κι αν
προσπαθούμε να διακρίνουμε την διαφορά αυτή,
που να αποδείχνει ότι η
διαφορά είναι υπέρ του
λαού, δεν το καταφέρνουμε. Η διαφορετικότητα για
εμάς σημαδεύει τη χειρο-

τέρευση της κατάστασής
μας. Για τους βιομήχανους είναι σαφώς καλύτερα τα πράγματα.
«Πέτυχαν αυτά… κρατώντας την κοινωνία
όρθια». Για να μην αναφερθούμε ξανά στους
εαυτούς μας, ούτε στους
άνεργους γενικά κι αόριστα, θα γράψουμε για
τους άστεγους και νηστικούς που «ζουν» και κοιμούνται ξαπλωμένοι στα
πεζοδρόμια του κέντρου
της Αθήνας και όχι μόνο.
Που ζητιανεύουν ένα
πιάτο φαΐ στα συσσίτια
των δήμων την ημέρα των
Χριστουγέννων και μόνο.
Που στην παγωνιά τους
παρέχεται στέγη με ζέστη
και πάλι μια ή δυο μερόνυχτα μόνο.
Έφεραν «τον πρώτο
προϋπολογισμό που δεν
φτιάχτηκε από τους δανειστές, αλλά από την κυβέρνηση».
Πέρα από το ότι η
δήλωση αυτή είναι ανοιχτή παραδοχή, πως μέχρι
το 2018 έπαιρναν διαταγές από τους δανειστές
(τι σόι αριστεροί είναι
αυτοί;), εμείς αυτό που
καταλάβαμε είναι, ότι και
ο προϋπολογισμός αυτός
(και οι επόμενοι) ελέγχθηκε, συζητήθηκε και εγκρίθηκε και θα συνεχίσει να
ελέγχεται από αυτούς (οι
θεσμοί ξαναήρθαν).
Για τη συμφωνία των
Πρεσπών, ότι «αυτή λύνει
μια εκκρεμότητα δεκαετιών θετικά… που θα επιτρέψει στη χώρα μας να
ξανακερδίσει τον ηγετικό
της ρόλο στα Βαλκάνια».
Για το πρώτο έχουμε γράψει σε προηγούμενα
φύλλα του ΠΑ, όμως αυτό
τον «ηγετικό ρόλο» πότε
τον είχαμε, πότε τον χάσαμε και πως τον ξαναδιεκδικούμε; Ποιος μας τον
είχε χαρίσει και ποιος θα
μας τον ξαναδώσει; Οι
Σκοπιανοί, οι Βούλγαροι,
οι Ρουμάνοι, οι Σέρβοι και

Δεν θα μας ξεγελάσετε
με τα μικρότερα κι από
ψίχουλα 17 ευρώ σε όσους
τους κόψατε το ΕΚΑΣ.
Διεκδικούμε, αγωνιζόμαστε
για κατώτερη σύνταξη
600 ευρώ.
Δώστε πίσω τώρα τα
κλεμμένα χωρίς αιτήσεις και
αγωγές.

λοιποί; Όχι βέβαια. Οι
αμερικανοί μας αναγνωρίζουν ένα τέτοιο ρόλο,
αφού μας ανέθεσαν να
τους βοηθήσουμε να προωθήσουν τους στόχους
τους
στην
περιοχή.
Ρόλους οι αμερικανοί μοιράζουν. Και σε εμάς ανέθεσαν αυτόν του «γεωπολιτικού μεντεσέ». Μέχρις
εκεί.
Μητσοτάκης: Επικαλέστηκε τα προβλήματα στο
Αττικό νοσοκομείο (μάλιστα μια μέρα μετά το επισκέφτηκε). Εμείς δεν
ξεχνάμε πάντως πως η ΝΔ
σαν κυβέρνηση έκλεισε 3-4
νοσοκομεία στην Αττική,
ούτε πως τους έριξε τα
πρώτα «ασφυξιογόνα» με
τις περικοπές της χρηματοδότησής τους, για να
μην πούμε για τα φάρμακα.
Κατάγγειλε την κυβέρνηση πως «έκανε τους
φτωχούς φτωχότερους».
Ξέχασε πως η φτωχοποίηση εντάθηκε από το κόμμα
του, δεν είπε κουβέντα για
το τι θα κάνει για να γίνουν
«πλουσιότεροι» και βέβαια
έκανε μόκο για το ότι οι
πλούσιοι έγιναν πλουσιότεροι.
Επικαλέστηκε την μείωση των συντάξεων, «τα 260
ευρώ της γιαγιάς», το
«ράβε- ξήλωνε στην παιδεία», το ενέχυρο μέχρι το
2099 κ.α. Από τις κυβερνήσεις που συμμετείχε και η
ΝΔ, έγιναν καμιά δεκαριά
περικοπές στις συντάξεις.
Όσο για τη γιαγιά, ακόμα κι
ο Στουρνάρας παραπονέθηκε(!!!), πως έκαναν τη
μαμά του να ζει με μια πενιχρή σύνταξη 400 ευρώ. Και
βέβαια πάλι δεν είπε κουβέντα για το τι θα κάνει για
να βελτιωθούν τα πράγματα για όλα αυτά τα προβλήματα. Άραγε θα καταργήσει τους νόμους της
σημερινής κυβέρνησης για
το ασφαλιστικό; Θα αυξήσει τα 260 της γιαγιάς στα
600, όπως ζητάει το εργατικό και συνταξιοδοτικό
κίνημα για την κατώτερη
σύνταξη; Θα σταματήσει
το «ράβε - ξήλωνε» στην
παιδεία, στην υγεία; Είμαστε βέβαιοι, πως όπως και
οι σημερινοί, το μόνο που
θα κάνει είναι το «ξήλωνε».
Κι όσο για το ενέχυρο
μέχρι το 2099 θα το ακυρώσει; Θα καταργήσει το
υπερταμείο, που θα ξεπουλήσει ακόμα και τους
αρχαιολογικούς χώρους
και τα μουσεία; Είμαστε
απόλυτα βέβαιοι πως όχι.
Θα πει και γι’ αυτά ότι και
για τη συμφωνία των Πρε-

