Δημόσια, δωρεάν καθολική υγεία- περίθαλψη. Όχι στην αύξηση των τιμών
των φαρμάκων. Δωρεάν χορήγησή τους. Μέτρα για την ουσιαστική στήριξη
της ΠΦΥ, κάλυψη όλων των σύγχρονων λειτουργικών αναγκών των νοσοκομείων και ΚΥ, με προσλήψεις μονίμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων.
Όχι στην ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών των νοσοκομείων.

ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ
Γραφεία: Σωκράτους 23, Τ.Κ. 105 52 ΑΘΗΝΑ

Μάρτης 2019 Όργανο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος ΙΚΑ & ΕΤΜ Αριθμ. Φύλλου 439
Της... σύνταξης

Συνδικάτα ταξικά κι όχι
εργοδοτικά
Νόμος είναι ο ταξικός προσανατολισμός του εργατικού- συνδικαλιστικού κινήματος. Ήρθε η ώρα αυτός ο
νόμος να εφαρμοστεί. Να απαλλαχτεί το εργατικό κίνημα
από τη βρώμα και τη σαπίλα του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού. Να γράψει τέλος στη βία, στη
νοθεία, στους κατασκευασμένους συσχετισμούς με πλαστές ψηφοφορίες, με ανύπαρκτους ψηφοφόρους, με
εγκάθετους συνδικαλιστές. Με την εργοδοσία παρούσα
να λύνει και να δένει μέσα στα συνδικάτα. Να αναλαμβάνει αυτή την «εκπροσώπηση» των εργαζομένων. Να μιλάνε οι εργοδότες και τα τσιράκια τους εκ μέρους των
εργατοϋπαλλήλων τους.
Σωματεία- φαντάσματα, ομοσπονδίες χωρίς καμία
δράση, εργατικά κέντρα που έχουν μόνο τον τίτλο έξω
από τα γραφεία τους, ΓΣΕΕ που αντί να μιλάει με τους
εργάτες, να ακούει τα δικά τους προβλήματα, να οργανώνει την πάλη τους για την ικανοποίηση των αιτημάτων
τους, στήνει τραπέζια διαλόγων με τους εργοδότες,
τους βιομήχανους, τους επιχειρηματίες, ασπάζεται τις
δικές τους ανησυχίες, ταυτίζεται μαζί τους για τα «μοντέλα ανάπτυξης» και φυσικά αφοπλίζει το εργατικό κίνημα
για να μην μπορεί να αντισταθεί στην επίθεση που δέχεται.
Όμως η εποχή αυτή γίνεται παρελθόν. Η νοθεία δεν
περνάει πια. Θα εμποδίζεται όσο κι αν οι πρωταγωνιστές
της πασχίζουν να την συντηρήσουν, κινητοποιώντας την
αστυνομία και πληρωμένους μπράβους, ύποπτους
ανθρώπους της νύχτας.
Οι νυχτωμένες μέρες του εργοδοτικού συνδικαλισμού
τελειώνουν. Το ταξικό εργατικό κίνημα θα τις φωτίσει, θα
επιβάλει την καθαρότητα, την ανάδειξη γνήσιων εργατικών εκπροσώπων στα συνδικάτα, που θα μιλούν τη
γλώσσα της τάξης τους, θα σκέφτονται σαν εκφραστές
της τάξης τους, θα δρουν υπέρ της τάξης τους, θα κινητοποιούν την τάξη τους, θα στηρίζονται στη συμμετοχή
της τάξης τους.
Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο έχει αναλάβει
αυτό το καθήκον. Να διαλύσει τις συμμορίες του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού. Να πετάξει
στο δρόμο, έξω από τα συνδικάτα την εργοδοσία. Να
απαλλάξει τους εργαζόμενους από τον άθλιο βραχνά
τους. Κι όπως φαίνεται, από τα πρώτα σημάδια θα το
καταφέρει.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΚΑ
& ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δελτίο Τύπου Αθήνα 7/3/2019

Η Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ καταγγέλλει τις
προσπάθειες που γίνονται στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών
Υπαλλήλων Ελλάδας από διάφορους εργοδοτικούς
μηχανισμούς προκειμένου να επανδρώσουν το συνδικαλιστικό κίνημα των Ιδιωτικών Υπαλλήλων και τις Ομοσπονδίες τους με διευθυντικά στελέχη των εταιρειών
τους στην προσπάθεια τους να ελέγξουν άμεσα το συνδικαλιστικό κίνημα των εργαζομένων μέχρι και τη ΓΣΕΕ.
Εμείς οι συνταξιούχοι όλα τα χρόνια παλέψαμε αυτές
τις μεθοδεύσεις που είτε ευνοούσε ο νόμος 330 του
Λάσκαρη, είτε η μετέπειτα συμπεριφορές και πρακτικές
του κυβερνητικού εργοδοτικού συνδικαλισμού. Παλέψαμε και παλεύουμε για Συνδικάτα που κουμάντο θα
κάνουν οι εργαζόμενοι και όχι ο ΣΕΒ και τα παρακλάδια
του.
Καταγγέλλουμε όλους αυτούς που ανέχονται αυτές
τις καταστάσεις μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα προκειμένου να υπηρετήσουν άλλα συμφέροντα από αυτά των
εργαζομένων.

Όλοι στο Παναττικό

Συλλαλητήριο στις 27 Μάρτη
Δεν τελειώσαμε. Ο νέος κύκλος δραστηριοτήτων του
κινήματός μας ξεκίνησε

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΙΚΑ – OAEE – ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ – ΕΛΤΑ – ΟΣΕ – ΠΕΣ-ΝΑΤ– Π.Σ.Σ. ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ – ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ
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ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟI
όλοι στο δρόμο του Αγώνα
ΚΑΛΟΥΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΠΑΝΑΤΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
την ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΡΤΗ και ώρα 10,30 π.μ. στην Πλατεία
ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ και πορεία στο ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ.
Πραγματοποιούμε ένα ακόμη συλλαλητήριο και απαιτούμε από τον πρωθυπουργό
να δεχθεί την αντιπροσωπεία μας και να δώσει απάντηση στα αιτήματα που έχουμε
υποβάλλει στο υπόμνημα που έχουμε καταθέσει από τον περασμένο Νοέμβριο.

Η συνάντηση που μας υποσχέθηκαν με τον Πρωθυπουργό,
παρά την επιμονή μας δεν έγινε.

Τα προβλήματα που μας έχουν φορτώσει όλες οι κυβερνήσεις και η σημερινή (παρά ότι ορισμένα καταφέραμε να
αποκρούσουμε ή να αναβάλουμε μέσα από τις εκατοντάδες κινητοποιήσεις μας σε όλη την χώρα) παραμένουν και
μας βασανίζουν. Ότι μέχρι σήμερα καταφέραμε είναι αποτέλεσμα του αγώνα μας. Η μη περικοπή των συντάξεων από
την 1.1.2019 είναι αποτέλεσμα του αγώνα μας και όχι δικαστικών αποφάσεων όπως μια μερίδα των ΜΜΕ και του
τύπου προπαγανδίζουν για λογαριασμό των μεγαλοδικηγορικών γραφείων.

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες.
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ. Οι μαχητικές αγωνιστικές μας κινητοποιήσεις που πραγματοποιήσαμε την προη-

γούμενη περίοδο σε όλη την χώρα, κορυφώθηκαν με την μαζική πανελλαδική μας συγκέντρωση τις 15 του Δεκέμβρη.
Τώρα σε όλη την χώρα συνεχίζονται με συγκεντρώσεις για τα
προβλήματα της υγείας. Δεν δεχόμαστε να μας κοροϊδεύουν να μας κόβουν τις συντάξεις μας που τις πληρώσαμε
σε όλη μας την ζωή με την δουλειά μας και να τις κάνουν προνοιακά βοηθήματα, για να μας πετούν στο τέλος κάποια
επιδόματα επαιτείας. Δεν πληρώσαμε για να παίρνουμε επιδόματα, αλλά συντάξεις για να ζούμε με αξιοπρέπεια.

Σταθερά παλεύουμε και απαιτούμε:
• Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών αντεργατικών νόμων που έχουν ψηφισθεί από όλες τις κυβερνήσεις.
Άμεση ανακεφαλαιοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων.
• Άμεσα και μπροστά στο Πάσχα να αποδοθούν τα δώρα μας η 13η και 14η σύνταξη.
• Να αποδοθούν τώρα, όλα τα αναδρομικά σε όλους τους συνταξιούχους, δίχως προσφυγές και προαπαιτούμενα.
• Να δοθούν άμεσα αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις και να ορισθεί η κατώτερη σύνταξη στα 600 ευρώ από τα 360
που είναι σήμερα.
• Όχι στη μείωση του αφορολόγητου και την περικοπή των οικογενειακών μας επιδομάτων και του ΕΚΑΣ των συντάξεων χηρείας. Απόδοση στις συντάξεις του ΟΑΕΕ ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης. Άμεση απόδοση των ενημερωτικών.
• Δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Αποκλειστικά, δημόσια δωρεάν υγεία για όλους, κατάργηση και απαγόρευση σε κάθε εμπορευματοποίηση.

ΟΛΟΙ στο ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 27 ΜΑΡΤΗ
ΩΡΑ 10.30 πμ, ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

2

ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ

Μάρτης 2019

Το 2ο Συνέδριο της
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ της ΠΣΟ
πραγματοποιήθηκε στις
26-27/2/19 στη Μπογκοτά της
Κολομβίας. Στο επόμενο τεύχος του ΠΑ θα παραθέσουμε
τα σημαντικότερα θέματα που
απασχόλησαν το συνέδριο και
τις αποφάσεις που πάρθηκαν.

«Τι σχέση έχετε εσείς με
τους ηρωικούς αγώνες της
εργατιάς;»
Δεν θα μπορούσαμε να μην αποτυπώσουμε και
στις σελίδες του ΠΑ αυτή την συγκλονιστική ομιλία
της εργάτριας, που έκανε σκουπίδι τη φιέστα των
εργατοπατέρων για τα 100 χρόνια της ΓΣΕΕ:
«Ονομάζομαι Καραμαλίκη Χριστίνα και είμαι καθαρίστρια στην περιοχή του Πειραιά και δεν χαμογελάω
καθόλου που ο μισθός μου είναι ψίχουλα και πρέπει να
κάνω και τεμενάδες στον εργοδότη (...) Εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στους χώρους δουλειάς γίνεται σφαγή
στους μισθούς και στα δικαιώματά μας. Εσείς κάνετε
πως δεν γνωρίζετε τίποτα και σφυρίζετε αδιάφορα για
τις αγωνίες και τα βάσανα των εργαζομένων (...) Η ΓΣΕΕ
όχι μόνο δεν συμπαραστάθηκε στους αγώνες των εργαζομένων αλλά ήταν και απέναντι!(....) Καταλαβαίνουμε
απόλυτα το πολυάσχολο πρόγραμμά σας και πως δεν
προλαβαίνετε να τρέχετε από γραφεία υπουργικά στα
γραφεία του ΣΕΒ και των εφοπλιστών. Και πώς να σας
περισσέψει άλλωστε χρόνος να πάτε σε χώρους δουλειάς και σε κινητοποιήσεις εργαζομένων που διεκδικούν τα αυτονόητα; Πού ήσασταν στον 9μηνο αγώνα
των χαλυβουργών; 'Εναν αγώνα ηρωικό που έμεινε στην
Ιστορία του εργατικού κινήματος και εσείς είχατε τρέξει
να τον καταγγείλετε! Πού ήσασταν στους αγώνες για τις
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας των εργατών της
Ζώνης; Των λιμενεργατών του Πειραιά; Των οικοδόμων;
(...) Δεν έχετε καμία σχέση με την Ιστορία του εργατικού κινήματος και τους αγώνες του! Τι σχέση έχετε
εσείς με τους ναυτεργάτες της ΟΕΝΟ που κράταγαν τα
πλοία εν κινήσει μέσα στον πόλεμο; Τι σχέση έχετε
εσείς με τους Τριατατικούς που έκαναν απεργία μέσα
στην Κατοχή; Τι σχέση έχετε εσείς με τους ηρωικούς
αγώνες των καπνεργατών με τους δεκάδες νεκρούς; Τι
σχέση έχετε εσείς με τους αγώνες των οικοδόμων που
ξήλωναν τα πεζοδρόμια στην Αθήνα; Καμία!
Αυτή είναι η Ιστορία του ταξικού κινήματος. Είναι η
δικιά μας Ιστορία! Εμείς που εμπνεόμαστε από αγωνιστές, που όχι μόνο πάλευαν ενάντια στην εργοδοσία και τις κυβερνήσεις της, αλλά έδωσαν και το αίμα
τους στον αγώνα για εργατικό κίνημα απαλλαγμένο
από τσιράκια και εργοδότες. Αγωνιστές που τους
δολοφόνησε το αστικό κράτος που προσκυνάτε νύχτα
- μέρα. Οπως οι δολοφονημένοι εργάτες του Πασαλιμανιού. Οι δολοφονημένοι λιμενεργάτες της Καλαμάτας.
Οι δολοφονημένοι του Μάη της Θεσσαλονίκης. Οι
ήρωες αγωνιστές της εργατικής τάξης όπως ο Μήτσος
Παπαρήγας, ο Στρατής Περγαλίδης, ο Γιώργος Βουτυράς και τόσοι άλλοι.
Αυτόν τον δρόμο περπάτησαν και αυτόν τον δρόμο
θα τον περπατήσουμε και εμείς με ευθύνη και συνέπεια,
ως το τέλος. Τέτοιο εργατικό κίνημα χρειάζεται σήμερα
για να οργανώσουμε αγώνες που θα διεκδικήσουν την
ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας. Στα συνδικάτα λόγο θα έχουν οι εργάτες».

Στα χέρια των εργατών τα συνδικάτα. Έξω οι εργοδότες, τα τσιράκια και οι μπράβοι τους.
Συνδικάτα ταξικά κι όχι εργοδοτικά. ΓΣΕΕ των εργατών κι όχι των
εργοδοτών.

37ο Συνέδριο ΓΣΕΕ

Ανοιχτή σύγκρουση του εργατικού- ταξικού κινήματος με τους κυβερνητικούς, εργοδοτικούς μηχανισμούς και ανθρώπους μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα.
Σημεία και τέρατα έγιναν σε όλο το διάστημα που
προηγήθηκε του συνεδρίου. Εκλογές σε Εργατικά
Κέντρα, Ομοσπονδίες και «σωματεία» στις οποίες ήταν
εξαιρετικά εκτεταμένες η νοθεία, η παραχάραξη και η
αυθαιρεσία που μεταχειρίστηκαν οι δυνάμεις του εργοδοτικού συνδικαλισμού (ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ, ΜΕΤΑ κλπ), οι
μεταξύ τους βρώμικες κολεγιές και αλισβερίσια, με
στόχο έναν και μοναδικό, την συνέχιση του ελέγχου
όλων αυτών των οργανώσεων και κύρια της ΓΣΕΕ.
Όμως δεν πέρασαν οι μεθοδεύσεις τους. Το ταξικό
εργατικό κίνημα, οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ έδωσαν ένα
καλό μάθημα στoυς εργοδότες και τα τσιράκια τους.
Το κεντρικό σύνθημα απαίτηση των εργαζομένων της
χώρας μας «συνδικάτα και ΓΣΕΕ των εργατών και όχι
των εργοδοτών» θα γίνει πράξη. Γιατί, όπως αρέσκεται
να λέει ο πρωθυπουργός των αφεντικών, «ήταν δίκαιο
και έγινε πράξη»!!
Συνέντευξη έδωσε η ΕΓ του ΠΑΜΕ στα ΜΜΕ της
Καλαμάτας, παρουσιάζοντας αδιάσειστα στοιχεία για
το εύρος της νοθείας και πλαστογραφίας, στην οποία
επιδόθηκαν οι παρατάξεις του ξεπουλημένου συνδικαλισμού και κάλεσε τους εργαζόμενους να πάρουν την
υπόθεση «εργατικό- συνδικαλιστικό κίνημα» στα χέρια
τους με τη μαζικοποίηση και συμμετοχή στη ζωή και
δράση των συνδικάτων.

