Μην περιμένουμε σωτήρες από τις εκλογές. Κανένας δεν θα μας δώσει
πίσω τις συντάξεις, δεν θα χρηματοδοτήσει τα ρημαγμένα ταμεία, δεν θα
ενισχύσει τη δημόσια, δωρεάν υγεία. Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε με
αγώνες τα δικαιώματα και τα αιτήματά μας.
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Της... σύνταξης

Οι βουλευτικές εκλογές
και οι συνταξιούχοι
Τι θα κάνουμε εμείς οι συνταξιούχοι στις εκλογές της 7 Ιούλη;
Πως θα αξιοποιήσουμε τη δυνατότητα της ψήφου μας; Με βάση
ποια κριτήρια θα κάνουμε την επιλογή μας;
Θα κρίνουμε μόνο με βάση την αγανάκτησή μας για την αντισυνταξιουχική πολιτική που εφάρμοσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ;
Θα ξεχάσουμε πως η αρχή της έγινε επί κυβερνήσεων της ΝΔ
και του ΠΑΣΟΚ; Θα ξεχάσουμε πως το κόψιμο των συντάξεων
ξεκίνησε το 2010, κράτησε μέχρι το 2018; Πως ψηφίστηκαν 3
μνημόνια και εκατοντάδες εφαρμοστικοί νόμοι; Πως σε όλα τα
μνημόνια και τους εφαρμοστικούς νόμους υπήρχε το ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό σαν πρόβλημα μόνιμα «αρνητικό» για την
οικονομία; Πως οι «λύσεις» για την αρνητικότητα αυτή ήταν η
περικοπή των συντάξεων; Πως κόπηκαν οι κύριες συντάξεις;
Πως σφαγιάστηκαν οι επικουρικές; Πως καταργήθηκε το ΕΚΑΣ;
Πως επιβλήθηκαν αυξήσεις στις εισφορές για τον ΕΟΠΥΥ; Πως
έγιναν περικοπές υπέρ κάποιων… εισφορών «αλληλεγγύης»;
Πως στο διάστημα αυτό μας κυβέρνησαν και ψήφισαν τα μνημόνια όλα τα αστικά και μικροαστικά κόμματα (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, ΛΑΟΣ, ΔΗΜΑΡ, ΠΟΤΑΜΙ), ακόμα και τα νέα που σαν
διάττοντες αστέρες εμφανίστηκαν πρόσφατα συμφωνούν με
αυτές;
Θα προβληματιστούμε πως το συνταξιοδοτικό είναι και θα
εξακολουθήσει να είναι στόχος χτυπημάτων από τον ΣΕΒ και
τους άλλους επιχειρηματικούς σχηματισμούς (τράπεζες, εφοπλιστές, ξενοδόχοι, μεγαλέμποροι κλπ), της ΕΕ, των κυβερνήσεων; Πως ήδη όλοι αυτοί έχουν βάλει στο τραπέζι ξανά το ασφαλιστικό ζήτημα και ζητάνε νέα αντισυνταξιουχικά μέτρα;
Θα σκεφτούμε άρα πως η αντισυνταξιουχική πολιτική θα
συνεχιστεί αδιατάρακτη, ανεξάρτητα ποιο κόμμα ή ποια κόμματα θα σχηματίσουν κυβέρνηση μετά τις εκλογές της 7 Ιούλη; Ότι
η προσωρινή προεκλογική ανάσχεση της αντισυνταξιουχικής
επίθεσης δεν σημαίνει και λήξης της; Ότι η προεκλογική αντιπαράθεση των κομμάτων, ειδικά ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΔ,
είναι ψεύτικη, απατηλή, στόχο έχει να εξαπατήσει τους συνταξιούχους, τους εργαζόμενους, να κρύψει την συνέχιση της επίθεσης; Θα συμπεράνουμε πως η επόμενη κυβερνητική πολιτική
είναι δεδομένη, όσον αφορά στις συντάξεις; Ότι το χτύπημα του
κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης, η εξαφάνιση των όποιων
χαρακτηριστικών του έχουν απομείνει είναι καταγραμμένη στα
προγράμματα όλων αυτών των κομμάτων, είτε λέγονται νόμος
Κατρούγκαλου, είτε σύστημα Πινοσέτ, ότι η κοινωνική σύνταξη
θα καταλήξει σε ένα προνοιακό επίδομα πείνας, με ιδιωτικοποιημένη την όποια παραπάνω παροχή; Ότι η επικουρική σύνταξη
θα εξακολουθήσει να δίνεται όσο καιρό το ΕΤΕΑΕΠ θα έχει
αποθεματικά και μετά τέλος; Ότι τα κλεμμένα αποθεματικά των
ταμείων δεν πρόκειται να επιστραφούν, αντίθετα πάντα θα υπάρχει κίνδυνος να ληστεύονται και όσα θα δημιουργούνται ή θα
απομένουν στο μέλλον; Ότι ακόμα κι αν δίνονται κάποια ψίχουλα
έναντι των ληστεμένων, αυτά θα είναι υπό προθεσμία;
Τελικά θα καταλήξουμε σε απόφαση πως η «νέα» επερχόμενη
κατάσταση θα χρειαστεί να αντιμετωπιστεί από εμάς με ένταση
των αγώνων μας; Πως θα εξακολουθήσουμε να βρισκόμαστε
στην αγωνιστική αντιπολίτευση απέναντι στην καθόλου νέα
κυβερνητική πολιτική; Ότι σαν αντιπολιτευόμενο λαϊκό συνδικαλιστικό κίνημα χρειαζόμαστε να έχουμε στο πλάι μας πολιτικές
δυνάμεις, που θα βρίσκονται στο ίδιο αντιπολιτευτικό μετερίζι με
εμάς, θα στηρίζουν τους αγώνες και τα αιτήματά μας; Θα διαθέτουν τις δυνάμεις τους όχι μόνο μέσα στη βουλή απέναντι στις
αντισυνταξιουχικές νομοθετικές επιλογές των κυβερνήσεων,
αλλά και την πρωτοπόρα δράση τους μέσα στο κίνημα;
Άρα θα καταλήξουμε πως η αγανάκτηση, η οργή, η αντίθεσή
μας στις πολιτικές αυτές πρέπει να συμβαδίσει με τις αγωνιστικές παρακαταθήκες που δημιουργήσαμε, τις επί μέρους κατακτήσεις που είχαμε; Πως η ψήφος μας στις εκλογές της 7 Ιούλη
πρέπει να αντανακλούν αυτές τις παρακαταθήκες; Να γίνει βήμα
για την ενίσχυση των αγωνιστικών δυνατοτήτων μας;
Δεν θα απαντήσουμε μείς εκ μέρους σας. Όλοι μας οφείλουμε να προβληματιστούμε γι’ αυτά και να μετρήσουμε καλά την
επιλογή μας. Όχι με τη λογική του καφενείου ή του καναπέ, αλλά
με του αγώνα που θα συνεχιστεί έτσι κι αλλιώς.

ΣΕΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Αθήνα
6/6/2019

Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα (ΣΕΑ) στην συνεδρίασή της 4.6.19 συζήτησε την πορεία του συνταξιουχικού κινήματος μπροστά στις επικείμενες πολιτικές εξελίξεις, και επισημαίνει:
Η κάλπικη αντιπαράθεση που παρακολουθούμε
μπροστά στις εκλογές ανάμεσα στα κόμματα που
κυβέρνησαν, ψήφισαν τα
μνημόνια, τους αντιλαϊκούς, αντισυνταξιουχικούς,
εφαρμοστικούς νόμους,
που τσάκισαν τη ζωή μας,
τις συντάξεις μας, την
υγεία,
τις κοινωνικές
παροχές και ό,τι με θυσίες
και αγώνες κερδίσαμε,
γίνεται με στόχο για το πιο
κόμμα θα κάτσει στην
κυβερνητική καρέκλα για
να συνεχισθούν οι ίδιες
πολιτικές με ακόμα μεγαλύτερη ένταση.
Τα μεγάλα λόγια για
σταθερότητα, ανάπτυξη,
προοδευτικές λύσεις κρύβουν και θολώνουν σκόπιμα την αλήθεια, ότι και
μετά τις εκλογές τα μνημόνια, οι εφαρμοστικοί νόμοι,
τα μέτρα επιτήρησης, τα
ματωμένα πλεονάσματα,
όλες οι περικοπές θα είναι
εδώ, θα εφαρμόζονται και
θα έρχονται νέα μέτρα.
Στόχος τους η παραπέρα
αύξηση των ορίων ηλικίας
για συνταξιοδότηση, μετατροπή των συντάξεων σε
προνοιακά επιδόματα, με
την κατάργηση σε ό,τι έχει
απομείνει από τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης.
Θεωρούμε ότι οι συνταξιούχοι και οι οικογένειές
τους που βρέθηκαν στο
μάτι του κυκλώνα όλα αυτά
τα χρόνια, δεν θα πρέπει
να πέσουν στην παγίδα της
πόλωσης αλλά να κρίνουν
τα κόμματα, τις πολιτικές
δυνάμεις, με βάση τις πολιτικές τους και τη στάση
που κράτησαν στα δίκαια