σπών, αν περάσει.
«Τι να κάνω, την βρήκα
υπογραμμένη, την αποδέχομαι, την εφαρμόζω»,
όπως έκανε ο Τσίπρας
όταν διαδέχτηκε. Ψάχνει
για νέους κοψοχέρηδες.
Γεννηματά: Ψέλλισε κι
αυτή κάτι για τον καημένο
το λαό, που το κόμμα της
(ΠΑΣΟΚ) του φόρτωσε τρία
μνημόνια με όλα τα μέτρα
τους. Μας αποκάλυψε πως
«ο επενδυτής δεν έρχεται
στη χώρα μας, γιατί φοβάται πως η δικαιοσύνη θα
τον… στοχοποιήσει και θα
έχει την αγωνία ότι μπορεί
να χάσει τους κόπους μιας
ζωής»!!! Ο καημένος ο
επενδυτής τι θα πάθει.
Πάντως η COSCO δεν
φοβήθηκε, ούτε η αμερικάνικη πολυεθνική που θα
αγοράσει τα ναυπηγεία
Σύρου και άλλα. Η Φώφη
επίσης κατήγγειλε ΣΥΡΙΖΑ
και ΝΔ, είπε πως δεν πρόκειται να γίνει συνένοχός
τους κι ύστερα ξεφούρνισε
το γνωστό παραμύθι της
ανάγκης για «εθνική συνεννόηση και κυβέρνηση των
προοδευτικών δυνάμεων»,
βασική συνιστώσα της
οποίας όμως με τα σημερινά δεδομένα αναγκαστικά
θα είναι ο… κατηραμένος,
κατά τα άλλα ΣΥΡΙΖΑ. Και
βέβαια δεν ξεχνάμε πως
μια χαρά συγκυβέρνησε με
τη ΝΔ, όσο κι αν σήμερα
προσπαθεί να μας πείσει
πως δεν έχει τίποτα κοινό
μαζί της. Άλλωστε «εθνική
συνεννόηση» χωρίς τη ΝΔ
δεν υπάρχει.
Θεοδωράκης: Παρουσίασε σαν… μεγάλη ποιοτική διαφορά του ΠΟΤΑΜΙΟΥ από τα άλλα κόμματα, το ότι δεν έχει οργανώσεις, ούτε γραφεία, δεν
μαζεύει αιτήματα από τον
κόσμο, τα μέλη και στελέχη του είναι εθελοντές.
Κάτι σαν ΜΚΟ δηλαδή.
Ομολόγησε πως ορισμένα
από τα κρίσιμα νομοθετήματα δεν θα περνούσαν
χωρίς την ψήφο του
ΠΟΤΑΜΙΟΥ (πχ ιδιωτικοποιήσεις). Μας αποκάλυψε πως ακολουθεί την
προτροπή του… Τσώρτσιλ
πως η πολιτική χρειάζεται
«δίψα, δάκρυα και ιδρώτα». Αυτά με τα οποία
πότισε τον ελληνικό λαό
το 1944. Παράδειγμα που
βρήκε να μιμηθεί ο Θεοδωράκης. Από κει και
πέρα κλαψούρισε για τους
δικούς του «αποστάτες» κι
αυτό ήταν όλο.
Λεβέντης:

Δεν

έχει

σημασία να αναφέρουμε
άλλον ένα… εμπνευσμένο,
μέχρι δακρύων λόγο του.
Θα αρκεστούμε στην «απειλή» του πως, «αφού η
Ένωση Κεντρώων έκανε 40
χρόνια να μπει στη Βουλή,
τώρα δεν βγαίνει εύκολα».
Μας θύμισε την ατάκα του
Βουτσά «εγώ είναι να μην
τρουπώσω, άμα τρουπώσω
δεν βγαίνω μετά». Κι αυτός
επιτέθηκε μαινόμενος εναντίον των δικών του «αποστατών», που τον εγκατέλειψαν, για να βρουν αλλού
στέγη.
Καμμένος: Για άλλη μια
φορά καμάρωσε για το…
θεάρεστο έργο που οι
ΑΝΕΛ μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ
επιτέλεσαν με τα μνημόνια
και την άγρια επίθεση
στους εργαζόμενους και το
λαό. Αποκάλεσε έμμεσα
ψεύτη τον Τσίπρα (για
πρώτη φορά!!), που άλλα
του υπόσχονταν για τη
συμφωνία των Πρεσπών
και άλλα έκανε και φυσικά
κι αυτός τα έβαλε με τους
βουλευτές και υπουργούς
του κόμματός του, που τον
παράτησαν για την καρέκλα της εξουσίας.
Μιχαλολιάκος: Αναλώθηκε στη συμφωνία των
Πρεσπών, ανέλυσε και
άρθρα της, τσιμουδιά όμως
για το άρθρο 2, που προβλέπει την ένταξη της
ΠΓΔΜ, με όποιο όνομα
πάρει, στο ΝΑΤΟ. Και μας
υποσχέθηκε κραυγάζοντας
πως «με κυβέρνηση της ΧΑ
δεν θα υπάρχει καμία χώρα
στα βόρεια σύνορά μας με
το όνομα Μακεδονία». Σιγά
τα αίματα… Η ΧΑ θα τα
βάλει με το ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ,
τη Γερμανία και την ΕΕ…
Αστείοι είναι.
Χαρακτηριστικό είναι
βέβαια πως όχι μόνο ο
Μιχαλολιάκος, αλλά και
κανένας από τους παραπάνω δεν έβγαλε άχνα για
την ένταξη της χώρας
αυτής στο ΝΑΤΟ. Μια
συνεννοημένη και ένοχη
σιωπή από όλους. Είναι κι
ο Πάιατ βλέπετε.
Κουτσούμπας: Ανέφερε έναν- έναν όλους τους
λόγους για τους οποίους
το ΚΚΕ καταψηφίζει την
κυβέρνηση, ειδικά τα προβλήματα που η πολιτική
της δημιούργησε στο λαό
(τσάκισμα μισθών, συντάξεων, ελαστικές εργασιακές σχέσεις, χτύπημα της
παιδείας, υγείας, πρόνοιας, των κοινωνικών κατακτήσεων, τη φοροεπιδρομή στο λαϊκό εισόδημα,