Το ημερολόγιο του Πάιατ

Dear calendar. Αγαπητό μου ημερολόγιο.
Θα αρχίσω να σου γράφω για το τι κάνω εδώ στην Ελλάδα,
γιατί νομίζω πως από την παραμονή μου σαν πρέσβης των
ΗΠΑ στη χώρα αυτή, θα μου μείνουν οι καλύτερες αναμνήσεις, που ίσως τις εκδώσω μια μέρα σαν απομνημονεύματα.
21/2/2019. Πήγα σε σύσκεψη του Κατρούγκαλου στο
Υπουργείο του, για τον «Στρατηγικό διάλογο ΕλλάδαςΗΠΑ». Όχι ότι έγινε διάλογος. Εγώ μιλούσα κι οι άλλοι συμφωνούσανε. Καλά τα πήγαμε με τον «ψαλιδοχέρη». Άκου
παρατσούκλι που του κολλήσανε αυτά «τα τμήματα της
ελληνικής κοινωνίας που είναι επιφυλακτικά για τις σχέσεις
Ελλάδας- ΗΠΑ». Πλάκα έχει.
Επίσης είδα τον Μπόλαρη, υφυπουργό εξωτερικών και
του είπα πάλι «μπράβο παιδιά για τη συμφωνία των Πρεσπών».
Τέλος συναντήθηκα με τον Κυριάκο. Ανταλλάξαμε ιδέες
και συμφωνήσαμε σε όλα. Καλό είναι να συμφωνείς σε όλα
με τον πιθανό αυριανό πρωθυπουργό της Ελλάδας.
Πολύ κουραστική αυτή η μέρα, Στο δρόμο ήμουνα συνεχώς. Αξίζει όμως τον κόπο. Βγάζει ζουμί η δουλειά.
22/2/2019. Έκανα περιοδεία στην Στερεά Ελλάδα (δεν
μου έχουν εξηγήσει αν υπάρχει και μη στερεά), όπου ενημερώθηκα για τις αναπτυξιακές δυνατότητες, έμαθα για τα
βάσανα του δύστυχου κοσμάκη και συζήτησα με τον περιφερειάρχη τον Μπακογιάννη, που ερχόταν πίσω μου όπου
πήγα. Καλό παιδί κι αυτός, ανεψιός του Κυριάκου.
Είναι από τους νέους ηγέτες που θα φτιάξουμε, όπως λέει
η έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Το μόνο που με νευρίασε
ήταν που έμαθα ότι σε μια κεντρική πλατεία στη Λαμία υπάρχει το άγαλμα ενός κομμουνιστοσυμμορίτη, του Άρη Βελουχιώτη. Με το ζόρι κρατήθηκα να μην ζητήσω να το γκρεμίσουν. Δεν μπορούσαν να βάλουν ένα άγαλμα του Τρραμπ ή
έστω του Ρήγκαν; Κάποια στιγμή θα το ζητήσω κι αυτό.
26/2/2019. Παρευρέθηκα και μίλησα σε μια εκδήλωση με
θέμα την «προστιθέμενη γεωπολιτική αξία….», ξέχασα όλο
τον τίτλο. Μανία που έχουν οι Έλληνες με τις μεγάλες προτάσεις. Ήταν πάλι ο «ψαλιδοχέρης» και ο Κουμουτσάκος της
ΝΔ. Τους έδωσα οδηγίες.
27/2/2019. Μαζί με τον υφυπουργό μας Μάθιου Πάλμερ
μαζέψαμε κάποιους γνωστούς μας δημοσιογράφους, που
τους αναλύσαμε τα δικά μας συμφέροντα και… τα υπόλοιπα
τώρα καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να τα γράψω όλα φόρα
παρτίδα.

ΟΙΥΕ: Και οι μπράβοι…
εργαζόμενοι είναι
Πολλή φασαρία έκαναν αυτοί του ΠΑΜΕ για τους
μπράβους, που προσέλαβε ο Καραγεωργόπουλος, σαν
βοήθεια για να στήσει το συνέδριο της ΟΙΥΕ. Τους
έτρεψαν μάλιστα σε φυγή, υποχρεώνοντάς τους να
εγκαταλείψουν το χώρο του συνεδρίου.
Τι πράγματα είναι αυτά. Γιατί τους φέρθηκαν έτσι.
Ιδιωτικοί υπάλληλοι είναι κι αυτοί. Μεροκάματο έβγαζαν. Μπορεί να ήθελαν να παρακολουθήσουν το συνέδριο. Μπορεί κάποιος να ήταν και εκλεγμένος σύνεδρος του συλλόγου του. Δεν έχουν δικαίωμα οι μπράβοι να έχουν σωματείο; Την ΠΕΜΤ- Πανελλήνια ένωση
μπράβων και τραμπούκων. Μπορεί να ήθελαν να προβάλουν και τα δικά τους αιτήματα. Να τους βγάλουν οι
άπονοι εργοδότες τους άδειες οπλοφορίας. Να δουλεύουν πλήρες ωράριο κι όχι μερική απασχόληση, όταν
έχουν συνέδρια τέτοιες ομοσπονδίες. Να έχουν ασφάλιση μη και βρεθούν στο νοσοκομείο, μετά από συμπλοκή με τους ΠΑΜΙΤΕΣ. Να κατοχυρωθεί το επάγγελμά
τους, ώστε να βαράνε και να δέρνουν ελεύθερα. Να
πάρουν επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας,
αν έχουν να αντιμετωπίσουν μπράβους αντίπαλων
εργοδοτών. Να παίρνουν υπερωρίες όταν βαράνε
κάποιον περισσότερο απ’ όσο τους είχε υποδείξει ο
εργοδότης, ή όταν δέρνουν περισσότερους από όσους
πρόβλεπε η εργολαβία. Λογικά πράγματα. Ας δείξουμε
λίγη κατανόηση.

Σε δελτίο Τύπου για τη «φιέστα»
της ΓΣΕΕ, το ΠΑΜΕ σημειώνει:

Η κατρακύλα της πλειοψηφίας δεν έχει πάτο...
«Καταγγέλλουμε την πλειοψηφία της ΓΣΕΕ που
μπροστά στα 100 χρόνια του εργατικού κινήματος προσπάθησε να λερώσει την Ιστορία της τάξης μας, να
σκυλεύσει τη μνήμη των εργατών που έδωσαν μέχρι
και τη ζωή τους στην πάλη κόντρα στους εκμεταλλευτές μας, να κάνει μία εκδήλωση κεκλεισμένων των
θυρών με security και μπράβους. Δείχνει την κατρακύλα τους το γεγονός πως η ΓΣΕΕ επιδίωξε να κάνει
εκδήλωση μακριά από τους εργάτες. Χιλιάδες εργαζόμενοι από όλη τη χώρα και από δεκάδες σωματεία
σήμερα διαδήλωσαν μπροστά σε αυτήν την προσπάθεια της πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ να πραγματοποιήσει
συνέδριο με τη συμμετοχή της εργοδοσίας, να διαμορφώσει ψεύτικους συσχετισμούς. Ακούστηκε δυνατά σε
όλη την Καλαμάτα το σύνθημα "σωματεία εργατών όχι
των εργοδοτών". Σήμερα πήραν το μήνυμα ότι συνέδριο με εργοδότες, νόθους και ανύπαρκτα συνδικάτα,
δεν πρόκειται να γίνει! Στην Ελλάδα υπάρχει ζωντανό
εργατικό - συνδικαλιστικό κίνημα με συνειδητή δράση
χιλιάδων εργαζομένων. Δεν υπάρχουν μόνο νόθα
σωματεία και μαϊμούδες αντιπρόσωποι».
28/2/2019. Πήγα στην διημερίδα για «την αποτύπωση
αρχών… για την θρησκευτική και εκκλησιαστική διπλωματία»ορέ μπελάς αυτοί οι μεγάλοι τίτλοι- τέλος πάντων κάτι για τα
θρησκευτικά ήταν. Μίλησα σαν καλός χριστιανός σε καλούς
χριστιανούς. Ήταν παρών κι ο Αλέξης, το καμάρι μου. Μάλιστα όλοι οι ιερείς που ήταν παρόντες, μου φίλησαν το χέρι κι
εγώ τους ευλόγησα.
2/3/2019. Έκανα μια δήλωση για την επέμβαση των
Ρώσων στις δημοτικές εκλογές στην Ελλάδα. Όχι, δεν ήταν
έτσι στο ξεκάρφωτο. Δεν το θεωρώ υποδεέστερο ζήτημα
γιατί μας ενδιαφέρει να βγουν δήμαρχοι και περιφερειάρχες
πιστοί στα δικά μας ιδανικά, όπως ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης. Έπειτα ο Αποστολάκης συναντήθηκε με τον Ρώσο
πρέσβη. Καλύτερα να φυλάμε τα ρούχα μας. Άσε που αυτά
«τα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας…» μπορεί να εκλέξουν
μερικούς Πελετίδηδες περισσότερους. Αυτό μας έλειπε…
5/3/2019. Επισκέφτηκα και επιθεώρησα το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου έχουμε το ελεύθερο να πηγαινοφέρνουμε στρατιωτικές δυνάμεις μας για ασκήσεις. Κι εδώ με
συνόδευσε ο περιφερειάρχης Τζιτζικώστας. Άξιο παλληκάρι
κι αυτός. Θα τον έχω υπ’ όψη μου.
Αγαπητό μου ημερολόγιο. Η έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τα «ανθρώπινα δικαιώματα» στην Ελλάδα με φέρνει
σε λίγο δύσκολη θέση, γιατί επαναλαμβάνει (ή προηγήθηκε)
των τουρκικών αιτιάσεων προς την Ελλάδα, ότι εδώ υπάρχει
τουρκική μειονότητα, που καταπατιέται το δικαίωμά της να
ονομάζει τον εαυτό της έτσι. Ήταν ανάγκη να ταυτιστούμε με
τα τούρκικα επιχειρήματα; Τέλος πάντων θα το ξεπεράσω.
Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον Αλέξη.

ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ
Το «συμψηφιζόμενο
ποσό»
Στο νόμο που ψηφίστηκε για την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, εκτός της
διάταξης που ακυρώνει την περικοπή της,
υπάρχει και αυτή, που μετονομάζει την προσωπική διαφορά σε «συμψηφιζόμενο ποσό».
Έτσι από ‘δω και πέρα- συμπεριλαμβανομένων των αναλύσεων που έχουν γίνει σε
προηγούμενα τεύχη του ΠΑ- θα αντικαταστήσουμε τον προηγούμενο όρο με τον νέο.
Η σύνταξη θα αποτελείται από δύο μόνο
μέρη για παλιούς και νέους συνταξιούχους,
- με το νόμο 4387/16 για τους παλιούς ήταν
τριχοτομημένη, συμπεριλαμβανόμενης της
ΠΔ στις συντάξιμες αποδοχές- το «εθνικό»
ποσό της και το «ανταποδοτικό». Στους
παλιούς απλά θα αποδίδεται και το «συμψηφιζόμενο». Η αλλαγή αυτή κάνει τα πράγματα χειρότερα. Η ΠΔ, παρ’ όλο που αφαιρούνταν από τη σύνταξη, εμφανιζόταν σαν
μέρος της, αφού ήταν αποτέλεσμα δύο διαφορετικών μεγεθών συντάξιμων αποδοχών,
μέσω του επανυπολογισμού της δικαιούμενης. Παρέμενε διαφορά δύο τεκμαρτών
συντάξιμων αποδοχών. Το «συμψηφιζόμενο
ποσό» (ΣΠ) όμως ακυρώνει τελείως και αυτή
την ισχνή σχέση, εμφανίζεται σαν ένα τελείως ανεξάρτητο από τη σύνταξη μέρος, το
οποίο η κυβέρνηση και ο ΕΦΚΑ το προσμετρούν στην επανυπολογισμένη σύνταξη σαν
προσφορά, σαν μια χειρονομία καλής πράξης, σαν ένα δώρο που το συμψηφίζουν
στην σύνταξη, που πλέον θα αποδίδεται.
Δεν μπορεί ο συνταξιούχος να ισχυριστεί
πως η αποδιδόμενη σύνταξη δεν μπορεί να
έχει διαφορά από την δικαιούμενη, αφού η
ΠΔ ήταν μια ανύπαρκτη και αυθαίρετη εφεύρεση, που αγνοούσε τους όρους και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με τα συγκεκριμένα δεδομένα, που ίσχυαν για τον κάθε
συνταξιούχο. Γιατί το ΣΠ δεν αποτελεί μέρος
της δικαιούμενης σύνταξης που αφαιρείται
από αυτήν (όπως η ΠΔ), αλλά είναι κάτι
άσχετο, από «έξω» προερχόμενο, που η
κυβέρνηση σκέφτηκε και αποφάσισε να το
προσθέσει στη σύνταξη.
Με την έννοια αυτή, η ανά πάσα στιγμή
κατάργηση του ΣΠ δεν θα εγείρει δικαιώματα προσπάθειας ακύρωσής της. Δεν εννοούμε φυσικά, πως στεκόμαστε στη νομική
πλευρά, αφού το συνταξιοδοτικό και εργατικό κίνημα αντιπαλεύουν αυτές τις επιλογές
με την δράση και την πάλη τους. Η όλη
μεθόδευση στόχο έχει να απαλλάξει την
όποια κυβέρνηση από την κατηγορία ότι
κόβει τις συντάξεις. Με το ίδιο ακριβώς επιχείρημα που έκοψε το ΕΚΑΣ. Ότι αυτό δεν
ήταν σύνταξη αλλά επίδομα. Έτσι και το ΣΠ
δεν θα είναι το τρίτο μέρος της σύνταξης
αλλά ένα πρόσθετο ποσό, ένα άλλης μορφής επίδομα, που παρέχεται με την ευαρέσκεια της κυβέρνησης. Και φυσικά η κυβέρνηση κάποια στιγμή «πιεζόμενη» από τις
δημοσιονομικές ανάγκες, θα πάψει να συνυπολογίζει το ποσό αυτό στη σύνταξη. Η γάτα
θα υπάρχει, αλλά θα κρύβει τη ζημιά που
έκανε.
Κι επειδή το συνταξιοδοτικό κίνημα δεν
μασάει, δεν ξεγελιέται από τέτοια τερτίπια,
δεν θα κάνει τη χάρη σε καμιά κυβέρνηση
να αποδεχτεί τέτοιες μεθοδεύσεις, θα εξακολουθήσει να παλεύει για την κατάργηση
του ν.4387/16 και όποιου άλλου αντιασφαλιστικού συμπληρώματός του.
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Η ΕΕ, η εποπτεία και οι
συντάξεις
Για όποιον αναρωτιέται «και ποιος ο λόγος για την
μετονομασία αυτή», δεν έχει παρά να πάρει υπ’ όψη
του ορισμένα πολύ πρόσφατα γεγονότα. Το ένα είναι η
ανάγκη για ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, το
οποίο αναλύσαμε στο προηγούμενο τεύχος του ΠΑ. Το
δεύτερο αφορά την συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και
ΕΕ, που ότι κι αν λέει η κυβέρνηση θα εξακολουθήσει
να εποπτεύει και να ελέγχει- και μάλιστα ενισχυμένατην πορεία της οικονομίας και την εφαρμογή των αντιλαϊκών μέτρων. Καθ’ υπόδειξη της δεύτερης, αποφασίστηκε πως «αν οι δικαστικές αποφάσεις υποχρεώσουν
την κυβέρνηση να επιστρέψει κάποιες από τις παρακρατήσεις που έκανε» (13ος και 14ος μισθός στους
δημόσιους υπάλληλους και στους συνταξιούχους μαζί
με την εισφορά αλληλεγγύης), τότε η κυβέρνηση πρέπει να ισοφαρίσει τη χασούρα στο δημοσιονομικό πλεόνασμα με αφαίρεση αντίστοιχων ποσών από τους
«ωφελούμενους» των δικαστικών αποφάσεων, δηλαδή
τους δημόσιους υπάλληλους και τους συνταξιούχους.
Η κυβέρνηση (αν) θα δώσει τα δώρα, αλλά θα κόψει
μισθούς από το δημόσιο και το συμψηφιζόμενο ποσό
από τους συνταξιούχους. Μία η άλλη. Αυτό το σκοπό
έχει να εξυπηρετήσει η μετονομασία. Τίποτα δεν είναι
αθώο στη σημερινή εποχή, ούτε καν η αλλαγή μίας
λεξούλας.
Για εμάς όμως, είτε προσωπική διαφορά είτε συμψηφιζόμενο ποσό, είναι αισχρή κλοπή των συντάξεών μας
και σαν τέτοια θα συνεχίσουμε να την αντιπαλεύουμε.