αιτήματά μας.
Κάνουμε γνωστό στους
επίδοξους μνηστήρες της
κυβερνητικής εξουσίας, ότι
οι συνταξιούχοι της χώρας
δηλώνουν
αγωνιστικό
παρόν για σήμερα και στο
μέλλον θα μας βρίσκουν
μπροστά τους. Οδηγός
μας οι μαχητικές αγωνιστικές κινητοποιήσεις μας
που πραγματοποιήθηκαν
σε όλη τη χώρα, για τη
διεκδίκηση των δίκαιων
αιτημάτων μας για τη λύση
των προβλημάτων που μας
έχουν φορτώσει όλες οι
κυβερνήσεις. Αυτή η αγωνιστική πορεία αποτελεί
παρακαταθήκη για τη
συνέχισή τους με ακόμα
μεγαλύτερη ορμή ανεξάρτητα από το ποιο κόμμα θα
βρεθεί στο τιμόνι της
κυβέρνησης.
Έχουμε πείρα, ότι μέχρι
σήμερα καταφέραμε να
αποκρούσουμε, να κερδίσουμε την μη περικοπή
των συντάξεων από την
1.1.2019, τη μείωση του
αφορολογήτου από το
2020 παρότι έχουν ψηφιστεί 2 και 3 φορές από τη
σημερινή κυβέρνηση, την
απόδοση της εισφοράς
αλληλεγγύης στις επικουρικές, τη διαφορά στην
παρακράτηση για την
υγεία, το πενιχρό επίδομα

που η κυβέρνηση το ονόμασε 13η σύνταξη, την
αποκατάσταση των συντάξεων χηρείας, που είναι
αποτέλεσμα του αγώνα
μας και όχι δικαστικών
αποφάσεων όπως μια μερίδα των ΜΜΕ και του τύπου
προπαγανδίζουν για λογαριασμό των μεγαλοδικηγορικών γραφείων.
Δεν είμαστε αμνήμονες,
δεν υιοθετούμε την λογική
«ό,τι έγινε-έγινε». Διεκδικούμε ό,τι μας έχει αφαιρεθεί, δεν τα χρωστάμε σε
κανένα δανειστή είναι πληρωμένα με το αίμα και τον
αγώνα μιας ζωής.
Απορρίπτουμε την επιδοματική λογική. 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.
• Να επιστραφούν όλες
οι
περικοπές
στις
συντάξεις μας 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 με
ενσωμάτωση του ΕΚΑΣ
από τα 360 που είναι
σήμερα.
• Όχι στην περικοπή των
οικογενειακών μας επιδομάτων.
Απόδοση
στις συντάξεις του
ΟΑΕΕ ανάλογα με τα
χρόνια
ασφάλισης.
Άμεση έκδοση των ενημερωτικών σημειωμάτων σύνταξης.
• Δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.
Αποκλειστικά, δημόσια
δωρεάν υγεία, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους, κατάργηση και απαγόρευση σε
κάθε εμπορευματοποίηση – ιδιωτικοποίηση.
Η ΣΕΑ αποφάσισε να
πραγματοποιήσει σε όλη
την χώρα μαζικές αγωνιστικές περιφερειακές συσκέψεις με τα σωματεία και
τους συνταξιούχους της
δύναμής της για τη προετοιμασία από τώρα αγωνιστικού
προγράμματος
δράσης αμέσως μετά την
ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας.
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Το πρόγραμμα των συσκέψεων των Δ.Σ. των οργανώσεων της ΣΕΑ
1. ΘΗΒΑ Τετάρτη 12/6 ώρα 10π.μ στο Συνεδριακό
Κέντρο Θήβας.
Σωματεία Περιοχής: Θήβας- Λιβαδειάς- ΛαμίαςΛάρυμνας- Χαλκίδας- Μαρτίνου- Άμφισσας.
2. ΤΡΙΠΟΛΗ : Πέμπτη 13/6 ώρα 11π.μ. Εργατικό
Κέντρο Τρίπολης
Σωματεία Περιοχής: Τρίπολης- ΚαλαμάταςΣπάρτης- Λουτρακίου- Κορίνθου- Ναυπλίου.
3. ΣΕΡΡΕΣ: 14/6 Παρασκευή ώρα 10π.μ Εργατικό
Κέντρο Σερρών.
Σωματεία Περιοχής: Σερρών- Δράμας- ΚαβάλαςΛιπασμάτων.
4. ΛΑΡΙΣΑ: Τρίτη 18/6 Εργατικό Κέντρο Λάρισας ώρα
11π.μ.
Σωματεία Περιοχής: Λάρισας- Βόλου- ΦαρσάλωνΤυρνάβου- Ελασσόνας- ΑΓΕΤ.
5. ΤΡΙΚΑΛΑ: Τετάρτη 19/6 Αίθουσα Επιμελητηρίου
ώρα 11π.μ.
Σωματεία Περιοχής: Τρικάλων- Καρδίτσας.
6. ΑΜΑΛΙΑΔΑ: Τετάρτη 19/6 ώρα 11π.μ. Εργατικό
Κέντρο Αμαλιάδας.
Σωματεία Περιοχής: Πάτρας- Πύργου- ΑιγίουΠηγαδιών- Κεφαλονιάς- Ζακύνθου
7. ΑΡΤΑ: Παρασκευή 21/6 ώρα 11π.μ. Εργατικό Κέντρο
Άρτας.
Σωματεία Περιοχής: Άρτας- Αγρινίου- ΓιαννίνωνΠρέβεζας- Ηγουμενίτσας- Κέρκυρας
8. Κοζάνη Δευτέρα 24/6 ώρα 11π.μ. Εργατικό Κέντρο
Κοζάνης.
Σωματεία Περιοχής:
Κοζάνης- ΠτολεμαΐδαςΣερβίων
9. Ηράκλειο 25/6 Τρίτη Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου
ώρα 11π.μ.
Σωματεία
Περιοχής:
ΡέθυμνουΛασιθίουΗρακλείου- Χανίων.
10.
Αλεξανδρούπολη Τρίτη 25/6 ώρα 11π.μ. στην
Αίθουσα του Επιμελητηρίου Αλεξανδρούπολης.
Σωματεία Περιοχής: Αλεξανδρούπολης- ΞάνθηςΚομοτηνής
11.
Θεσσαλονίκη Τετάρτη 26/6 ώρα 11π.μ.
Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.
Σωματεία Περιοχής: Κατερίνης- Λιτόχωρου- ΚιλκίςΟΤΑ Θεσ/νίκης- Νάουσας- Βέροιας- Έδεσσας.
Τα Σωματεία στην πόλη των οποίων θα γίνουν οι
συσκέψεις, καλό θα είναι να καλέσουν και τους συνταξιούχους προκειμένου να παρακολουθήσουν την συζήτηση για την καλύτερη ενημέρωση τους.