την ανεργία, τους πλειστηριασμούς της πρώτης
κατοικίας κ.α.), το ξεπούλημα όλου του δημόσιου
πλούτου και υποδομών.
Για τη μετατροπή της
χώρας σε μια απέραντη
ΑμερικανοΝΑΤΟική βάση,
τη συμμετοχή της χώρας
σε όλους τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς σε
βάρος του λαού μας και
των λαών της περιοχής
μας.
Την επικίνδυνη συμφωνία των Πρεσπών, που
υλοποιεί την απαίτηση
των αμερικανών και της
ΕΕ, για την ένταξη της
ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ και την
ΕΕ. Κάλεσε το λαό να
δυναμώσει τους αγώνες
του ενάντια στην πολιτική
αυτή, καλώντας σε ανατροπή της, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα τις προτάσεις του ΚΚΕ.
Εμείς το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι πως
το ΚΚΕ ήταν το μόνο
κόμμα, που στήριξε τα
αιτήματά μας, βρέθηκε
στο πλευρό μας όταν αγωνιζόμαστε.
Ασφαλώς κάθε συζήτηση στη Βουλή έχει ενδιαφέρον. Αυτή όμως που
συνοδεύτηκε από την απόλυτη ξεφτίλα των αστικών
κομμάτων, που το ένα προσπάθησε να αρπάξει στην
κυριολεξία βουλευτές από
τα άλλα.
Τον αλληλοσπαραγμό
τους κύρια σε βάρος των
μικρότερων.
Την ευκολία με την
οποία οι γυρολόγοι «βουλευτές» άλλαζαν πτέρυγες
εδράνων, άποψη, ψήφο,
στάση.
Το αλλαλούμ μέσα στα
μικρά κύρια κόμματα για το
τι θα κάνουν με την ψήφο
εμπιστοσύνης και τη συμφωνία των Πρεσπών, ήταν
άκρως διδακτική για τη
«δημοκρατία και τον αστικό
κοινοβουλευτισμό».
Η
αρρώστια και η κατάντια
τους αντικατοπτρίζει τη
σαπίλα του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος.
Είναι ανάγκη ο λαός να
ξεμπερδέψει όσο γίνεται
πιο γρήγορα από την επιρροή των πολιτικών υπαλλήλων της αστικής τάξης.
Να αναγνωρίσει στον
εαυτό του το μοναδικό
προνόμιο της αξιοπρέπειας, της ηθικής και αγωνιστικής στάσης απέναντι
στην άθλια αυτή κατάσταση. Και να την ανατρέψει,
παίρνοντας τα ηνία της
εξουσίας στα δικά του
χέρια.
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Ποιος κυβερνάει αυτή τη
χώρα;
Θα θυμόσαστε όλοι
αυτή την περίφημη δήλωση του Κ. Καραμανλή
μετά τη δολοφονική επίθεση στον Γ. Λαμπράκη
των παρακρατικών, που
με εντολή κρατικών μηχανισμών την εκτέλεσαν.
Σήμερα δεν υπάρχει
καμία ανάγκη για την διατύπωση ενός τέτοιου
ρητορικού (έστω) ερωτήματος. Όλοι ξέρουν πως
τη χώρα κυβερνάει ο αμερικάνος πρέσβης. Κι αν
όχι με την απόλυτη έννοια
του
κυβερνητισμού,
πάντως με την απόλυτη
του
κουμανταδόρου,
αυτού του οποίου είναι
υποχρεωμένες οι ελληνικές κυβερνήσεις να παίρνουν την άδεια, για το τι
θα αποφασίσουν και τι θα
κάνουν. Τουλάχιστον για
εκείνα τα θέματα, για τα
οποία οι αμερικάνοι καίγονται.
Το ομολόγησε ο μέχρι
πρόσφατα
υπουργός
Εθνικής Άμυνας Π. Καμμένος, όταν στην γνωστή
συνέντευξή του ενημέρωσης για την αποχώρησή
του από την κυβέρνηση,
απαντώντας σε ερώτημα
δημοσιογράφου για τις
αντιδράσεις της ΝΔ στη
συμφωνία για τα αντισταθμιστικά ωφελήματα
με την επισκευή των F-16,
είπε το εξής άκρως αποκαλυπτικό: «Αν δεν περάσει η σύμβαση, να δούμε
ποιος (από τη ΝΔ εννοείται) θα πάει στον αμερικανό πρέσβη να του ζητήσει
συγνώμη»!!!!!
Πολύ απλά ο Καμμένος
παραδέχτηκε πως τα κόμματα που κυβερνούν είναι
υποχρεωμένα να δίνουν
αναφορές υποτελών στην
Πάιατ σήμερα, στον επόμενο αύριο. Κι όχι μόνο,
αλλά αν σαν κυβερνήσεις
δεν κάνουν αυτό που επιθυμεί, πρέπει να του ζητάνε συγνώμη. Γιατί βέβαια
αν ο Καμμένος το αποκάλυψε αυτό για τη ΝΔ, τότε
είναι βέβαιο πως ισχύει
και για τα άλλα αστικά
κόμματα, για τον ίδιο, το
“ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ
ΑΓΩΝΑΣ”
Ιδιοκτήτης:
Ομοσπονδία Συνταξιούχων
Ελλάδος-ΙΚΑ-ΕΤΜ
Εκδότης:
ΤΑΣΟΣ ΚΛΑΔΗΣ
Γραφεία:
Σωκράτους 23
(4ος όροφος)
Τ.Κ. 105 52 ΑθΗΝΑ