ΗΠΑ: Βενεζουέλα- Αλβανία
Χαμός στην Αλβανία. Άγριος τσακωμός κυβέρνησηςαντιπολίτευσης. Η οποία ζητάει την παραίτηση του
πρωθυπουργού σαν εμπλεκόμενου σε σκάνδαλα σχετικά με τα ναρκωτικά. Συγκεντρώσεις και αντισυγκεντρώσεις. Εκβιασμοί και μετακινήσεις βουλευτών. Άνωκάτω η χώρα με τον πρόεδρό της να προσπαθεί να
κρατήσει ισορροπίες.
Είδατε πουθενά τις ΗΠΑ να παρεμβαίνουν για να
φύγει ο Έντι Ράμα, για τις κατηγορίες που του προσάπτουν; Να απαιτούν την παραίτησή του αφού «δεν τον
θέλει ο λαός»; Να απειλούν ακόμα και με στρατιωτική
επέμβαση αν δεν υπακούσει; Έτσι όπως κάνουν στη
Βενεζουέλα;
Όχι, γιατί η Αλβανία έχει… δημοκρατικό πολίτευμα
και βεβαίως- βεβαίως είναι χώρα- μέλος του ΝΑΤΟ και
προσεχώς της ΕΕ. Τώρα αν ο πρωθυπουργός της είναι
μπλεγμένος με ναρκωτικά σιγά το πράγμα. Αν ο λαός
(αυτοί έστω που διαδηλώνουν ενάντιά του) δεν τον
θέλει, και τι έγινε. Σιγά μην τον συγκρίνουμε με τον
Μαδούρο, που είναι δικτάτορας. Κι ας τον θέλει ο
λαός, κι ας εκλέχτηκε με δημοκρατικές διαδικασίες, με
εκλογές. Σκασίλα τους των ΗΠΑ. Αν τους δώσει τα
πετρέλαιά του τότε θα έχει την πλήρη συμπάθειά μας.
Όσο δεν τα παίρνει από τους Ρώσους και τους Κινέζους για να τα παραχωρήσει στους αμερικανούς θα
είναι αντίπαλος. Ενώ η Αλβανία άμα βρει αέριο και
πετρέλαιο, στις ΗΠΑ θα το παραδώσει, άντε και λίγο
στους Γάλλους ή τους Ιταλούς. Δεν πειράζει κι αυτοί
σύμμαχοι είναι.
Τι θα πει δύο μέτρα και δύο σταθμά. Έτσι αρέσει
στις ΗΠΑ. Και δύο και τρία και τέσσερα μέτρα και σταθμά. Ή είσαι ιμπεριαλιστής ή δεν είσαι. Έχουν κι έναν
τίτλο να υπερασπιστούν.

Η Μεσόγειος θάλασσα
ειρήνης και όχι πεδίο
σύγκρουσης των μεγάλων
συμφερόντων. Οι λαοί είναι
τα θύματά της. Την
πληρώνουν με χυμένο αίμα,
με πνιγμένα παιδιά,
με ξεριζωμούς, με φυλάκιση
σε σύγχρονα στρατόπεδα
συγκεντρώσεων.

3

Η κυβέρνηση και οι
περικοπές των συντάξεων
Με αφορμή τις δύο
αντικρουόμενες δηλώσεις
του υφυπουργού εργασίας Τ. Πετρόπουλου, όπου
στη μεν μία είπε πως η
κυβέρνηση δεν έκοψε
συντάξεις, ενώ στην άλλη
παραδέχτηκε πως έκοψε,
θα επανέλθουμε στα γνωστά μεν ζητήματα που
αφορούν τις περικοπές
των
συντάξεων επί
κυβερνήσεων
ΣΥΡΙΖΑ,
αλλά και στα επίσης γνωστά των περικοπών επί
των ημερών της ίδιας
κυβέρνησης, που όμως
πηγάζουν από τις αποφάσεις των προηγούμενων,
κάνοντας όμως μια πολιτική σούμα.
1. Η κυβέρνηση προφανώς δεν θεωρεί πως οι
συντάξεις περικόπηκαν
από αυτήν, λόγω της
εφαρμογής των νόμων
των
προηγούμενων
κυβερνήσεων. Όμως σε
ποιον ανήκουν οι περικοπές που (εξακολουθούν
να) γίνονται, όταν οι προηγούμενοι έχουν παραδώσει την κυβερνητική
εξουσία στην σημερινή;
Προφανώς (και) στην
σημερινή, αφού όταν
παρέλαβε τον κυβερνητικό θώκο, αποφάσισε πως
οι προβλέψεις των προηγούμενων νόμων ήταν
σωστές και έπρεπε να
εφαρμοστούν και αυτό
έκανε. Σε αντίθετη περίπτωση θα έπρεπε να τις
καταργήσει. Από το 2015
λοιπόν και μετά, τις περικοπές που είχαν προψηφιστεί τις εφάρμοσε μειώνοντας αυτή πλέον τις
συντάξεις.
2. Ο νόμος 4387/16
ξεκάθαρα περιλαμβάνει
περικοπές συντάξεων.
Πρώτα απ’ όλα των μελλοντικών (μετά τον Ιούνη
του 2016) συνταξιούχων,
που τις πετσοκόβει στην
κυριολεξία. Η κυβέρνηση,
σε μια προσπάθεια να μειώσει τις αρνητικές εντυπώσεις, εστιάζει το ζήτημα «περικοπές» μόνο
στους σημερινούς συνταξιούχους, αφήνοντας απ’
έξω όλους τους μελλοντικούς.
Επίσης κόβει τις συντάξεις χηρείας. Καταργεί το
οικογενειακό επίδομα,
που αποτελεί μέρος των
συντάξιμων αποδοχών και
έχουν κατατεθεί εισφορές στα ταμεία. Καταργεί
το ΕΚΑΣ ολοσχερώς.
Αυτά η κυβέρνηση δεν τα
ονομάζει
περικοπές
συντάξεων, αφού τα θεωρεί είτε επιδόματα (ΕΚΑΣ,
οικογενειακό), είτε εξορθολογικοποίηση των αποδιδόμενων
παροχών
(χηρεία). Με την ίδια ακρι-

βώς λογική που περιέκοψε τις κύριες συντάξεις
κατά το ποσοστό του
«συμψηφιζόμενου» πλέον
ποσού, μέσω του επανυπολογισμού των συντάξεων.
Συμπλήρωσε την κατακρεούργηση των επικουρικών συντάξεων, με τον
επίσης επανυπολογισμό
τους, μετατρέποντάς τες
σε… επιδόματα.
Επέβαλε την αύξηση
(κύριες) ή την παρακράτηση (επικουρικές) εισφορών υπέρ ΕΟΠΥΥ. Αυτή
ήταν επίσης μια καραμπινάτη περικοπή. Γιατί τα
σχετικά κονδύλια προς
τον ΕΟΠΥΥ αντλήθηκαν
από τις συντάξεις.
Αρνείται την οποιαδήποτε αύξηση των συντάξεων μέχρι το 2023, όπου
όμως ακόμα κι αν τότε θα
υπολογιστεί
κάποια
τέτοια, θα συνυπολογίζεται στο ΣΠ και δεν θα
χορηγείται στον δικαιούχο σημερινό συνταξιούχο.
Αυτή είναι ακόμα μια
πεντακάθαρη περικοπή.
Η μείωση του αφορολόγητου στα 5600 θα επιφέρει άλλη μια μεγάλη
μείωση του ετήσιου εισοδήματος από συντάξεις.
Επίσης η αύξηση των
τιμών μιας σειράς φαρμάκων θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα.
Κι ακόμα την ξεκάθαρη
κλοπή σε βάρος συνταξιούχων που με δήθεν λανθασμένους επανυπολογισμούς
παρακρατούσε
μεγαλύτερα ποσά για
εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ,
αλλά και ειδικών κατηγοριών
συνταξιούχων
(βαρέα κλπ) των οποίων
τις συντάξεις κυριολεκτικά έλιωσε.
Συμπερασματικά, εμείς
δεν έχουμε καμία αντίφαση στην εκτίμησή μας για
τα αποτελέσματα της
πολιτικής της σημερινής
κυβέρνησης, αλλά και των
προηγούμενων.
Όλες
μαζί αναλαμβάνουν και
φορτώνονται την ακέραια
ευθύνη, είτε το παραδέχονται είτε όχι, είτε το
καμουφλάρουν, είτε όχι.
Η ευθύνη αυτή μεταφέρεται επίσης απόλυτα στα
κόμματα, που σχημάτισαν
αυτές τις κυβερνήσεις.
ΣΥΡΙΖΑ,
ΑΝΕΛ,
ΝΔ,
ΠΑΣΟΚ, ΛΑΟΣ, είτε όσα
τους έδωσαν χέρι βοηθείας, ψηφίζοντας το 3ο μνημόνιο.
Την εκτίμηση αυτή
οφείλουμε να την εκφράσουμε και να την μεταφράσουμε σε ψήφο καταδίκης τους στις επερχόμενες, όλες μαζί, εκλογές.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩ
ΣΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κινητοποίηση για την
υγεία οργάνωσαν στις 27
Φλεβάρη τα σωματεία
συνταξιούχων του νομού,
με κάλεσμα που απηύθυνε η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα. Η συγκέντρωση έγινε μπροστά στα
γραφεία της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Πρόβαλαν τα αιτήματα για την
υγεία- περίθαλψη και
απαίτησαν:
Δωρεάν υπηρεσίες για
εργαζόμενους και συνταξιούχους
Καμία επιχειρηματική
δράση στην υγεία
Δωρεάν παροχή φαρμάκων
Κατάργηση της εισφοράς 6% στις συντάξεις
υπέρ ΕΟΠΥΥ
Άμεση πρόσληψη μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα
νοσοκομεία και ΚΥ του
νομού.
Με ανακοίνωσή του ο
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η ΕΝΟ-

ΤΗΤΑ κατήγγειλε τον
κατήφορο του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού που δεν έχει
τέρμα.
«Τα τσιράκια των μεγαλεμπόρων και επιχειρηματιών ομίλων που απασχολούν χιλιάδες ιδιωτικούς
υπαλλήλους (εργαζόμενους) προσπάθησαν να
πραγματοποιήσουν, πριν
λίγες μέρες, ένα ακόμα
συνέδριο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων
(ΟΙΥΕ) με πλαστούς,
νόθους αντιπροσώπους
και συσχετισμούς για να
ελέγξουν την ομοσπονδία
και να εκλέξουν αντί για
εργαζόμενους αντιπροσώπους για το συνέδριο
της ΓΣΕΕ, ανθρώπους
των εργοδοτών, στελέχη
και μέλη των διοικήσεων
εταιριών. Στόχος τους
φυσικά είναι να μεταφερθεί η νοθεία και η αλλοίωση του πραγματικού
συσχετισμού δυνάμεων
και στο συνέδριο της
ΓΣΕΕ».

Σωματείο Συνταξιούχων
ΙΚΑ-ΟΚΑ Αμαρουσίου &
Γύρω Δήμων
Με μεγάλη επιτυχία
πραγματοποιήθηκε στις
17.02.19 η ετήσια Γενική
Συνέλευση του Σωματείου
μας.
Οι συνάδελφοι συνταξιούχοι, παρά τα χιόνια, το
κρύο και τους αέρηδες,
ζωηροί και δυνατοί, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα.
Τη Συνέλευση μας
τίμησαν με την παρουσία
τους,
οι
υποψήφιοι
Δήμαρχοι, των Δήμων της
περιοχής μας, με την
Λαϊκή Συσπείρωση.
Στον απολογισμό του
το Δ.Σ αφού αναφέρθηκε
στη όλη δράση του, κάλεσε τους συνταξιούχους να
μην απογοητεύονται να
σταθούν δίπλα στο Σωμα-

τείο για να παλέψουμε
όλοι μαζί, να απευθυνόμαστε σε κάθε συνταξιούχο
που γνωρίζουμε , να έρθει
στο Σωματείο, να γραφτεί
να γίνει ενεργό μέλος.
Από την πλευρά της
Ομοσπονδίας ο συνάδελφος Τάσος Κλάδης ενημέρωσε τη Συνέλευση, για
όλα τα θέματα, αλλά και
για τους στόχους του
συνταξιουχικού κινήματος
για τη νέα χρονιά και απάντησε σε πολλές ερωτήσεις.
Τέλος με ευχές για
Υγεία σε όλους και καλή
χρονιά με αγώνες, πιο
δυνατούς και μαζικούς,
κόψαμε την πίτα του
Σωματείου μας.