Τηλ.: 210 52 29 442
Fax: 210 52 29 907

Διανέμεται
δωρεάν

κόμμα του και τον ΣΥΡΙΖΑ,
που μαζί υπέγραψαν
αυτές τις συμβάσεις. Αν
δεν υπέγραφαν τη σύμβαση θα έπρεπε να απολογηθούν στον Πάιατ.
Πιο
εξευτελιστική
παραδοχή
σύγχρονου
ραγιαδισμού δεν θα μπορούσε να υπάρξει.
Από τον συμπρωταγωνιστή της… περήφανης
και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής. Που
όπως επίσης παραδέχτηκε καμαρώνοντας, πως οι
ΑΝΕΛ βοήθησαν να στραφεί η χώρα προς τις ΗΠΑ,
που αυτός «τις εμπιστεύεται περισσότερο από την
ΕΕ»!!!!! Τι άλλο θα ακούγαμε αν ο Καμμένος
έμενε, αλλά σίγουρα θα
ακούσουμε από εκείνους
που εγκατέλειψε.
Για να επιστρέψουμε
λοιπόν στην αρχή του κειμένου, η απάντηση στο
ερώτημα δόθηκε ξεκάθαρα από τον πιο υπεύθυνο
και σίγουρο γνώστη των
κρίσιμων αυτών καταστάσεων. Την τελική όμως
περήφανη απάντηση θα
την δώσει ο λαός, όταν θα
πάρει στα χέρια του τα
ηνία της διακυβέρνησης
και κουμάντου της χώρα
μας.
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Σοσιαλισμός
και καπιταλισμός
Κάποια
πρόσφατα
στοιχεία και συμβάντα
αντικειμενικά επαναφέρουν την σύγκριση σοσιαλισμού και καπιταλισμού
πάνω στη βάση των πραγματικών προβλημάτων,
που απασχολούν τους
εργαζόμενους και τους
λαούς, δηλαδή τα εργασιακά δικαιώματά τους, το
βιοτικό επίπεδό τους και
φυσικά της ισχυρά διατηρούμενης μνήμης των λαϊκών κατακτήσεων στις
πρώην
σοσιαλιστικές
χώρες.
Σε πρόσφατο γκάλοπ
στη Ρωσία μια μεγάλη
πλειοψηφία του λαού
(66% των ερωτηθέντων)
απάντησε πως λυπάται
που διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση, θεωρώντας
πως ο σοσιαλισμός ήταν
ανώτερος από τον καπιταλισμό, αφού εξασφάλιζε
στους εργαζόμενους την
ικανοποίηση όλων των
βασικών αναγκών τους.
Πριν μερικά χρόνια σε
ανάλογο γκάλοπ στη Ρουμανία και σε σχετικό ερώτημα είχε δοθεί η απάντηση, πως αν ζούσε ο Τσαουσέσκου και έβαζε υποψηφιότητα θα κέρδιζε
πάνω από το 40% των

Τα ψέματα της κυβέρνησης
ότι βγαίνουμε από την κρίση
και μπαίνουμε στην ανάπτυξη
(αναιμική και προσωρινή),
δεν μας εφησυχάζουν. Η
κρίση καραδοκεί να επανέλθει
και πάλι, τα στοιχεία των
διεθνών φορέων (ΔΝΤ,
ΟΟΣΑ, ΕΚΤ κλπ) μιλάνε
για άμεσο τέτοιο κίνδυνο,
ενώ υποβαθμίζουν τις
αναπτυξιακές προοπτικές των
ισχυρότερων καπιταλιστικών
οικονομιών σε χαμηλότερα
ποσοστά απ’ όσα υπολογίζανε
κάποιους μήνες πριν.
Ήδη σημάδια «κόπωσης»
παρουσιάζει η γερμανική
οικονομία. Βρισκόμαστε σε
επιφυλακή, ετοιμοπόλεμοι
να αντιδράσουμε αγωνιστικά
στην όποια νέα προσπάθεια
της σημερινής ή μελλοντικής
κυβέρνησης να φορτώσουν
στις συντάξεις μας τα βάρη
μιας νέας κρίσης.

ψήφων.
Αυτά κι ενώ έχουν περίπου σχεδόν σαράντα χρόνια από την ανατροπή του
σοσιαλισμού, ήδη έχουν
γαλουχηθεί με τα καπιταλιστικά πρότυπα δυο
γενιές που πρόλαβαν λίγο
ή δεν πρόλαβαν καθόλου
να γνωρίσουν το σοσιαλιστικό σύστημα.
Ο σοσιαλισμός γνώρισε μια πρωτοφανή χυδαία
κατασυκοφάντηση από
τους κεφαλαιοκράτες,
που πήραν την οικονομική
και πολιτική εξουσία, σε
μερικές χώρες μάλιστα
της πρώην Σοβιετικής
Ένωσης στην πρώτη
γραμμή των τιμώμενων
προσώπων βρίσκονται οι
πρώην συνεργάτες των
ναζί, ενώ ο σοβιετικός
στρατός, που τις απελευθέρωσε από τη γερμανική
κατοχή, με τη θυσία εκατοντάδων χιλιάδων στρατιωτών,
ονομάζονται
κατοχικές δυνάμεις. Μάλιστα στις μάχες που έγιναν
για την απελευθέρωσή
τους σκοτώθηκαν σοβιετικοί στρατιώτες, που ήταν
καταγωγής και πολίτες
αυτών των χωρών.
Δέχτηκε τη βρώμικη
επίθεση της ΕΕ, που ταύτισε τον χιτλεροφασισμό
με το σοσιαλισμό, μέσα
από τον γενικό κι αόριστο
όρο «ολοκληρωτικά καθεστώτα», θέλοντας να
ξαναγράψει την ιστορία
στα πρότυπα της αντισοσιαλιστικής
επίθεσής
τους.
Το τρίτο στοιχείο είναι
ο πρόσφατος ξεσηκωμός
των εργαζομένων στην
Ουγγαρία ενάντια στον
αντεργατικό νόμο για τις
εργασιακές σχέσεις που
έφερε για ψήφιση η αντιδραστική ουγγρική κυβέρνηση. Πως ονομάτισαν οι
εργαζόμενοι το νόμο
αυτό; «Νόμο της σκλαβιάς». Σήμερα οι Ούγγροι
εργαζόμενοι επιστρέφουν
στην πριν 80 χρόνια κατάσταση, όπου οι καπιταλιστές τους μετατρέπουν
ξανά σε ταξικούς σκλάβους.
Είμαστε
απόλυτα
βέβαιοι, πως στη σοσιαλιστική Ουγγαρία τέτοιος
νόμος δεν υπήρξε ποτέ.
Αντίθετα οι εργασιακές
σχέσεις ήταν απελευθερωμένες από την ταξική
σκλαβιά των εργαζομένων
στους καπιταλιστές.
Δυστυχώς για τον καπιταλισμό η σύγκριση ανάμεσα σ’ αυτόν και το σοσιαλισμό θα εξακολουθεί να
υπάρχει. Και η πλάστιγγα
θα γέρνει πάντα υπέρ του
σοσιαλισμού, όσα ψέματα
κι αν πουν γι αυτόν.
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Η υπογεννητικότητα: πρόβλημα ταξικό και πολιτικό
Η ανάπτυξη… έρχεται, ο
λαός γερνάει και φεύγει
Σε τρεις έρευνες, της
αρμόδιας επιτροπής της
Βουλής, της ΕΛΣΤΑΤ και
του ΙΟΒΕ (φορέας ερευνών του ΣΕΒ) τα στοιχεία
έδειξαν μερικά πολύ ενδιαφέροντα, αλλά ταυτόχρονα και δυσμενή στοιχεία για το μέλλον της
χώρας. Οι μελέτες αφορούν το δημογραφικό
πρόβλημα, την υπογεννητικότητα, τη γήρανση του
πληθυσμού, με δυο χρονικά όρια, το 2035 και το
2050.
1. Σύμφωνα με τους
υπολογισμούς
της
ΕΛΣΤΑΤ, μόνο το διάστημα 2011-2017 ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώθηκε κατά 355.000 ανθρώπους και αν το πρόβλημα
δεν αντιμετωπισθεί με την
υπευθυνότητα που απαιτείται για το "νούμερο 1"
εθνικό πρόβλημα, ο πληθυσμός της Ελλάδας, το
2050, μόλις που θα αγγίζει τα 10 εκατομμύρια
ανθρώπων. Κι ακόμη χειρότερα, σύμφωνα με τους
υπολογισμούς
της
Eurostat, το 2080, με 7,2
εκατομ. ανθρώπους, η
Ελλάδα θα αποτελεί το
μικρότερο (σσ. και επισφαλέστερο τμήμα της
ΕΕ.
2. Το ΙΟΒΕ διαπιστώνει στη μελέτη του
«Κρίση, δημογραφικές
μεταβολές και επιπτώσεις στην εκπαίδευση»:
- Από το 2009- 2015 οι
σχολικές μονάδες μειώθηκαν κατά 1677 (από
15547 σε 13870), ενώ
μέχρι το 2035 θα μειωθούν κατά 30,8% (στις
10.700).
- Στο ίδιο διάστημα οι
μαθητές θα έχουν μειωθεί
κατά 423,3 χιλιάδες.
- Οι εκπαιδευτικοί θα
μειωθούν κατά 38,7%
(από 180.300 σε 110.500).
- Οι φοιτητές θα μειωθούν κατά 23,8% (από
68.000 σε 52.800).
Μία από τις πρώτες
προτάσεις του ΙΟΒΕ για
την «επίλυση» του προβλήματος είναι «η μεγαλύτερη εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στην εκπαίδευση».
3. Σύμφωνα με την
έρευνα της Βουλής:
Η απόκτηση περισσοτέρων των 2 παιδιών για
ευρύτατα στρώματα του
νεανικού πληθυσμού στην
χώρα μας σήμερα, είναι
ανεπιθύμητη και, ταυτόχρονα, ακόμη και αν το
επιθυμούν, ανέφικτη.
Άλλοι παράγοντες επί-

σης που επιδρούν είναι:
i) Τα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών στον
οικονομικά ενεργό πληθυσμό αυξήθηκαν ταχύτατα
μετά το 1990, ενώ αντιθέτως τα μέτρα και οι υποδομές που θα επέτρεπαν
μια κάποια εναρμόνιση
ανάμεσα στην εργασιακή
και την οικογενειακή ζωή,
δεν λήφθηκαν /αναπτύχθηκαν με την ίδια ταχύτητα.
ii) Η ευθύνη του μεγαλώματος των παιδιών
«βαραίνει» κατά κύριο
λόγο την γυναίκα.
iii) Οι ασυμβατότητες
ανάμεσα στην εργασιακή
και την οικογενειακή ζωή
είναι από τις ισχυρότερες
στην ανεπτυγμένη Ευρώπη, ενώ τα δικαιώματα
του παιδιού είναι συρρικνωμένα.
Προκύπτει πως όταν
κάποιοι αποφασίζουν να
φέρουν στον κόσμο ένα
παιδί, ζυγίζουν προσεκτικά τα υπέρ και τα κατά
της απόφασης αυτής, ως
πλήρως ορθολογιστές.
Ειδικότερα, ζυγίζουν αφενός μεν το οικονομικό
κόστος, αφετέρου δε την
ψυχολογική επιβάρυνση.
(όσο πιο ανήσυχοι είναι
για την οικονομική, κοινωνική τους εξέλιξη, για την
εξέλιξη της σχέσης τους
κ.ο.κ. τόσο πιο προσεκτικοί είναι στην ανάληψη
του «κινδύνου» αυτού).
Κατ’ επέκταση, οι εν δυνάμει γονείς είναι ιδιαίτερα
επιφυλακτικοί απέναντι
στην τεκνοποίηση, που
εμπεριέχει κινδύνους για
την μελλοντική τους κατάσταση (οικονομική, κοινωνική, αισθηματική) και που
προφανώς έχει και αυξημένα κόστη.
Ο πληθυσμός μας θα
συνεχίσει να μειώνεται
(μέχρι το 2035 κατά 1,4
εκατομμύρια και μέχρι το
2050 2,5 εκατομμύρια), τα
φυσικά ισοζύγια (γεννήσεις-θάνατοι) θα παραμείνουν αρνητικά, ο
μέσος όρος ηλικίας του
πληθυσμού 15-64 ετών
θα συνεχίσει να ανεβαίνει και η δημογραφική
γήρανση δεν πρόκειται
να ανακοπεί, καθώς το
ποσοστό των άνω των 65
ετών θα αυξάνει συνεχώς.
H συμβολή των αλλοδαπών στη μεγέθυνση
του πληθυσμού μας την
περίοδο
1.1.1991–
31.12.2000 ήταν καθοριστική. Χωρίς αυτούς ο
συνέχεια στη σελ. 8
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Η υπογεννητικότητα:
πρόβλημα ταξικό και πολιτικό