Να καταργηθούν όλα τα πυρηνικά
όπλα. Να μην γίνει η χώρα μας
φωλιά πυρηνικού οπλοστασίου των
ΗΠΑ. Όχι στο ΝΑΤΟικό δόγμα του
πρώτου πυρηνικού πλήγματος.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΚΟΤΡΑΠΕΖΩΝ
Η Γενική Συνέλευση των μελών του παραρτήματος
Αττικής του ΠΣΣΔΤ που πραγματοποιήθηκε στις 27
Φλεβάρη 2019 αποφάσισε το παρακάτω ψήφισμα:
1. Το ΝΑΤΟ, οι αμερικάνικες βάσεις δεν αποτελούν
παράγοντα ειρήνης και ασφάλειας για τους λαούς των
χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και των Βαλκανίων. Αντίθετα είναι μόνιμος κίνδυνος και εχθρός της ειρηνικής συμβίωσης των λαών.
Υπερασπίζονται και προωθούν τα ιμπεριαλιστικά συμφέροντα των ισχυρών μονοπωλίων και της εγχώριας
αστικής τάξης, που θέλει να μοιραστεί μέρος της λείας
των καύσιμων πρώτων υλών. Η κυβέρνηση έχει μεγάλες ευθύνες γιατί εμπλέκει στα αμερικανοΝΑΤΟικά
σχέδια και στρατιωτικές επιχειρήσεις τη χώρα μας,
ρίχνοντάς την στη δίνη των αντιθέσεων με τη Ρωσία.
Απαιτούμε να κλείσουν όλες οι ξένες στρατιωτικές
βάσεις, να φύγει το ΝΑΤΟ από τη χώρα μας και η Ελλάδα από αυτό. Να επιστρέψουν τα τμήματα των ενόπλων
δυνάμεων που επιχειρούν μαζί με το ΝΑΤΟ, τους αμερικανούς και άλλες χώρες της περιοχής.
2. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδείχτηκε, πως εκτός από
ενεργός συμμέτοχος στους παραπάνω ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς είναι επικίνδυνη και για τα εργατικά
και λαϊκά συμφέροντα.
Με δική της απαίτηση εφαρμόστηκαν τα πιο σκληρά
μέτρα σε βάρος των εργαζομένων και των λαϊκών
στρωμάτων. Τα τρία μνημόνια φέρουν τη δική της υπογραφή, ενώ θα εξακολουθήσει να αποφασίζει και να
ελέγχει την εφαρμογή των αντιλαϊκών μέτρων μέχρι το
2060. Οι αυταπάτες και τα ψέματα με τα οποία όλα τα
προηγούμενα χρόνια τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα και
κυβερνήσεις εξαπατούσαν το λαό για τα «καλά» της ΕΕ
ξεσκεπάστηκαν. Η ΕΕ μόνο χειρότερη γίνεται και δεν
αλλάζει.
Η έξοδος από την ΕΕ είναι η μόνη επιλογή για τους
εργαζόμενους και το λαό, η αποδέσμευση από την επιτροπεία της, η εφαρμογή πολιτικών που εξυπηρετούν
τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες αποκλειστικά.
3. Η κυβέρνηση με το νέο σχήμα της συνεχίζει τη
σκληρή επίθεση σε βάρος των συμφερόντων της
χώρας και του βιοτικού επιπέδου του λαού. Σειρά ιδιωτικοποιήσεων κρίσιμων τομέων της οικονομίας, εφαρμογή αντεργατικών νόμων για τους μισθούς και τις
ΣΣΕ, επέκταση των ελαστικών μορφών απασχόλησης,
μαύρη ανασφάλιστη εργασία, νέες αντιασφαλιστικές
ρυθμίσεις σε συντάξεις και υγεία – περίθαλψη, νέα
φοροεπιδρομή στο λαϊκό εισόδημα, πλειστηριασμοί και
κατασχέσεις των πρώτων κατοικιών, χτύπημα του αγωνιζόμενου εργατικού κινήματος.
Τα μέτρα των τριών μνημονίων που ψήφισαν όλα τα
φιλοευρωπαϊκά κόμματα και οι κυβερνήσεις εφαρμόζονται. Το βιοτικό επίπεδο του λαού πέφτει, παρά τις
προσπάθειες της κυβέρνησης να πείσει πως με την
«έξοδο» από τα μνημόνια και την επιτροπεία, έρχονται
καλύτερες μέρες και ο λαός θα ανταμειφθεί για τις
θυσίες του.
4. Οι αγώνες του ταξικού εργατικού κινήματος και
των συνταξιούχων απέδειξαν πως μόνο με αυτούς μπορούν να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα. Οι κινητοποιήσεις των συνταξιούχων μέσα στα τρία τελευταία χρόνια καθυστέρησαν, ανέστειλαν την εφαρμογή μέτρων,
υποχρέωσαν την κυβέρνηση να επιστρέψει παράνομα
παρακρατηθέντα ποσά από τις συντάξεις.
Οι συνταξιούχοι πιο αποφασιστικά συνεχίζουμε τους
αγώνες μας, δυναμώνουμε και κλιμακώνουμε τη δράση
μας μέσα από τις ομοσπονδίες μας και τη ΣΕΑ για την
ανατροπή της αντεργατικής, αντιλαϊκής πολιτικής.
Με Δελτίο Τύπου ο Σύλλογος καταδικάζει και
καταγγέλλει τις αθλιότητες στις οποίες κατέφυγε η
διοίκηση της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ), προκειμένου να διεξάγει ένα συνέδριο, με
τη συμμετοχή δεκάδων νόθων αντιπροσώπων… αλλά
και καθαρόαιμων εκπροσώπων των μεγαλοεργοδοτών
του κλάδου, διευθυντικά και διοικητικά στελέχη των
επιχειρήσεων.
Με άλλη ανακοίνωση επίσης χαιρετίζει την
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ στις 8 Μάρτη.

Σωματείο Συνταξιούχων
ΙΚΑ Καρδίτσας

Στις 27 Φλεβάρη το
σωματείο, μαζί με τα
σωματεία των συνταξιούχων Δημοσίου και ΟΑΕΕ
συμμετείχαν στην μαζική
κινητοποίησησυγκέντρωση έξω από το νοσοκομείο της πόλης, που
οργάνωσαν 28 σωματεία
και φορείς. Σε συνάντηση
με τον διοικητή του νοσοκομείου κατέθεσαν υπόμνημα με τα αιτήματα,
απαιτώντας λύση στα
προβλήματα, που έχουν
να κάνουν με την αναβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών παροχής υγείας
και πιο συγκεκριμένα για
τα προβλήματα του νοσοκομείου στην λειτουργία
της παιδιατρικής και

γυναικολογικής κλινικής,
που λόγω έλλειψης ιατρικού και νοσηλευτικού
προσωπικού δεν λειτουργούν μόνιμα και δεν καλύπτουν τις ανάγκες, Ζήτησαν την μονιμοποίηση των
επικουρικών
γιατρών
καθώς και την χρηματοδότηση της λειτουργίας
του νοσοκομείου από τον
κρατικό προϋπολογισμό,
για μην επιβαρύνονται οι
εργαζόμενοι και τα άλλα
λαϊκά στρώματα της περιοχής.
Οι φορείς του λαϊκού
κινήματος έχουν προγραμματίσει και άλλες
μορφές παρεμβάσεων για
το επόμενο διάστημα.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΔΑΦΝΗΣ
ΥΜΗΤΤΟΥ
Δελτίο Τύπου

Η νοθεία των εργοδοτών και η τρομοκρατία των
μπράβων δεν θα περάσουν. Καταγγέλλουμε τη
νοθεία και τη σαπίλα των εργοδοτικών-κυβερνητικών
«συνδικαλιστών» και των μπράβων τους. Οι εργαζόμενοι, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα θα βάλουν τέρμα
στην σαπίλα του εργοδοτικού-κυβερνητικού συνδικαλισμού.
Οι παρατάξεις των ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ-ΣΥΡΙΖΑ έχουν ατόφια την ευθύνη για την κατάσταση στο κίνημα. Επιστρατεύουν μπράβους της νύχτας για να νομιμοποιήσουν όλους τους εγκάθετους των εργοδοτών. Δεν θα
περάσει, δεν θα το αφήσουμε να περάσει.
Τους καταγγέλλουμε στην εργατική τάξη: εργαζόμενους, συνταξιούχους, ανέργους, φοιτητές, σπουδαστές , μαθητές.
Οι συνταξιούχοι συμπαραστεκόμαστε με κάθε τρόπο
στους εργαζόμενους (για τα παιδιά και τα εγγόνια μας
πρόκειται) και στον αγώνα τους να πετάξουν έξω από
τα Σωματεία τις μαριονέτες των εργοδοτών. Στη
συσπείρωση και στη συστράτευση με το ΠΑΜΕ είναι η
ελπίδα για να ξεβρωμίσουν τα Σωματεία απ’ όλους
αυτούς.

Επιμένουμε αγωνιστικά. Να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου. Να
πάψει η ληστεία των συντάξεων.
Να επιστραφούν αναδρομικά όλα
τα παράνομα και «νόμιμα» παρακρατηθέντα από τις συντάξεις.

ΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΙΚΑ ΟΚΑ
Αγ. Αναργύρων - Ιλίου &
Πετρούπολης
Την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019 η Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ Αγ. Αναργύρων, Ιλίου και Πετρούπολης
πραγματοποίησε την Εκλογοαπολογιστική της Συνέλευση από την οποία εγκρίθηκε το παρακάτω ψήφισμα:

Αγωνιζόμαστε και απαιτούμε:

• Κανένας επανυπολογισμός, καμία εφαρμογή της
μείωσης με την προσωπική διαφορά στις κύριες
και επικουρικές μας συντάξεις και την κατάργηση
του νόμου 4387/16 (νόμος Κατρούγκαλου) και
όλων των αντιασφαλισιτκών νόμων.
• Να δοθούν άμεσα αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις
και να ορισθεί η κατώτερη σύνταξη στα 600 ευρώ
από τα 360 που είναι σήμερα.
• Όχι στη μείωση του αφορολόγητου και την περικοπή των οικογενειακών μας επιδομάτων και του
ΕΚΑΣ των συντάξεων χηρείας.
• Δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.
Αποκλειστικά, δημόσια δωρεάν υγεία για όλους,
κατάργηση και απαγόρευση σε κάθε εμπορευματοποίηση.
• Διεκδικούμε ότι μας έχει αφαιρεθεί, από όλο το
αντισυνταξιουχικό - αντιασφαλιστικό νομικό πλαίσιο που ψήφισαν όλες οι κυβερνήσεις.
• Να αποδοθούν άμεσα χωρίς αιτήσεις, δικαστήρια
και προαπαιτούμενα, ότι ακόμα η κυβέρνηση
αυθαίρετα παρακρατεί σε κύριες - επικουρικές
συντάξεις. Να εφαρμοσθούν τώρα όλες οι δικαστικές αποφάσεις που προβλέπουν επιστροφές σε
όλους τους συνταξιούχους. και η απόφαση του
ΣτΕ του Ιούνη του 2015.
• Ανακεφαλαιοποίηση των ταμείων μας.
• Άμεση καταβολή σε όλους τους συνταξιούχους
των πληρωμένων δώρων μας.
• Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν υγεία ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους χωρίς προϋποθέσεις
και προαπαιτούμενα. Εξάλειψη της εμπορευματοποίησης με πολιτική πλήρους λειτουργίας όλων
των βαθμίδων του τομέα Υγείας.
• Άμεση χρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος
υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό για κάλυψη όλων των αναγκών των δημόσιων δομών. Την
δωρεάν παροχή όλων των ιατρικών και εξεταστικών επισκέψεων, της φαρμακευτικής και νοσοκομειακής αγωγής.
Τα σχέδιά τους δεν πέρασαν. Η μαζική κινητοποίηση
ταξικών συνδικαλιστών από τα σωματεία μέλη της ομοσπονδίας, των δυνάμεων του ΠΑΜΕ εμπόδισαν την
πραγματοποίηση ενός τέτοιου συνεδρίου. Δεν τους
έσωσαν ούτε οι μπράβοι, άνθρωποι της νύχτας, που
νοίκιασαν και πλήρωσαν για να τους προστατεύσουν
από την δίκαιη εργατική αγανάκτηση.
Καταγγέλλουμε την αθλιότητα και τον ξεπεσμό
αυτών των δυνάμεων. Η εργατική τάξη δεν θα ανεχτεί
την κατάσταση αυτή. Θα πετάξει έξω από τα σωματεία
τους κυβερνητικούς και εργοδοτικούς συνδικαλιστές,
τις μαριονέτες των εργοδοτών. Η νοθεία των εργοδοτών και η τρομοκρατία των μπράβων δεν θα περάσουν.

Σωματείο Συνταξιούχων
ΙΚΑ Πάτρας
Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε με απόφαση του
Εργατικού Κέντρου Πάτρας και των σωματείων των
συνταξιούχων στις 5 Μάρτη, έξω από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια της πόλης. Αντιπροσωπεία των συγκεντρωμένων, από τους φορείς, συναντήθηκε με τον
διοικητή της υγειονομικής περιφέρειας και ζήτησε την
ικανοποίηση των αιτημάτων σχετικά με την άμεση βελτίωση των δημόσιων δομών υγειονομικής περίθαλψης.
Απαίτησε την άμεση πρόσληψη του αναγκαίου μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε όλα τα
νοσοκομεία, αντικατάσταση του παλιού τεχνολογικού
εξοπλισμού, συντήρηση και αναβάθμιση του κτηρίου
του νοσοκομείου του Ρίου. Αναβάθμιση των ΚΥ, επαναλειτουργία του νοσοκομείου νοσημάτων θώρακος, την
μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων. Ανανέωση του
εξοπλισμού του ΕΚΑΒ και πρόσληψη προσωπικού.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΙΚΑ ΑΙΓΑΛΕΩ – ΧΑΪΔΑΡΙ
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ
Ο Σύνδεσμος συμμετείχε στην σύσκεψη- πρωτοβουλία που
πήρε ο Δήμος Χαϊδαρίου για το οξυμένο πρόβλημα της Υγείας
και κάλεσε τα σωματεία και τους μαζικούς φορείς της περιοχής, όπου μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίστηκε να
γίνει διαδήλωση στις 17/3 στην είσοδο του νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΟΝ με το παρακάτω περιεχόμενο:
Εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι, αυτοαπασχολούμενοι, νέοι και νέες,
Ζούμε και εργαζόμαστε σε μια περιοχή, όπου οι δημόσιες
μονάδες υγείας δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες μας. Οι
τεράστιες ελλείψεις αντικειμενικά μας οδηγούν να βάζουμε το
χέρι στην τσέπη για να πληρώνουμε για υπηρεσίες υγείας που
έχουμε ανάγκη και δικαιούμαστε. Όλοι μας πληρώνουμε διπλά
και τρίδιπλα για τα στοιχειώδη την ίδια ώρα που μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες και ιδιωτικοί όμιλοι υγείας έχουν τεράστια
κέρδη.
* Στη Δυτική Αθήνα: στο ΑΤΤΙΚΟΝ αυξάνονται συνεχώς οι
ελλείψεις σε προσωπικό και υλικά. Τα ράντζα και η ταλαιπωρία
ασθενών και προσωπικού έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.
* Το Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Αγ. Βαρβάρα», (πρώην
Λοιμωδών) λειτουργεί πλέον μόνο ως Πρωτοβάθμια Μονάδα
Υγείας, παρά τις υποσχέσεις της κυβέρνησης.
* Τα Κέντρα Υγείας (ΚΥ) της περιοχής υπολειτουργούν με
ελάχιστο προσωπικό, δεν έχουν καν τους γιατρούς των βασικών
ειδικοτήτων, η αναμονή για επίσκεψη τους 3 μήνες ξεπερνάει σε
κάποιες ειδικότητες οι Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤοΜΥ) και η
εισαγωγή του θεσμού του οικογενειακού γιατρού δεν φτάνει για
να καλύψει ούτε τις ανάγκες για συνταγογράφηση. Η αναλογία
στους περισσότερους δήμους είναι 1 οικογενειακός γιατρός να
έχει υπό την εποπτεία του 10.000 κατοίκους (!!!)
* Η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση
οδηγεί στη συρρίκνωση των δημόσιων ψυχιατρικών νοσοκομείων (Δαφνί, Δρομοκαΐτειο, 18ΑΝΩ, δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης) και θυσιάζει ασθενείς και εργαζόμενους για τα
κέρδη επιχειρηματιών και ΜΚΟ.
* Στο Κέντρο Βρεφών ΜΗΤΕΡΑ παραμένουν κλειστές πτέρυγες λόγω έλλειψης προσωπικού ενώ δεκάδες παιδιά παραμένουν εγκαταλελειμμένα το Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων υποβαθμίζεται συνεχώς. Το σφαγείο των ΚΕΠΑ και του
κοψίματος επιδομάτων και αναπηρικών συντάξεων συνεχίζεται.
* Έκλεισαν το Κέντρο Χρόνιων Παθήσεων στον Σκαραμαγκά,
«στοιβάζοντας» 28 παιδιά σε ένα κτίριο του «Λοιμωδών», στο
παλιό Κέντρο Χανσενικών, που παραπέμπει σε συνθήκες Μεσαίωνα.
* Δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι πληρώνουν έως και το 80%
της λιανικής τιμής των φαρμάκων, χρόνιοι ασθενείς δυσκολεύονται να πληρώσουν, ενώ η κοροϊδία προς το 1,5 εκατομμύρια
ανασφάλιστους δεν έχει όριο (το κονδύλι που σπαταλιέται φτάνει για δύο εποχικά εμβόλια).
Στο Πρόγραμμα της ΕΕ για την Υγεία 2014-2020 αναφέρεται
ότι: “εάν οι άνθρωποι παραμείνουν υγιείς και ενεργοί... θα μειωθούν οι πιέσεις στους εθνικούς προϋπολογισμούς”.
Η σημερινή άθλια κατάσταση στην Υγεία - Πρόνοια είναι
αποτέλεσμα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θεωρεί τις παροχές υγείας του λαού ως ”κόστος” και το φάρμακο
“εμπόρευμα”. Αυτή την πολιτική υπηρετούν πιστά όλες οι
κυβερνήσεις που πέρασαν…
Να οργανωθούμε στα σωματεία και τις Λαϊκές Επιτροπές.
Έτσι θα είναι αποτελεσματικός ο αγώνας.
Να αγωνιστούμε ενάντια στους επιχειρηματικούς ομίλους
και την πολιτική της Ε.Ε και των κυβερνήσεων που τους υπηρετεί. Για πλήρη και επαρκή χρηματοδότηση των δημόσιων μονάδων υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό, κατάργηση της
επιχειρηματικής δράσης στην υγεία.
Απαιτούμε:
• Να ξαναλειτουργήσει το Νοσοκομείο Λοιμωδών πλήρως στελεχωμένο και εξοπλισμένο.
• Να ενισχυθεί με μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού το
ΑΤΤΙΚΟΝ και να εξασφαλιστεί πλήρης και επαρκής χρηματοδότηση.
• Να μην προχωρήσει η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση που οδηγεί
στο κλείσιμο του Δαφνιού και του Δρομοκαιτείου.
• Να δημιουργηθούν δημόσια Κέντρα Υγείας, σε όλους τους
δήμους στελεχωμένα με γιατρούς όλων των βασικών ειδικοτήτων, που θα παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες όλο το 24ωρο,
365 μέρες το χρόνο., με βασικό προσανατολισμό την
Πρόληψη. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, διαγνωστικά
εργαστήρια, οδοντιατρεία, φυσικοθεραπευτήρια, φαρμακεία.
• Μονάδες ΠΦΥ που να διασυνδέονται με την οικογένεια, τα
σχολεία και τις σχολές, τους βρεφονηπιακούς σταθμούς,
τους τόπους δουλειάς, τους τόπους άθλησης, τα γηροκομεία.
• Μόνιμη θέση γιατρού και νοσηλευτή στα μεγάλα σχολικά
συγκροτήματα, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, τις βιομηχανικές ζώνες.
• Κατάργηση κάθε πληρωμής για ιατρικές και εργαστηριακές
εξετάσεις, φάρμακα θεραπείες, υγειονομικό υλικό και τεχνικά βοηθήματα.
• Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με ευθύνη του κράτους χωρίς καμιά προϋπόθεση σε όλους τους ανασφάλιστους, άνεργους και τα μέλη της οικογένειας τους.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΔΗΜΩΝ

Κάλεσμα προς τα μέλη της απηύθυνε η Ένωση για
συμμετοχή στην Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση στις
29/3/2019 στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά με θέματα:
1) Διοικητικός απολογισμός και οικονομικός απολογισμός
2) Προγραμματισμός δράσης για το επόμενο διάστημα
3) Εκλογή εφορευτικής επιτροπής
4) Προκήρυξη αρχαιρεσιών
Συνάδελφοι η δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε
καθημερινά εμείς με τις τσακισμένες συντάξεις μας. Τα
παιδιά μας με μισθούς πείνας (όταν έχουν δουλειά ) ή με
ανεργία και υποαπασχόληση. Σχολεία χωρίς δασκάλους
για τα εγγόνια μας. Με την μεγάλη υποβάθμιση στην
υγεία. Δεν μας επιτρέπετε να μείνουμε με σταυρωμένα
τα χεριά . Συνάδελφοι στο διάστημα που πέρασε το
συνταξιουχικό κίνημα , όπου δυναμικά συμμετέχει και το
σωματείο μας ,έδωσε με επιτυχία πολλές μάχες , αποτέλεσμα αυτών των αγώνων είναι η επιστροφή των παράνομων κρατήσεων για την υγεία τον Δεκέμβρη του 2017.
Αποτέλεσμα αυτών των αγώνων είναι ότι αναγκάσαμε την
κυβέρνηση να αναστείλει την εφαρμογή της προσωπικής
διαφοράς για τους συνταξιούχους πριν από το 2016.
Και αυτά συνάδελφοι έγιναν μόνο με τον οργανωμένο
αγώνα μας μέσα από τα σωματεία μας. Χωρίς αιτήσεις
και προσφυγές σε δικαστήρια που έσπρωχναν σωρηδόν
τους συνταξιούχους τα μεγαλοδικηγορικά γραφεία με
την αβάντα πολλών τηλεοπτικών σταθμών.
Μοναδική λύση είναι το δυνάμωμα του ταξικού αγώνα
μας . Για να σταματήσουμε να μετράμε απώλειες . Για να
ανακτήσουμε τις κλεμμένες κατακτήσεις μας Αυτός
συνάδελφε είναι και ο μόνος δρόμος που έχουμε . Ο
δρόμος του οργανωμένου αγώνα .
Γι αυτό συνάδελφοι είναι απαραίτητο να δυναμώσουμε το σωματείο μας και είναι απαραίτητο να πάρουμε
μέρος στην γενική συνέλευση για να βοηθήσουμε στην
μαζικοποίηση του σωματείου μας.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΡΟΔΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ρόδου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας της Γυναίκας επισημαίνει
ότι παρά τα μεγάλα λόγια και τις διακηρύξεις των
κυβερνήσεων η θέση της γυναίκας πολύ απέχει από το
να είναι ισότιμη με του άντρα.
Δικαιώματα των γυναικών που αποκτήθηκαν με αιματηρούς αγώνες, οι οποίοι ξεκίνησαν από τις υφάντριες
της Νέας Υόρκης στις 8 Μαρτίου 1857, σήμερα έχουν
καταργηθεί ή κινδυνεύουν να χαθούν: η άδεια κύησης,
οι δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες πριν και μετά τον τοκετό,
η αναγνώριση της μητρότητας, η συνταξιοδότηση των
γυναικών στα 55 χρόνια, η σύνταξη της αγρότισσας.
Δικαιώματα και παροχές που αφορούν όλες τις οικογένειες εργατών και μισθωτών είναι περιορισμένα ή
ανύπαρκτα. Μεταξύ άλλων η λειτουργία δωρεάν βρεφονηπιακών σταθμών για όλες χωρίς εξαίρεση τις
οικογένειες, η στήριξη με οικονομικά και κοινωνικά
μέτρα των πολύτεκνων οικογενειών (μείωση τελών,
φόρων και εισφορών), η δωρεάν παροχή βοήθειας στο
σπίτι για ηλικιωμένα μέλη κ.α. αποτελούν στόχους αγωνιστικών διεκδικήσεων.
Μόνον με την εφαρμογή των μέτρων αυτών πραγματοποιείται, στην πράξη και όχι στα λόγια, η ισοτιμία των
γυναικών στις αμοιβές, στα ασφαλιστικά δικαιώματα,
στη ζωή. Μόνον έτσι μπορούν οι γυναίκες να έχουν
χρόνο να εργασθούν ισότιμα με τους άντρες αλλά και
να συμμετέχουν δραστήρια και δημιουργικά στην κοινωνική ζωή, ενάντια στα αντιδραστικά, σκοταδιστικά
συνθήματα, που ακούγονται σε όλη την ΕΕ, που θέλουν
τις γυναίκες να πάψουν να διεκδικούν τα δικαιώματά
τους και να επιστρέψουν στο σπίτι, στο «νοικοκυριό».
Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ρόδου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας στέλνει
θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό σε όλες τις συνταξιούχους, τις εργαζόμενες και τις άνεργες του νησιού μας
και τις καλεί να απομονώσουν τις συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες και τους ανθρώπους των εργοδοτών. Να αγωνιστούν οργανωμένα με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα για την επίλυση των αυξανόμενων προβλημάτων των εργαζομένων γυναικών και αντρών, της
λαϊκής οικογένειας και όλης της εργατικής τάξης.
Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΙΚΑ –
ΔΗΜΟΣΙΟΥ – OAEE(ΤΕΒΕ-ΤΣΑ) – ΝΑΤ –
ΟΑΕΕ(ΤΑΕ)
Ανακοίνωση

Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις
Μαγνησίας, καλούν τους συνταξιούχους της περιοχής
Μαγνησίας να πάρουν μέρος στη συγκέντρωση μαζί με
τα συνδικάτα και οι φορείς του Βόλου: το Σάββατο 16
Μαρτίου στις 12.00 το μεσημέρι στην αρχή της Ιάσωνος
για να εκφράσουμε την αντίθεση μας και να πούμε ένα
μεγάλο:
• ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤ-ΚΟΚ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΑΓΕΤ
• ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
SRF-RDF ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Έχουμε αρκετή εμπειρία από την ζωή και τον εργάσιμο βίο μας και μπορούμε με σιγουριά να περιγράψουμε
πως αντιλαμβάνονται οι επιχειρηματικοί όμιλοι την προστασία του περιβάλλοντος και των εργαζομένων.
Δεν υπάρχει περίπτωση να ξοδέψουν από τα κέρδη
τους για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας μας γιατί μειώνονται τα κέρδη τους. Θυσιάζουν την
υγεία των κατοίκων της περιοχής και των εργαζομένων
στο εργοστάσιο στο βωμό των κερδών του επιχειρηματικού κολοσσού LAFARGE.
ΕΕ- κυβέρνηση- Περιφέρεια και Δήμος Βόλου από
κοινού και με μοιρασμένους ρόλους προωθούν τα συμφέροντα της ΑΓΕΤ. Η νομοθεσία τους και τα επιτρεπόμενα όρια που θέτει καθορίζονται με βάση τα συμφέροντα
των μονοπωλίων .
Νόμος είναι το δίκαιο, η υγεία και η ζωή του λαού.
Με την οργανωμένη και κοινή πάλη των εργαζομένων,
των αυτοαπασχολούμενων, της νεολαίας και συνταξιούχων μπορούμε να τον επιβάλλουμε.
Να μη μετατραπεί η περιοχή μας σε ένα επικίνδυνο
θάλαμο θανατηφόρων αερίων.
Δεν πρέπει κανείς να είναι αμέτοχος και αδιάφορος
για την ζωή του και την ζωή των παιδιών του.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ - ΕΝΩΣΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ
Την παρακάτω επιστολή απέστειλε ο Σύνδεσμος προς
τις κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων:
ΣΥΡΙΖΑ, Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ (ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ), ΚΚΕ
«Πρόσφατα έγινε κοινή συνάντηση των δύο παραπάνω Σωματείων μας με εκπροσώπους του Φαρμακευτικού
Συλλόγου και του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Άμφισσας, προκειμένου να γίνει μια πρώτη συζήτηση για τα προβλήματα υγείας, που αντιμετωπίζουμε οι
συνταξιούχοι αλλά και όλος ο λαός της Φωκίδας.
Οι διαπιστώσεις μας είναι ότι η υγεία στο νομό μας
πάσχει βαρύτατα ή αλλιώς πνέει τα λοίσθια. Δεν υπάρχει
καμία μα καμία δομή υγείας που να δουλεύει έτσι ώστε
να καλύπτει τις ανάγκες μας, των οικογενειών μας, των
κατοίκων στην περιοχή. Κέντρα υγείας και νοσοκομείο
υπολειτουργούν τα πρώτα ως αγροτικά ιατρεία και το
νοσοκομείο ως Κέντρο Υγείας (ΚΥ).
Δεν λειτουργούν οι κλινικές του νοσοκομείου και τα
περισσότερα των περιστατικών στέλνονται σε Λαμία,
Πάτρα, Αθήνα ή και Λάρισα. Αγροτικοί γιατροί αλλά και
γιατροί σε ΕΟΠΥΥ, ΤΟΜΥ κλπ υπάρχουν ελαχιστότατοι
και λιγοστές ειδικότητες. Τα φάρμακα είναι πανάκριβα
όταν και εφ όσον υπάρχουν στα φαρμακεία, ενώ για διάφορες εξετάσεις πρέπει να μετακινηθούν οι συνάδελφοι
σε άλλες όμορες περιοχές.
Για όλα τα παραπάνω πρέπει να βάζεις το χέρι βαθιά
στην τσέπη και όσοι δεν έχουν (που οι περισσότεροι δεν
έχουμε) οδηγούνται στο θάνατο.
Οι κυβερνήσεις, η κυρίαρχη πολιτική όπως αυτή
εκφράζετε, θεωρεί τους συνταξιούχους ως βάρος και με
κάθε τρόπο, με κάθε μέσο, θέλει να μας αφανίσει. Το
κάθε ασφαλιστικό που αλλάζει ανα πενταετία μας στοχοποιεί και οι άξονές του είναι: περικοπή συντάξεων,
αύξηση ορίων ηλικίας, ιδιωτική ασφάλιση. Και τα τρία
συντείνουν στο «Μπορείς να ζεις, στη χαμοζωή που σου
έχουν ετοιμάσει όσο δουλεύεις. Μετά πρέπει να προσπαθήσεις για την επιβίωση ή αλλιώς να πεθάνεις».
Η υγεία και στο νομό μας, όπως και σε όλη τη χώρα
είναι πλέον πανάκριβο εμπόρευμα με αποτέλεσμα οι
φτωχοί συνταξιούχοι, όπως μας έχει καταντήσει αυτή η
πολιτική, να μην μπορούμε να την αγοράσουμε!!
Είμαστε σε θέση μάχης, με κάθε φορέα, με κάθε πολίτη του νομού μας να συγκρουστούμε με αυτή την πολιτική. Θέλουμε να ζήσουμε τα εναπομείναντα μας χρόνια.
Να μπορούμε να δούμε τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας
να μεγαλώνουν. Έχουμε δικαίωμα στη ζωή γιατί δουλέψαμε και παράξαμε αμύθητο πλούτο. Δεν πρέπει, δεν
νοείτε να μας πετάνε σαν στημένες λεμονόκουπες στα
αζήτητα.

Η υγεία δεν είναι εμπόρευμα για να μπορεί να την
κατέχουν μόνο οι έχοντες. Η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό
και χορηγείτε από το κράτος σε όσους την έχουν ανάγκη.
Δεν νοείτε λοιπόν να υπάρχει καμία δομή που να σχετίζεται με την υγεία στα χέρια ιδιωτών, στα χέρια εμπόρων με σκοπό το κέρδος!!!!
Άμεσα να στελεχωθεί το νοσοκομείο με γιατρούς και
προσωπικό, ώστε να λειτουργήσουν οι κλινικές (παθολογική, καρδιολογική). Να σταματήσουν τα «μπαλώματα»
με γιατρούς από το ΚΥ Ιτέας και με αποσπάσεις από
άλλα νοσοκομεία, άλλων νομών. Να γίνεται εγγραφή
φαρμάκων και στο νοσοκομείο. Άμεσες προσλήψεις γιατρών σε ΣΕ ΕΟΠΥΥ και ΤΟΜΥ. Να επαναλειτουργήσουν
τα μικροβιολογικά εργαστήρια του πρώην ΙΚΑ.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΝΟΜΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Με ανακοίνωση κάλεσε τα μέλη της στην
Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση στις 21 Μαρτίου
2019 στις στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου με θέματα:
1) Διοικητικός απολογισμός και οικονομικός απολογισμός
2) Προγραμματισμός δράσης για το επόμενο διάστημα
3) Εκλογή εφορευτικής επιτροπής
4) Προκήρυξη αρχαιρεσιών
Aναφέροντας:
Συνάδελφε η δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε καθημερινά εμείς με τις τσακισμένες συντάξεις μας. Τα παιδιά
μας με μισθούς πείνας (όταν έχουν δουλειά ) ή με ανεργία και υποαπασχόληση. Σχολεία χωρίς δασκάλους για
τα εγγόνια μας. Με την μεγάλη υποβάθμιση στην υγεία.
Δεν μας επιτρέπετε να μείνουμε με σταυρωμένα τα
χεριά.
Συνάδελφε στο διάστημα που πέρασε το συνταξιουχικό κίνημα , όπου δυναμικά συμμετέχει και το σωματείο
μας, έδωσε με επιτυχία πολλές μάχες , αποτέλεσμα
αυτών των αγώνων είναι η επιστροφή των παράνομων
κρατήσεων για την υγεία τον Δεκέμβρη του 2017. Αποτέλεσμα αυτών των αγώνων είναι ότι αναγκάσαμε την
κυβέρνηση να αναστείλει την εφαρμογή της προσωπικής
διαφοράς για τους συνταξιούχους πριν από το 2016.
Και αυτά συνάδελφε έγιναν μόνο με τον οργανωμένο
αγώνα μας μέσα από τα σωματεία μας. Χωρίς αιτήσεις
και προσφυγές σε δικαστήρια που έσπρωχναν σωρηδόν
τους συνταξιούχους τα μεγαλοδικηγορικά γραφεία με
την αβάντα πολλών τηλεοπτικών σταθμών. Μοναδική
λύση είναι το δυνάμωμα του ταξικού αγώνα μας.
Για να σταματήσουμε να μετράμε απώλειες.
Για να ανακτήσουμε τις κλεμμένες κατακτήσεις μας.
Αυτός συνάδελφε είναι και ο μόνος δρόμος που έχουμε. Ο δρόμος του οργανωμένου αγώνα.
Με άλλη ανακοίνωση κάλεσε όλους τους συνταξιούχους σε επαγρύπνηση για να μην πέσουν θύματα αποπροσανατολισμού. Τους προειδοποίησε ότι αυτές τις
ημέρες βρίσκονται στην κορύφωση τους ισχυρές προσπάθειες πολιτικών κύκλων για την αποδυνάμωση της
δράσης των ταξικών συνταξιουχικών σωματείων, προωθώντας με διάφορους τρόπους και τεχνάσματα την
αντίληψη ότι η ευημερία των συνταξιούχων κρέμεται για
παράδειγμα από την μαζική προσφυγή στην συμπλήρωση αιτήσεων για την επιστροφή των αυθαίρετα παρακρατηθέντων.
Διεκδικούμε το ΕΚΑΣ, τις συντάξεις χηρείας, αναπηρίας και όλα όσα μας έχουν αφαιρέσει με τους αντιασφαλιστικούς τους νόμους. Παλεύουμε για αυξήσεις στις
συντάξεις. Τα μόνα χρήματα που πήραν πίσω οι συνταξιούχοι δόθηκαν με πολιτική απόφαση της κυβέρνησης
μετά από τους μεγάλους αγώνες των οργανωμένων
συνταξιούχων και συγκεκριμένα στις περιπτώσεις του
ΕΟΠΥΥ και των Επικουρικών συντάξεων.
Καμιά αστική κυβέρνηση δεν την βολεύουν οι συνεχιζόμενες δυναμικές κινητοποιήσεις των ταξικών συνταξιουχικών σωματείων για την κατάργηση όλων των αντεργατικών και αντισυνταξιουχικών πολιτικών και την επιστροφή όλων των αυθαίρετα παρακρατηθέντων… γεγονός που από την μεριά των ταξικών συνταξιουχικών
οργανώσεων θα αντιμετωπισθεί με νέες κινητοποιήσεις
μέχρι την επιστροφή όλων των «κλεμμένων».
Με άλλη ανακοίνωση ο Σύνδεσμος κατήγγειλε τα απαράδεκτα γεγονότα και η προσπάθεια νοθείας στο συνέδριο της ΟΙΥΕ από τις δυνάμεις του εργοδοτικού και
κυβερνητικού συνδικαλισμού.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΑΧΑΡΝΩΝ
Με ανακοίνωση κάλεσε σε Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση την Τετάρτη 20 Μάρτη στο Συνδικάτο
Οικοδόμων Μενιδίου με θέματα:
1. Απολογισμός δράσης του ΔΣ
2. Οικονομικός Απολογισμός
3. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για την προκήρυξη

Εκλογών, για νέο ΔΣ και Αντιπροσώπων, για την Ομοσπονδία και το ΕΚΑ
Στην ανακοίνωση αναφέρει:
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο δεν κατάργησε τους
αντιασφαλιστικούς νόμους των προηγούμενων κυβερνήσεων, όπως υποσχόταν, προχώρησε και σε γενικές περικοπές των συντάξεων.
- Αύξησε τις κρατήσεις υγείας 2% στην κύρια σύνταξη
και 6% στην επικουρική
- Έκοψε τις συντάξεις που συνολικά κύριες και επικουρικές ξεπερνούσαν τα 1.300 ευρώ
- Έκοψε το ΕΚΑΣ των χαμηλοσυνταξιούχων
- Ψήφισε τον νόμο Κατρούγκαλου που μετατρέπει σε
βοήθημα την κύρια σύνταξη και εξαφανίζει την επικουρική
Οι αγώνες μας το προηγούμενο διάστημα και οι πάνω
από 150 κινητοποιήσεις της Ομοσπονδίας μας σε ολόκληρη την Ελλάδα, ανάγκασαν την κυβέρνηση να αναστείλει μόνο για εφέτος την περικοπή της προσωπικής
διαφοράς, χωρίς όμως να καταργήσει την διάταξη.
Παράλληλα συνεχίζεται η περικοπή του ΕΚΑΣ (το
οποίο έχει περιορισθεί στα 12 ευρώ) μέχρι την τελική
εξαφάνισή του, ενώ οι συνταξιούχοι με τον νόμο Κατρούγκαλου δεν το λαμβάνουν καθόλου. Επίσης η νέα μείωση
του αφορολόγητου που ετοιμάζουν θα μειώσει τις συντάξεις μας από 40-70 ευρώ το μήνα λόγω αύξησης της
μηνιαίας παρακράτησης.
Κανένας εφησυχασμός, καμιά μοιρολατρία ότι τάχα
δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αγωνιστικά να διεκδικήσουμε αυτά που μας έκοψαν, που είναι δικά μας
και τα έχουμε πληρώσει τόσα χρόνια με τον ιδρώτα και
το αίμα μας.
ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ
Ο αγώνας μας για να έχει αποτελέσματα πρέπει να
είναι μαζικός, να συμμετέχουν περισσότεροι συνάδελφοι στις κινητοποιήσεις.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΚΑ- ΟΑΕΕΝΑΥΤΙΚΩΝ- ΔΗΜΟΣΙΟΥ- ΒΦΛ ΚΑΙ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΑ
Τα σωματεία πραγματοποίησαν συνάντηση και ενημερώθηκαν από τους εκπροσώπους του ιατρικού συλλόγου
και των εργαζομένων στο Ν. Καβάλας. Σε κοινή σύσκεψή
τους αποφάσισαν και κάλεσαν το λαό της πόλης σε
Παράσταση διαμαρτυρίας την Παρασκευή 15/3/2019 έξω
από το Νοσοκομείο. Στη σχετική ανακοίνωση ανέφεραν:
«Με ιδιαίτερη ανησυχία παρακολουθούμε την συνεχιζόμενη υποβάθμιση των παροχών υγείας με πρόσφατο
περιστατικό το κλείσιμο της ρευματολογικής κλινικής του
Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, που ήρθε να προστεθεί
στις μεγάλες ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Σε απαράδεκτη κατάσταση λειτουργίας εξακολουθεί να βρίσκεται και η ογκολογική κλινική. Τα οξυμένα
προβλήματα που αντιμετωπίσει ο λαός μας για την προστασία και αποκατάσταση της υγείας του είναι πολλά και
συσσωρευμένα, αποτέλεσμα της αντιλαϊκής πολιτικής
όλων των κυβερνήσεων, η οποία συνεχίζεται και με την
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τα μέτρα που προωθούνται, πιστή
εφαρμογή των κατευθύνσεων της ΕΕ, έχουν ως αποτέλεσμα η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των λαϊκών οικογενειών να αποτελεί όλο και πιο ακριβό εμπόρευμα με
αύξηση των παντός είδους πληρωμών από τους ασθενείς.
Στο νομό μας, αν πάρουμε υπ’ όψη και την κατάσταση
στα Κ.Υ., στο ΠΕΔΥ και στις άλλες μονάδες υγείας, η
παροχή υγείας βρίσκεται σε πλήρη απαξίωση με αποτέλεσμα στην ίδια απαξίωση να βρίσκεται και η ζωή των
λαϊκών στρωμάτων. Γιατί πως αλλιώς να το πει κανείς,
όταν κλείνονται ραντεβού στο νοσοκομείο για έξη μήνες
και πάνω, όταν αναγκάζονται οι ασθενείς της ρευματολογικής που έκλεισε να πηγαίνουν στη Θεσσαλονίκη για
περιοδικές εκχύσεις ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων, οι
καρκινοπαθείς κλπ., όταν υπάρχει ένας μόνο παιδίατρος
από τον Στρυμόνα μέχρι το Νέστο στην Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας.
Η ΣΕΑ Συνταξιούχων αγωνίζεται για:
- Υγεία δημόσια- δωρεάν για όλους, κατάργηση κάθε
εμπορευματικής δράσης
- Προσλήψεις μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων.
- Άμεση επαναλειτουργία της ρευματολογικής κλινικής
με μόνιμο προσωπικό ώστε να καλύπτει τις ανάγκες
των συμπολιτών μας και όχι μόνο.
- Να μην επιβαρύνονται οικονομικά οι 30 ρευματοπαθείς ασθενείς στις μετακινήσεις τους, μέχρι να
υπάρξει μόνιμη λύση. Να αναλάβει το κράτος τα
έξοδα».

ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ
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Η κατάσταση στην Υγεία: δημόσια νοσοκομεία

Το κίνημά μας έχει βάλει στην πρώτη γραμμή των διεκδικήσεών μας τα προβλήματα του δημόσιου συστήματος
υγείας, μαζί με τα άλλα (συντάξεις, φορολογία).
Στην κατεύθυνση αυτή θα συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε την κατάσταση που διαμορφώνεται κύρια στα νοσοκομεία και τις κρίσιμες δομές και τα προβλήματα που υπάρχουν ή δημιουργούνται και επιδεινώνονται από την
κυβερνητική πολιτική. Θα σταχυολογήσουμε μερικές περιπτώσεις.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ
«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
Η αναμονή για εξέταση μικρών παιδιών έχει φτάσει
στις 8 (!!!) ώρες, ειδικά στα επείγοντα. Αυτό το φαινόμενο είναι αποτέλεσμα αφενός της έλλειψης προσωπικού (ειδικευόμενων - ειδικών ιατρών, νοσηλευτών,
τραυματιοφορέων κ.ά.) και αφετέρου της ελλιπούς
ενημέρωσης για τη λειτουργία των ιατρικών μονάδων
ΠΕΔΥ. Ιατρικών μονάδων οι οποίες δεν λειτουργούν
όπως θα έπρεπε, δηλαδή σε 24ωρη βάση, με τις βασικές ιατρικές ειδικότητες και με ακτινολογικό/εργαστηριακό έλεγχο, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος των ασθενών, μην έχοντας άλλη λύση, να προσεγγίζει τα ΤΕΠ με
περιστατικά που χρήζουν Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης.
Αποτέλεσμα της άθλιας κατάστασης ήταν τα περιστατικά βίας που σημειώθηκαν στο νοσοκομείο. Εργαζόμενη δέχτηκε επίθεση από γονιό στα ΤΕΠ. Αντίστοιχα, στην Καρδιοχειρουργική Μονάδα Παίδων γονιός
επιτέθηκε σωματικά σε ιατρό λόγω της μεγάλης αναμονής της λίστας χειρουργείων. Απέναντι σ' όλα αυτά, η
διορισμένη από την κυβέρνηση διοίκηση του νοσοκομείου καλεί τους εργαζόμενους ...να κάνουν υπομονή
και προτείνει ως «λύση» την αύξηση της Ασφάλειας.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΣΩΤΗΡΙΑ»
Το νοσοκομείο μέχρι το 2013 διέθετε περίπου 450
κλίνες στις 12 Πνευμονολογικές Κλινικές. Μετά τις συγχωνεύσεις και στο πλαίσιο συνολικής υποβάθμισης
έχουν μειωθεί κατά 150! Τον τελευταίο μόνο χρόνο
"χάθηκαν" 70 κλίνες. Αποτέλεσμα: Ράντζα στους διαδρόμους, συνεχώς άρρωστοι σε διασπορά ή να νοσηλεύονται ασθενείς με λοιμώξεις αναπνευστικού μαζί με καρδιολογικούς. Οι Πνευμονολογικές Κλινικές από 12 έχουν
μειωθεί στις 9 (!) χωρίς να έχει γίνει εγκατάσταση μεταφορά κάποιων κλινικών σε άλλα Νοσοκομεία. Απόλυτη κατάργηση κλινικών και κλινών.
Οι οργανικές θέσεις ειδικευομένων γιατρών σε πλήρη
ανάπτυξη είναι 115. Σήμερα υπηρετούν 35 ειδικευόμενοι
με κανονική θητεία και λίγοι ακόμα που είναι σε παράταση, των οποίων η θητεία λήγει στο επόμενο διάστημα.
Δεκάδες οι κενές θέσεις ειδικευμένων γιατρών πνευμονολόγων, καθώς και νοσηλευτικού προσωπικού. Με
μαθηματική ακρίβεια θα κλείσουν και άλλες κλίνες και
άλλες κλινικές. Η εξουθένωση του προσωπικού εδώ και
καιρό έχει ξεπεράσει τα όρια. Υπάρχουν επίσημα έγγραφα διευθυντών στη Διοίκηση και στην Α΄ ΔΥΠΕ που εδώ
και καιρό κρούουν τον κώδικα εγκατάλειψης!