Η ανάπτυξη… έρχεται, ο λαός γερνάει και φεύγει
συνέχεια από τη σελ. 7
πληθυσμός της Ελλάδας σήμερα δεν θα ήταν
μεγαλύτερος από αυτόν του 1990 και το
φυσικό ισοζύγιο (γεννήσεις-θάνατοι) της
περιόδου 1/12004-31/12/2017 (-113.000) θα
ήταν σχεδόν τρεις φορές υψηλότερο
(-318.000)
Ταυτόχρονα, η κρίση του δημόσιου συστήματος υγείας και η μείωση των εισοδημάτων
ευρύτατου τμήματος του ελληνικού πληθυσμού πιθανότατα, θα έχουν επιπτώσεις στην
υγεία του και στη μακροζωία του. Ειδικότερα,
έχει ήδη επιβραδυνθεί σημαντικά (και σύντομα
πιθανότατα θα ανακοπεί) η πρότερη μακροχρόνια τάση αύξησης του προσδόκιμου ζωής
στη γέννηση (ενώ πιθανότατα θα μειωθούν και
τα χρόνια ζωής σε καλή κατάσταση υγείας
πριν από τον θάνατο).
Ποιες προτάσεις διατυπώνονται:
Ενισχύσεις οικονομικής φύσης: Επιδόματα
γάμου/συμβίωσης, οικογενειακά επιδόματα,
φορολογικές ελαφρύνσεις (φόρος εισοδήματος), επιδότηση ή ακόμη και δωρεάν χρήση
υπηρεσιών (π.χ. μεταφοράς με τα μαζικά
μέσα, σχολικά βιβλία και είδη, εξωσχολικές
δραστηριότητες -άθληση, πολιτισμός- υπηρεσίες κοινής ωφέλειας), στεγαστικά βοηθήματα
και δάνεια (προγράμματα κοινωνικής στέγασης, στεγαστικά επιδόματα, χαμηλότοκα
δάνεια για την απόκτηση πρώτης κατοικίας και
μείωση ή απαλλαγή από τους φόρους που την
βαρύνουν).
Μέτρα που επικεντρώνονται στους γονείς
με στόχο την εναρμόνιση της οικογενειακής
με την επαγγελματική ζωή : Άδειες μητρότητας /μεγαλώματος του παιδιού /των παιδιών
και κατοχύρωση της επανόδου στην πρότερη
της εγκυμοσύνης εργασία, άδειες διακοπών,
επιδόματα φύλαξης των παιδιών, ύπαρξη
επαρκών ποιοτικών δομών για τη μόνιμη φιλοξενία και δημιουργική απασχόληση όλων των
παιδιών προσχολικής ηλικίας, παιδικές κατασκηνώσεις, ανάπτυξη δομών για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών μεγαλύτερης
ηλικίας εντός και εκτός σχολείου, ευέλικτα για
τους γονείς ωράρια εργασίας και άδειες
μικρής διάρκειας για οικογενειακούς λόγους,
ισχυρό θεσμικό πλαίσιο για την αποφυγή διακρίσεων στο πεδίο της εργασίας.
Παρεμβάσεις που στοχεύουν στο παιδί και
στο γονικό λειτούργημα. Αυτές αφορούν γενικότερα τη δημιουργία ευνοϊκού για το παιδί
και τους γονείς του περιβάλλοντος για το
μεγάλωμα των παιδιών τους. Π.χ. πολεοδόμηση με ασφαλείς δημόσιους χώρους προσβάσιμους στα παιδιά και στους συνοδούς τους,
χωροθέτηση των δομών προσχολικής και
μικρής ηλικίας κ.α.
* Τα προαναφερθέντα προφανώς συνδέονται αφενός μεν με την ριζική αλλαγή της
οικονομικής κατάστασης και υψηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης και ανάπτυξης, αφετέρου δε
με μέτρα που θα διευκολύνουν τον επαναπατρισμό τμήματος των νέων Ελλήνων που μετανάστευσαν την τρέχουσα δεκαετία και με
ενεργές πολιτικές ενσωμάτωσης των εγκατεστημένων αλλοδαπών (και ενδεχομένως προσέλκυσης νέων).
* Στόχος των πολιτικών στο πεδίο αυτό πρέπει να είναι η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών, ώστε ο πληθυσμός μας να γηράσκει σε
καλή υγεία, παραμένοντας οικονομικά και κοινωνικά δραστήριος. Επομένως, η «υγιής
γήρανση» αποτελεί ένα αντίδοτο στην δημογραφική γήρανση αναδεικνύοντας την αξία
των ηλικιωμένων στην κοινωνία, επαναπροσδιορίζοντας τον ρόλος τους και ενισχύοντας
τους διαγενεακούς δεσμούς.
Η έκθεση της Βουλής καταλήγει:

«Δεν είναι δυνατόν (οι πολιτικές για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών) να
μην λάβουν υπόψη την πίεση στους κρατικούς
προϋπολογισμούς και στις κοινωνικές δαπάνες, την παρατεταμένη ύφεση, τα υψηλά
ποσοστά ανεργίας, την καθιέρωση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης έναντι της πλήρους μισθωτής εργασίας, παράγοντες που
συμβάλουν στην αύξηση της οικονομικής
ευπάθειας όχι μόνον των παραδοσιακά ευάλωτων αλλά και πολλών οικογενειών της μεσαίας
τάξης, η οποία συρρικνώνεται οικονομικά,
κοινωνικά και δημογραφικά.
Έτσι, θα ήταν πιο λογικό και ρεαλιστικό να
οργανωθούμε και να προγραμματίσουμε την
πορεία μας, υιοθετώντας μέτρα που θα δημιουργήσουν ευνοϊκότερο πλαίσιο για την απόκτηση παιδιών χωρίς να θέτουμε ανέφικτους
στόχους, εκτός και αν επιθυμούμε να πραγματοποιήσουμε μια νέα κοινωνική, οικονομική, πολιτισμική και οικολογική επανάσταση,
πιθανόν ευκταία και αναγκαία κάτω από
άλλη οπτική γωνία και όχι ασφαλώς ορμώμενοι από τη χαμηλή γονιμότητα».
Οι εκθέσεις των τριών φορέων αποφεύγουν
να αναφέρουν πως τα προβλήματα αυτά έχουν
ταξική βάση, αφού όλα οφείλονται στην εφαρμογή πολιτικών, που έχουν στόχο να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, αδιαφορώντας για την επικίνδυνη αυτή
προοπτική που προδιαγράφουν για τη χώρα
και το λαό. Την εξέλιξη και τις προτάσεις
αυτές τις ξέρουν εδώ και πολλά χρόνια τα
αστικά κόμματα, οι κυβερνήσεις, ο ΣΕΒ, όμως
σε όλες τις περασμένες δεκαετίες όχι μόνο
δεν πήραν μέτρα αντιστροφής της τάσης
αυτής, αλλά κατάργησαν ή μείωσαν δραματικά όσες θετικές ρυθμίσεις και υποδομές υπήρχαν μέχρι την έναρξη της κρίσης, σαν κατακτήσεις των εργαζομένων και του λαού.
Γι αυτό επειδή θεωρούμε πως οι όποιες
προτάσεις αυτών των φορέων είναι για εντυπωσιασμό και αποδοχή αντιλαϊκών μέτρων,
όπως η ενεργός γήρανση, δηλαδή δουλειά
μέχρι τα βαθιά γεράματα, ή η περισσότερη
ιδιωτικοποίηση πχ της παιδείας, υιοθετούμε
και αγωνιζόμαστε για την επίτευξη του υπογραμμισμένου κειμένου, στο οποίο καταλήγει
η έκθεση της Βουλής.

Το ποιηματάκι μας
Ψήφο για εμπιστοσύνη
επήρες με βιασύνη,
με κάνα- δυο μπαγαποντιές
και άλλες τόσες πονηριές.
Οι όμοιοι σου σε μάλωσαν,
πως είσαι απατεώνας.
Με τις δικές τους μπαμπεσιές
πέρασ’ ένας αιώνας.
Τα τρία τα μνημόνια
μαζί σου τα ψηφίσαν,
κληρονομιά αντιλαϊκή
πίσω τους τα αφήσαν.
Μα τώρα που ‘ρχονται εκλογές
δεν θα σας λησμονήσω
και με το χέρι σταθερό
θα σας καταμαυρίσω
Τη ψήφο μου την κέρδισαν
όσοι με βοηθήσαν
και στους αγώνες που ‘κανα
δίπλα μου περπατήσαν.