ΜΕΘ - ΔΕΚΑΔΕΣ ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΕΙΝΑΙ
ΚΛΕΙΣΤΑ ΄Η ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ
Πριν από δύο μήνες, τρεις άνθρωποι ξεψύχησαν στη
Ζάκυνθο στην αναμονή, καθώς η ΜΕΘ του νοσοκομείου στο νησί δεν λειτούργησε ποτέ εδώ και επτά χρόνια,
αν και είχε τον εξοπλισμό. Αντίστοιχα, στην Κεφαλονιά,
η ΜΕΘ του νοσοκομείου δεν άνοιξε ποτέ, γιατί «είναι
δυσανάλογο το κόστος λειτουργίας της με τα περιστατικά», όπως απάντησε η ΔΥΠΕ σύμφωνα με καταγγελίες εργατικών σωματείων.
Με βάση τις ανάγκες απαιτούνται τουλάχιστον
3.500 δημόσιες κλίνες ΜΕΘ. Στη χώρα σήμερα υπάρχουν μόνο 750 δημόσια κρεβάτια ΜΕΘ(!) και λειτουργούν μόλις τα 560, ενώ εξοπλισμό έχουν τα 650. Εδώ
και 15 χρόνια - προ και μετά τα μνημόνια, επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ - το 25% των υπαρχουσών κλινών ΜΕΘ παραμένουν σταθερά κλειστά.
Υπολογίζεται ότι καθημερινά πάνω από 30 βαρέως
πάσχοντες περιμένουν για κρεβάτι ΜΕΘ, καθώς οι
ελάχιστες υπάρχουσες δημόσιες κλίνες έχουν πληρότητα 100%.
Στα παραπάνω έρχονται να προστεθούν και οι τεράστιες ελλείψεις κλινών σε μονάδες και κλινικές που
απαιτούνται για την αποκατάσταση του ασθενούς μετά
τη νοσηλεία του σε ΜΕΘ, όπως Μονάδες Αυξημένης
Φροντίδας (ΜΑΦ), Κέντρα Φυσικής Αποκατάστασης
κ.ο.κ. Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της
Ελληνικής Φυσιατρικής Εταιρείας, απαιτούνται πανελ-

λαδικά πάνω από 2.000 δημόσια κρεβάτια αποκατάστασης και σήμερα λειτουργούν μόλις 200 δημόσια
κρεβάτια κι αυτά με τεράστιες ελλείψεις προσωπικού
όλων των ειδικοτήτων. Τα τελευταία 15 χρόνια στον
ιδιωτικό τομέα αποκατάστασης άνοιξαν πανελλαδικά
περίπου 850 - 1.000 κρεβάτια. Στον δημόσιο ούτε ένα!
Εννοείται βέβαια ότι στην παραπάνω καταγραφή υποτυπωδών αναγκών δεν περιλαμβάνονται οι πολλαπλάσιες ανάγκες για την ανάπτυξη ΜΕΘ διαφόρων ειδικοτήτων, που μπορούν να προκύψουν από την εκδήλωση
επιδημιών, φυσικών καταστροφών κ.ά., όπου ενδεχομένως να προκύψει μεγάλος αριθμός ασθενών, έστω
και για μικρή χρονική περίοδο.
Μοιραίες ελλείψεις γιατρών και νοσηλευτών. Ο
σωστός αριθμός κλινών σε κάθε ΜΕΘ των νοσοκομείων
είναι 8 και είναι απαραίτητοι 6 γιατροί. Η αναλογία που
ισχύει σήμερα όμως, είναι 1 γιατρός ανά 2 κρεβάτια!
Ο συνολικός αριθμός νοσηλευτών είναι κατ' ελάχιστον 5 στις ΜΕΘ. Σήμερα όμως ο μέσος όρος είναι 2,5
νοσηλευτές.
Για κάθε 8 κλίνες είναι απαραίτητη η παρουσία ενός
τραυματιοφορέα και ενός βοηθού θαλάμου αποκλειστικής απασχόλησης, ένός φυσικοθεραπευτή αποκλειστικής απασχόλησης για 4 κρεβάτια, σε καθημερινή βάση, πρωί και απόγευμα και Σαββατοκύριακου.
Στις περισσότερες ΜΕΘ υπάρχουν μόνο ως δείγμα οι
παραπάνω ειδικότητες.
Οι ΜΕΘ πρέπει να προσαρμόζονται στην περιοχή και
στο νοσοκομείο που εξυπηρετούν (...) Ανά 200 χιλιόμετρα στον οδικό εθνικό άξονα, πρέπει να υπάρχει 24
ώρες/7 ημέρες νευροχειρουργική κάλυψη

Η θανατηφόρα γρίπη
και ο Πολάκης
Πριν ένα μήνα περίπου
ο συγκεκριμένος κυβερνητικός αξιωματούχος σε
συνέντευξη τύπου ερωτηθείς για τους νεκρούς
από τη γρίπη, που τότε
ήταν περίπου 40, είπε
απαντήσει «μην τρελαθούμε κι όλας, δεν είναι
όσοι ήταν τα περασμένα
χρόνια». Σήμερα οι νεκροί
έχουν ξεπεράσει τους
120.Άραγε τι θα μπορούσε να πει ο λαλίστατος και
μάγκας αυτός υπουργός.
Πως «τι να κάνουμε, ας
πρόσεχαν, ας είχαν κάνει
το εμβόλιο, ας τηρούσαν
τις οδηγίες. Ας μην μπαίνανε στο τρένο να πάνε
στη δουλειά τους, ας μην
πηγαίνανε στο καφενείο
να πιουν καφέ, ας μην
καθόντουσαν με τη γυναίκα τους να δουν τηλεόραση κλπ κλπ».
Όμως το πρόβλημα
αυτό, όπως και όλα όσα
έχουν σχέση με την πρόληψη και την διατήρηση
της καλής υγείας του
λαού,
αντιμετωπίζεται
από την κυβέρνηση όπως
και τα άλλα. Ευθύνη έχει
ο ασθενής, που δεν προσέχει, δεν… δεν. Το γεγονός πως στη μέση της
έξαρσης της γρίπης έγινε
μια εσπευσμένη εισαγωγή
δεκάδων χιλιάδων εμβολίων, για να εμβολιαστούν
όσοι δεν το είχαν κάνει,

δείχνει την κυβερνητική
αδιαφορία, που αντιμετωπίζει το θέμα διαδικαστικά
και όχι σαν μέρος της
πρόληψης και της πρωτοβάθμιας υγείας, σαν υποχρέωση του κράτους
προς τους πολίτες, για
την οποία πρέπει να λαμβάνονται μέτρα έγκαιρης
και υποχρεωτικής αντιμετώπισης σε σχολεία, ΚΥ,
ιατρούς του ΕΟΠΥΥ κ.α.
Ο Πολάκης που την
πρώτη φορά ανέλαβε να
υπερασπιστεί την κυβερνητική πολιτική με τον
δικό του κακό τρόπο,
τώρα δεν εμφανίζεται
πουθενά να πουλήσει
μαγκιά για το συγκεκριμένο ζήτημα. Τι να πει άλλωστε. Ο αριθμός των
νεκρών είναι η απάντηση
σ’ αυτόν και την κυβέρνηση.
“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
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Πόρισμα για την φωτιά
στο Μάτι

Δόθηκε στη δημοσιότητα το πόρισμα που περιγράφει
όλες τις αδυναμίες και τα κενά του κρατικού μηχανισμού
συνολικά (περιφέρεια, δήμοι, υπηρεσίες κλπ). Όσον
αφορά στις ευθύνες, αυτές επιμερίζονται από τον τηλεφωνητή του κέντρου της αστυνομίας, στον αστυνομικό
που προσπάθησε να βοηθήσει οδηγούς να ξεφύγουν
από τη φωτιά, στον πυροσβέστη που δεν μπόρεσε να
ρίξει το νερό στο κατάλληλο μέρος, στον πιλότο του
ελικοπτέρου που δεν ήξερε κατά που να πάει, στους
αξιωματικούς της αστυνομίας, πυροσβεστικής που χάσανε τα αυγά και τα πασχάλια, στον δήμαρχο, στην περιφερειάρχη, στους υπεύθυνους της πολιτικής προστασίας
και κάπου εκεί τελείωσε.
Σε ένα σημείο βέβαια το πόρισμα είναι καταπέλτης.
Αποκαλύπτει πλήρως ότι η κυβέρνηση και οι υπόλοιποι
κυβερνητικοί και παρακυβερνητικοί παράγοντες (υπουργοί, περιφερειάρχες) ήξεραν από την πρώτη ώρα το
μέγεθος της καταστροφής και το τραγικό τέλος πολλών
ανθρώπων. Όμως σε μία ακόμη επίδειξη του «δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις τα ακραία φαινόμενα» και άρα δεν
έχεις καμία ευθύνη για τα αποτελέσματά τους, η κυβέρνηση το έκρυψε και έκανε την ανήξερη, για μην εκτεθεί
ακόμα περισσότερο. Κι έτσι τόλμησε λίγες μέρες μετά
την τραγωδία, να εκδώσει το θρασύτατο δικό της «πόρισμα», που έριχνε τις ευθύνες στους καμένους, που είχανε χτίσει αυθαίρετα.
Θα δούμε λοιπόν που θα καταλήξει η υπόθεση αυτή.
Το πόρισμα έχει αυτές τις δυο πλευρές. Από τη μια το πιο
εύκολο, να λες πως όλοι φταίνε, από τον τελευταίο τροχό
της αμάξης μέχρι τον οδηγό, έτσι ώστε να μην φταίει
κανένας και κυρίως η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση και
η πολιτική της, όσον αφορά την πρόληψη τέτοιων οδυνηρών γεγονότων. Από την άλλη η αποκάλυψη της άθλιας
τακτικής της κυβέρνησης, που όμως στέκει μόνο στην
πλευρά του τι έκανε μετά κι αφού είχε σχεδόν ολοκληρωθεί η καταστροφή. Δεν θα κάνουμε περισσότερη ανάλυση, έχουν γίνει τόσες στον τύπο, στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, φυσικά από την ταξική οπτική γωνία που ο
καθένας είδε τα πράγματα.
Το θέμα είναι οι 100 νεκροί. Των οποίων ο φρικτός
θάνατος δεν οφείλεται στον αστυνομικό και στον τηλεφωνητή, ανεξάρτητα από το τι έκαναν ή είπαν. Γι αυτούς
ποιος θα απολογηθεί, θα αναλάβει ευθύνες, θα πληρώσει
πολιτικά βέβαια, αλλά και ποινικά, εφ’ όσον προκύψουν
και τέτοιες. Για το ζήτημα αυτό τον αποφασιστικό ρόλο
θα παίξει το πόρισμα όλου του λαού, όχι μόνο των πληγέντων από την απίστευτη αυτή συμφορά. Γιατί αυτή
ήρθε όχι πολύ χρόνο μετά τις καταστροφές στην Ηλεία
και Λέσβο. Γιατί προηγήθηκε η τραγωδία στη Μάνδρα.
«Πριν αλέκτωρ λαλήσει τρις» ήρθε το Μάτι και πριν ξαναλαλήσει η Κρήτη. Να θυμηθούμε και την Πάρνηθα. Και να
θυμηθούμε επίσης ότι αυτά συνέβησαν με όλες τις
κυβερνήσεις του αστικού πλέγματος, φιλελεύθερες και
σοσιαλδημοκρατικές.
Ο λαός έχει δυο επιλογές. Η μία είναι να περιμένει να
ακούσει και να δει για την επόμενη περιοχή και συμπολίτες μας, που έχουν σειρά να χτυπηθούν από τη συμφορά
και η άλλη, με το δικό του πόρισμα στα χέρια να υπερασπιστεί τον τόπο του, τη χώρα του, τους συνανθρώπους
του. Να αγωνιστεί για όλα εκείνα που πρέπει να γίνουν,
για να πάψουν να υπάρχουν τέτοιες τραγωδίες.
Να αναγνωρίσει τον πραγματικό ένοχο, τους πραγματικούς ένοχους, τις κυβερνήσεις και το σύστημα που
υπηρετούν αδιαφορώντας για τις ανθρώπινες ζωές. Και
να τους τιμωρήσει. Κι έχει την ευκαιρία να το κάνει αύριο
κι όλας. Στις εκλογές. Ιδού λοιπόν…

Και οι επιχειρηματίες
Διαβάσαμε σε τοπική εφημερίδα της Ν. Μάκρης ότι η
Περιφέρεια Αττικής, η Δούρου δηλαδή, με απόφαση που
ανακοινώθηκε στις 11 Φλεβάρη, θα αποδώσει σαν αποζημίωση σε επιχειρήσεις των περιοχών της Μάνδρας,
Μεγάρων, Μαραθώνα και Ραφήνας, που λόγω των καταστροφών (πλημμύρες, πυρκαγιές) είχαν «διαφυγόντα
κέρδη ή απώλεια εισοδήματος». Ακόμα και ξενοδόχοι
που δεν έπαθαν ζημιά, αλλά ακυρώθηκαν οι κρατήσεις
πελατών τους. Η χρηματοδότηση σε πρώτη φάση είναι
10 εκατ. ευρώ. Στη δεύτερη φάση θα χρηματοδοτηθούν
νέες και ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις με 50.000 ή
100.000.
Ασφαλώς είναι απόλυτη ανάγκη να βοηθηθούν τα
μικρομάγαζα και οι αυτοαπασχολούμενοι. Όμως οι κάτοικοι των περιοχών αυτών που είχαν απώλεια κάθε περιουσιακού στοιχείου (σπίτια, αυτοκίνητα κ.α.), πόσο ακόμα
θα περιμένουν; Και δεν αναφερόμαστε στις διαφυγούσες
ζωές, αυτές δεν αποζημιώνονται με τίποτα. Πότε θα τους
δοθούν οι σχετικές αποζημιώσεις που υποσχέθηκε η
κυβέρνηση; Και θα είναι δωρεάν παροχή, όπως στους
επιχειρηματίες ή έντοκα δάνεια, που θα πρέπει να πληρώνουν συνέχεια;
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8 Μάρτη:
οι Γυναίκες των Αγώνων
Η 8 Μάρτη είναι η Ημέρα της γυναίκας, νέας, μητέρας. Εργαζόμενης, άνεργης. Που κινδυνεύει να χάσει
το σπίτι της, που δεν έχει σταθμό να αφήσει τα παιδιά
της. Που εργάζεται σε άθλιες συνθήκες, με άθλιο
μισθό, με την απειλή της απόλυσης αν διεκδικήσει τα
δικαιώματά της. Που σπουδάζει με την προοπτική της
ανεργίας ή της υποαπασχόλησης.
Της γυναίκας της εργατικής τάξης, της αγρότισσας,
της αυτοαπασχολούμενης. Των γυναικών της κοινωνικής, λαϊκής συμμαχίας. Που κατακτούν την ισότητά
τους μέσα από την οργάνωση και συμμετοχή στους
αγώνες των εργαζομένων, του λαού. Που αψηφούν την
ανισότητα με την εργοδοσία και το κεφάλαιο, την ανισότητα ανάμεσα στη λαϊκή γυναίκα και τη μεγαλοαστή.
τις ανισότητες που ενισχύουν οι αντεργατικές πολιτικές των κυβερνήσεων, που μπαίνουν μπροστά στη
διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους.
Οι γυναίκες του εργαζόμενου λαού παλεύουν για
την ανατροπή της πολιτικής αυτής, για την εφαρμογή
μιας άλλης, που θα κατοχυρώνει την ικανοποίηση των
σύγχρονων αναγκών τους και την ισότητά τους.
Η ΟΓΕ για να τιμήσει την 8 Μάρτη οργάνωσε εκδηλώσεις σε πολλές πόλεις, με κεντρική στην Αθήνα.

Νομοσχέδιο για τα
δικαιώματα των γυναικών
Η Ημέρα της Γυναίκας έδωσε την αφορμή να γίνει
συζήτηση στη Βουλή για σχετικό νομοσχέδιο του
υπουργείου εσωτερικών για τα δικαιώματα των γυναικών. Μία πολύ χαρακτηριστική του πνεύματος του ν/σ
ρύθμιση προβλέπει την επιβράβευση των επιχειρήσεων
του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, «που διακρίνονται
για την εφαρμογή πολιτικών ίσης μεταχείρισης και
ίσων ευκαιριών των εργαζόμενων γυναικών και ανδρών
με τη χορήγηση Σήματος Ισότητας»!!!!!
Τέτοια ρηξικέλευθη και επαναστατική ιδέα είχαμε
καιρό να διαβάσουμε και να ακούσουμε. Σίγουρα όλοι
οι εργοδότες θα τρέξουν να εξισώσουν τις γυναίκες με
τους άντρες για να εξασφαλίσουν το… πολυπόθητο
Σήμα Ισότητας. Ενώ όσοι δεν εφαρμόσουν τέτοιες
πολιτικές θα μείνουν χωρίς Σήμα Ισότητας. Θα το στερηθούν αν συνεχίσουν τις διακρίσεις σε βάρος των
γυναικών. Φανταζόμαστε την βαθιά θλίψη και στενοχώρια τους για την απώλεια αυτή.
Πάντως γυναίκα ήταν η διευθύντρια που έστειλε τη
γνωστή επιστολή «χαμογελάτε» σε άντρες και γυναίκες
εργαζόμενους της γνωστής επίσης επιχείρησης. Σαν
γυναίκα, άρα πιο ευαίσθητη στα θέματα των διακρίσεων ανάμεσα στα δυο φύλα, εξίσωσε άντρες και γυναίκες. Καμία διάκριση. Προτείνουμε να της απονεμηθεί
το Σήμα Ισότητας!!!

Η διευθύντρια: κανόνας
κι όχι εξαίρεση

Η πορεία προς τα γραφεία της ΕΕ

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν Σύλλογοι και Ομάδες της ΟΓΕ, σωματεία εργαζομένων, σύλλογοι Εκπαιδευτικών, ενώ παρευρέθηκε αντιπροσωπεία της Εκτελεστικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ. Έξω από τα γραφεία
της ΕΕ, στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας, η κινητοποίηση
μετατράπηκε σε βήμα καταδίκης της ιμπεριαλιστικής
Ένωσης, τόσο για το ματοκύλισμα των λαών όσο και
για την επίθεση στα δικαιώματά τους.
«Η 8η Μάρτη αφορά όλες εμάς που βιώνουμε τη
σημερινή βαρβαρότητα», τόνισε η πρόεδρος της ΟΓΕ,
Χριστίνα Σκαλούμπακα. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις
γυναίκες «που εργάζονται ανασφάλιστες, με μερική
απασχόληση, με ολιγόμηνη σύμβαση, χωρίς κανένα
δικαίωμα σε άδειες μητρότητας και επιδόματα, με τις
λεγόμενες ευέλικτες εργασιακές σχέσεις», που «ασφυκτιούν στο μαγαζί ή στο χωράφι λυγίζοντας από τα
βάρη των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών».
«Οι ανάγκες των εργαζόμενων γυναικών σε όλη την
ΕΕ σκοντάφτουν στην πολιτική που ακολουθούν πιστά
όλες οι κυβερνήσεις… Η διέξοδος για μας τις γυναίκες
του καθημερινού μόχθου βρίσκεται στη συλλογική
δράση, στην αγωνιστική στάση ζωής και τη διεκδίκηση… για μια ζωή με σύγχρονα δικαιώματα στην κοινωνική ζωή και δράση. Για μια ζωή χωρίς αναχρονιστικές
προκαταλήψεις για το ρόλο της γυναίκας, για την ισοτιμία των δύο φύλων».

Όχι στον νέο «ψυχρό
πόλεμο» των ιμπεριαλιστών. Ζήτω η φιλία και η
συνεργασία των λαών. Όχι
στους σχεδιασμούς του
ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, της ΕΕ. Ο
πλούτος των χωρών και
των λαών ανήκει σ’ αυτούς
και όχι στα μονοπώλια.

Χαμός με τη διευθύντρια που έστειλε το πασίγνωστο
πλέον μπιλιετάκι στους υπαλλήλους γνωστής αλυσίδας
Σούπερ- Μάρκετ, με την εντολή «σκάστε και χαμογελάτε για να μην χάσετε και τα 300». Δυο μέρες μετά
ανακοινώθηκε από την εταιρία η απόλυσή της, συνοδευόμενη από ανακοίνωση που έλεγε πως η επιστολή
ήταν δική της πρωτοβουλία και πως «τέτοιες πρακτικές
δεν είναι στην κουλτούρα της εταιρίας».
Είναι η πολλαπλή φορά βέβαια που ακούμε πως οι
επιχειρήσεις έχουν «κουλτούρα». Τι ακριβώς εννοούν
δεν το έχουμε καταλάβει, αλλά ας είναι. Αφού θέλουν
να το παίζουν κουλτουριάρηδες οι επιχειρηματίες, ας
το κάνουν.
Αλλά επιμελώς προσπάθησαν να κρύψουν την αναφορά στα ψιλά γράμματα της περιβόητης επιστολής
για τον «μυστικό επισκέπτη», τον μυστικό πράκτορα,
χαφιέ της εταιρίας, που προσποιούμενος τον πελάτη,
πηγαίνει και τσεκάρει τη συμπεριφορά των υπαλλήλων
την ώρα της δουλειάς, αν είναι σύμφωνη με την εταιρική «κουλτούρα». Αυτή του «σκάσε και χαμογέλα».
Διότι η αποστολή του δεν αποφασίζεται από την
αυθαιρεσία της όποια διευθύντριας, αλλά με εντολή
και μέθοδο της εργοδοσίας, αφού αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της «κουλτούρας» αυτής, που εκπορεύεται
από την εταιρία και τα αφεντικά της. Όπως φαίνεται
δεν αρκούν τα ραβασάκια των διευθυντών, οι έλεγχοι
που αυτοί ασκούν στο προσωπικό και οι αναφορές που
δίνουν παραπάνω. Είναι αναγκαίος και ο πράκτορας
007 ώστε να σιγουρεύονται για τα αποτελέσματα. Καιρός είναι να βγουν μπροστά, στα φανερά οι ταξικοί
«πράκτορες» των εργατικών συνδικάτων και οι εργαζόμενοι, να βάλουν τέλος στην επιχειρηματική κατασκοπεία και στην «κουλτούρα» του «να λέτε και ευχαριστών για τα 300».

Το ποιηματάκι μας
Θα πάρω την ευθύνη
και για όσα έχουν γίνει
το λόγο μου θα ‘πω.
Τώρα δεν θα σωπάσω
ούτε θα τα ξεχάσω
και δεν θα φοβηθώ.
Το λόγο μου σου δίνω
σκυφτός δεν θ’ απομείνω
για να σε προσκυνώ.
Σηκώνω το κεφάλι
παίρνω αέρα πάλι
κι επάνω σου ορμώ.
Κι όσα μ’ απαγορεύεις,
τα ‘χασες μ’ αγορεύεις,
θα πάρω. Το τολμώ.

Αστεία και
σοβαρά
Πριν τον ΣΥΡΙΖΑ οι άνθρωποι έτρωγαν από τα σκουπίδια.
«Τάδε έφη» ο Υφυπουργός Εργασίας Τ. Πετρόπουλος. Ρωτάμε.
Αυτοί, που τρώνε σήμερα, επί ΣΥΡΙΖΑ; Ή μάλλον τι τρώνε; Ας
πούμε αυτοί που σιτίζονται μόνο την ημέρα των Χριστουγέννων
στα συσσίτια του Δήμου Αθήνας, τις άλλες μέρες του χρόνου τι
τρώνε; Μάλλον τα σκουπίδια.
Τσουκάτος- Πολάκης- Κοτζιάς
Απ’ όλα έχει ο μπαξές. Οι πρώην, μισοπρώην και νυν πρωτοκλασάτοι πρωταγωνιστούν σε… εξαιρετικής σημασίας
γεγονότα.
Ο Τσουκάτος αποκάλυψε πως το ΠΑΣΟΚ- επί Κοτσακάείχε πάρει «ιδιωτική χρηματοδότηση 16 δισεκατομμύρια
δραχμές»!!!!! για τις προεκλογικές ανάγκες του το 2000!!!!!
Ο Πολάκης έστησε παράνομη καταγραφή- και την δημοσιοποίησε- συνομιλίας του με τον Στουρνάρα, στην οποία μάλιστα έμμεσα απειλεί τον αρχιτραπεζίτη.
Ο Κοτζιάς έκανε μήνυση στο Καμένο (μέχρι πριν λίγο
καιρό συνυπουργοί), κατηγορώντας τον για «συκοφαντική
δυσφήμιση, απειλή...». Ζητάει δε την προστασία του δικαστηρίου απέναντι στον Καμένο γιατί αυτός «είναι εν δυνάμει
υπεύθυνος… για κάθε κακό στον ίδιο και στην οικογένειά
του»!!!!! ΠΑΣΟΚοΣΥΡΙΖΑιοΑΝΕΛίτες. Ούνα ράτσα, ούνα
φάτσα.
Κοτσακάς: ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση
Από πρωτοκλασάτος ΠΑΣΟΚτζής, πρωτοκλασάτος ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ. Που μας διευκρίνισε πως ο ΣΥΡΙΖΑ «δεν μπορεί να ΠΑΣΟΚοποιηθεί… και στοχεύει στο μεσαίο και χαμηλό στελεχιακό
δυναμικό του ΚΙΝΑΛ, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ, γιατί το ΚΙΝΑΛ μετά
την αποχώρηση του ΠΟΤΑΜΙΟΥ, της ΔΗΜΟΚΡΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ και διαφόρων άλλων, έμεινε ξανά σκέτο ΠΑΣΟΚ.
Πάντως η μεταπήδηση του Κοτσακά και δεκάδων άλλων στελεχών του ΠΑΣΟΚ, πρωτοκλασάτων και όχι μεσαίων και χαμηλών,
μας μπερδεύει λίγο, οπότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα, πως
είτε ΠΑΣΟΚοποιείται ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε ΣΥΡΙΖΟποιείται το ΠΑΣΟΚ
το ίδιο είναι.
Ο Θεοχαρόπουλος είπε «ναι στον Τσίπρα… και προσπαθούνε να ανασυγκροτήσουν τον αριστερό πόλο». Αυτό σημαίνει πως ο πόλος ήταν συγκροτημένος από πριν και κάπου, για
κάποιο λόγο αποσυντέθηκε. Ποιοι συγκροτούσαν τον πόλο
άγνωστο, Ποιος είναι ο λόγος της αποσύνθεσης άγνωστο.
Πάντως «ο αριστερός πόλος του αριστερού πόλου», δηλαδή
ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού κυβερνούσε τέσσερα χρόνια πρέπει να ήταν
συγκροτημένος. Και μάλιστα στο πόλο του συμμετείχαν κι
οι… αριστεροί των ΑΝΕΛ. Τελικά τι απ’ όλα συμβαίνει, τι
θέλουν να κάνουν. Να ανασυγκροτήσουν ή να συγκροτήσουν
την συγκροτημένη «αριστερά». Κι επειδή παίζουν με τις
λέξεις αυτή η προσθήκη της λέξης «πόλος» σε τι διαφοροποιεί τα πράγματα, αφού όλοι στον «αριστερό» ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε.
«Η οικονομία γυρίζει σελίδα», τόνισε ο πρωθυπουργός στη
συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Το
θέμα δεν είναι αν γυρίζει σελίδα, αλλά τι γράφεται ή θα γραφτεί σ’ αυτήν. Η ΕΕ και το ΔΝΤ, η πρώτη πιο ήπια, το δεύτερο
πιο ξεκάθαρα μιλάνε για νέα υφεσιακή κατάσταση στην Ελλάδα στην επόμενη τετραετία. Η «πετυχημένη έξοδος στις αγορές» απλά σημαίνει πως οι σημερινοί και αυριανοί δανειστές
περιμένουν να πάρουν πίσω τα δανεικά και τους τόκους τους,
ανεξάρτητα από το σε ποια κατάσταση θα βρεθεί η οικονομία
και η ζωή του λαού. Και δεν φαίνεται να πείθει τους θεσμούς.
Το σίγουρο είναι πως και στις επόμενες σελίδες τα μέτρα και
οι νόμοι θα είναι αντεργατικοί και αντιλαϊκοί.
Κατήγγειλε επίσης ο Τσίπρας τη «μαφία του λιμανιού», φωτογραφίζοντας γνωστόν εφοπλιστή, που υποστηρίζει τη ΝΔ. Δεν
μας λέει όμως όλοι οι υπόλοιποι εφοπλιστές σε όποια λιμάνια κι
αν έχουν τη βάση τους, ποιον υποστηρίζουν. Εμείς βλέπουμε
πως είναι Ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού τους τα δίνει όλα και παίρνει σαν
αντάλλαγμα κάτι ψίχουλα ψυχοπονιάρικα. Δεν ξέρουμε αν κι ο
συγκεκριμένος εφοπλιστής έδωσε τον οβολό του, πάντως σίγουρα εισπράττει όλα τα ωφελήματα της φιλοεφοπλιστικής πολιτικής.
Έπεσε στα χέρια μας, το διαβάσαμε, μας… άρεσε και το
αναφέρουμε. Σε «αποστολική διακονία της εκκλησίας της Ελλάδας» σε σχέση με «την υποδοχή ιεράς εικόνος Παναγίας ελεούσης του Τιχβίν της Ρωσίας», αναφέρεται ότι «φημολογείται ότι
η εικόνα της Παναγίας του Τιχβίν, με εντολή του ίδιου του
Στάλιν(!!!) στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο μεταφερόταν με αεροπλάνο, που πετούσε πάνω από τη Μόσχα και τα ναζιστικά
στρατεύματα δεν κατάφεραν να καταλάβουν τη ρωσική πρωτεύουσα»(!!!!!) προφανώς λόγω της παρέμβασης της εικονιζόμενης Παναγίας. Αυτά ας τα βλέπουν μερικοί- μερικοί που βρίζουν συνέχεια τον Στάλιν ότι ήταν κακός, άθρησκος, άπιστος
κ.α. Εκτός αν δεν πιστεύουν την Εκκλησία μας. Θα εκφράσουμε
όμως το φόβο, ότι ο Πάιατ μπορεί να θεωρήσει πως η ελληνική
Εκκλησία ευνοεί την «κακόβουλη επιρροή» της Ρωσίας στη
χώρα μας και να βρει το μπελά της.
Τροποποίηση του άρθρου 187 του ποινικού κώδικα έφερε
η κυβέρνηση για ψήφιση. Οι αντιδράσεις ήταν εύλογες αφού
η τροποποίηση έρχεται σε μια περίοδο, που η δίκη των
φονιάδων της ΧΑ και των αρχηγών τους, Μιχαλολιάκος και
Σία, μπαίνει στην τελική ευθεία της και θα έρθει η ώρα που θα
επιβληθούν οι ποινές, που προβλέπονται από τον ισχύοντα
ποινικό κώδικα και στους αρχηγούς των εγκληματικών οργανώσεων. Η τροποποίηση ήταν σχεδόν φωτογραφική, ώστε να
απαλλάξει την ηγεσία της ΧΑ από βαριές ποινές. Εμάς
πάντως μας έφερε στο νου την ιστορία με τον Χίτλερ, που ενώ
καταδικάστηκε σε μερικά χρόνια φυλάκιση για το «πραξικόπημα της μπυραρίας», τελικά αφέθηκε ελεύθερος μετά από
έξη μήνες. Οποία ομοιότης ανάμεσα στις δύο περιπτώσεις.
Τυχαία άραγε;