Αστεία και σοβαρά
Ο Τσίπρας σε συνέντευξή του λίγο πριν την αποχώρηση των ΑΝΕΛ και
του Π. Καμμένου από την κυβέρνηση, είχε απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με τη στάση του τελευταίου ως εξής: «Μην ανησυχείτε ρε παιδιά, δεν
φεύγει, που να πάει». Μέσα έπεσε, αφού τον ήξερε… πολύ καλά, όπως
είχε επίσης δηλώσει πολλές φορές. Θα πει κάποιος πως όλη αυτή η υπόθεση μπορεί να είναι στημένη, προϊόν συνεννόησης μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και
ΑΝΕΛ, οπότε ο Τσίπρας έχει δίκιο. Τι θέλετε όμως, να έχουμε αδιέξοδα
στη δημοκρατία;
Είπε επίσης πολλά στη συνέντευξή του στον ΟΡΕΝ για τη συμφωνία
των Πρεσπών. Τη μία και μοναδική αλήθεια την ομολόγησε όταν δήλωσε πως η συμφωνία πρέπει να προχωρήσει, ώστε ΠΓΔΜ και Βαλκάνια
«να γίνουν ζωτικός χώρος για τις επιχειρήσεις μας». Το χρήμα, τα
κέρδη είναι η ουσία, όσον αφορά το «εθνικό» μας συμφέρον. Οι έλληνες καπιταλιστές και τα μονοπώλια που συνεργάζονται μαζί τους
κάνουν παιχνίδι. Όλα τα άλλα είναι για τους ευκολόπιστους και τους
καλοπροαίρετα ευαίσθητους γύρω από τα εθνικά θέματα.
Μέχρι τώρα, κάθε που εκλεγόταν μια νέα κυβέρνηση, είχαμε εκείνο το
μέχρι γελοιότητας προβαλλόμενο δήθεν ελπιδοφόρο και ενδεικτικό πρόγραμμα των «πρώτων 100 ημερών» της. Τώρα βρεθήκαμε πρώτη φορά
μπροστά στο τι θα κάνει η κυβέρνηση που φεύγει «στις τελευταίες 100
μέρες της». Πάντως μέχρι σήμερα, διαχρονικά, η πράξη έχει αποδείξει
πως ότι κάνουν στις 100 πρώτες μέρες κάνουν και στις επόμενες εκατοντάδες και στις τελευταίες 100. Σε βάρος μας.
Δεν μας έκανε καμία κακή έκπληξη το άρθρο- κάλεσμα της «ΑΥΓΗΣ»
προς τους εργαζόμενους «να μην ζητάνε μαξιμαλιστικά αιτήματα, γιατί θα
κλείσουν επιχειρήσεις». Επιχειρήματα που μας πιπίλιζαν επί δεκαετίες οι
αστικές πολιτικές δυνάμεις ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και λοιποί, μαζί με τον προπαγανδιστικό μηχανισμό του συστήματος (ΜΜΕ έντυπα και ηλεκτρονικά, διάφοροι επαΐοντες, οικονομολόγοι, καθηγητάδες και αναλυτές, αλλά και «συνδικαλιστές»), ώστε να τρομοκρατήσουν και να ενοχοποιήσουν τους εργαζόμενους και τους αγώνες τους. Και θυμήθηκε κι η «ΑΥΓΗ» το σκονισμένο,
εξευτελισμένο και ξεχασμένο παράδειγμα της PIRELLI. Πριν όμως στεγνώσει το μελάνι του άρθρου της, ήρθε το νέο για το κλείσιμο της «Χαλυβουργικής», επειδή δεν μπορούσε να πληρώσει τα δεκάδες εκατομμύρια χρέη
προς τη ΔΕΗ!!! Παρ’ όλο που ο ιδιοκτήτης της δεν έπαψε να έχει μπόλικο
παραδάκι. Τι τα θέλεις. Ο οπορτουνισμός και η κατρακύλα του δεν έχει
πάτο.
Ο Κ. Μητσοτάκης κατάγγειλε πως η μη περικοπή των συντάξεων
ήταν αποτέλεσμα κρυφής συναλλαγής μεταξύ κυβέρνησης και Κομισιόν, με αντάλλαγμα τη συμφωνία των Πρεσπών. Εμείς δεν ξέρουμε τι
είδους κρυφές συναλλαγές κάνουν οι αστικές κυβερνήσεις με τους
κεφαλαιοκράτες και τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς τύπου ΕΕ.
Ξέρουμε καλά τις φανερές και τα σε βάρος μας αποτελέσματά τους.
Είμαστε όμως υποχρεωμένοι να του πούμε, πως εμείς δεν πήραμε
μέρος σε καμιά συναλλαγή με την κυβέρνηση, αλλά με τον αγώνα μας
την υποχρεώσαμε να κάνει πίσω και να ακυρώσει τις περικοπές. Να
ρωτήσουμε όμως: δηλαδή σε περίπτωση, που η ΝΔ σαν κυβέρνηση
«ακυρώσει» την συμφωνία των Πρεσπών, θα ακυρώσει και το… αντάλλαγμα, δηλαδή θα περικόψει τις συντάξεις;
Κατά… συνείδηση αποφάσισαν ΚΙΝΑΛ, ΠΟΤΑΜΙ να ψηφίσουν οι βουλευτές τους για τη συμφωνία των Πρεσπών. Το μαλλιά- κουβάρια το
έκαναν «συνείδηση». Κι οι… συνειδησίες είναι στο ίδιο κόμμα. Έχουν
(υποτίθεται) τις ίδιες αρχές, τις ίδιες θέσεις, ακολουθούν την ίδια πολιτική. Και συνεδρίασαν για να συμφωνήσουν πως διαφωνούν!!! Κι απαιτούν
να τους παίρνουμε στα σοβαρά. Ούστ!!
Ο Καμμένος στη δική του συνέντευξη, για να δικαιολογήσει την
αντίθεσή του στη συμφωνία των Πρεσπών, πέρα από τα γνωστά εθνικιστικά του μας είπε επίσης πως ένας ακόμη λόγος είναι ότι η ΠΓΔΜ
αποτελεί «κατασκεύασμα της προπαγάνδας του Μουσολίνι, του διεθνούς κομμουνισμού και του Τιτοϊσμού»!!!!! Ε να μην έχει κι αυτός τη
συνεισφορά του στην εξίσωση φασισμού και κομμουνισμού και στο
αφήγημα πως, τριάντα χρόνια από την ανατροπή του σοσιαλισμού,
αυτός εξακολουθεί να φταίει για όσα συμβαίνουν σήμερα… Αθλιότητες
και γελοιότητες.
Μας είπε επίσης πως «όταν ο Αλέξανδρος νίκησε τους Πέρσες, δεν
τους έκανε Μακεδόνες, αλλά έμειναν Πέρσες»!!! Εκπληκτικό. Ρε μεγάλε
ομολογούμε πως μόνο εσύ θα μπορούσες να το σκεφτείς αυτό. Να σου
θυμίσουμε όμως, έτσι για την κουβέντα, πως ο Αλέξανδρος έγινε… Πέρσης, αφού παντρεύτηκε Περσίδα και υιοθέτησε τις περσικές συνήθειες
ζωής, μέχρι και το ντύσιμο. Έτσι για την κουβέντα…
Γεύματα σε αλουμινένια τάπερ μοίρασε και φέτος ο δήμος της Αθήνας σε πεινασμένους και εξαθλιωμένους για την ημέρα και μόνο των
Χριστουγέννων. Είδαμε τις εικόνες που προβλήθηκαν στα κανάλια με
πολύ δρακρύβρεχτο ύφος στα ρεπορτάζ. Είδαμε τους ανθρώπους
αυτούς να παίρνουν το τάπερ στο χέρι και να μολογάνε την τραγική
κατάστασή τους. Κι ακούσαμε την υπεύθυνη του δήμου στη δήλωσή
της πως «βοηθάει (ο δήμος) μέχρις ότου αυτοί οι άνθρωποι βρουν μια
δουλειά». Καλή η ευχή του δήμου, με τη διαφορά πως οι περισσότεροι
από τους ανθρώπους αυτούς ήταν ηλικιωμένοι και ταλαιπωρημένοι.
Όχι δουλειά δεν υπάρχει περίπτωση να βρουν, αλλά ούτε ένα ευρώ
στο δρόμο, που από κάποιον θα έπεσε. Ο δήμος έχει καμιά σοβαρή
ελπίδα να προσφέρει στον κόσμο αυτό, αντί να μοιράζει ευχές- αέρα
κοπανιστό;