Τη γραμμή την δίνουν, την
πολιτική την χαράζουν η
Κομισιόν, το Γιούρογκρουπ, ο
Γιούνγκερ, ο Ρέγκλινγκ, ο
Μοσχοβισί, ο Βέμπερ, το γερμανικό κοινοβούλιο και ο ΣΕΒ.
Όλα τα κόμματα του ευρωμονόδρομου συμφωνούν, αποδέχονται, ψηφίζουν και εφαρμόζουν αυτές τις πολιτικές αποφάσεις. Ο μόνος που μπορεί
να συγκρουστεί μαζί τους, να
αποτελέσει την αντιπολίτευση
είναι το εργατικό και λαϊκό
κίνημα με την αγωνιστική
δράση του, ενισχυμένη από
όποια δύναμη στέκεται στο
πλευρό του, στηρίζει τους
αγώνες του.

ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ
ΤΟ ΝΤΙΜΠΕΪΤ ΤΣΙΠΡΑ - ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΜΑΣ
Ο ΠΑ πέτυχε μια πολύ σημαντική
αποκλειστικότητα. Κάλεσε σε ντιμπέιτ τους δυο μονομάχους του
δικομματισμού, τον Πρόεδρο του
ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα και τον Πρόεδρο της ΝΔ Κυριάκο Μητσοτάκη και
μετά από επίπονες και επίμονες
προσπάθειες κατάφερε να εξασφαλίσει την αποδοχή της πρόσκλησής
του από αμφότερους. Δεν ήταν κάτι
εύκολο γιατί ο μεν Α. Τσίπρας προτιμούσε η μονομαχία αυτή να γίνει
σε τηλεοπτικό κανάλι, ενώ ο Κ.
Μητσοτάκης την αποδεχόταν μόνο
με τη συμμετοχή όλων των πολιτικών αρχηγών και των άλλων κομμάτων. Τολμούμε να πούμε πως είναι
μια μεγάλη επιτυχία του δημοσιογραφικού team του ΠΑ, που δεν
κατάφεραν να πετύχουν δεκάδες
τηλεοπτικά κανάλια και ραδιοφωνικοί σταθμοί. Παραθέτουμε όλη τη
συζήτηση που έγινε με τις ερωτήσεις του ΠΑ και τις απαντήσεις των
δύο πολιτικών αρχηγών.
ΠΑ. Κατ’ αρχήν να σας ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας.
Είναι τιμή μας να φιλοξενούμε στις
στήλες του ΠΑ τους δύο πρωταγωνιστές της πολιτικής σκηνής εν
όψει των βουλευτικών εκλογών.
Γνωρίζουμε καλά πως είστε και οι
δύο πολύ απασχολημένοι κι αυτό
δίνει μεγαλύτερη αξία στη σημερινή μας συζήτηση. Είμαστε βέβαιοι
πως οι συνταξιούχοι θα διαβάσουν
με μεγάλο ενδιαφέρον την συνέντευξή σας, ώστε να αποφασίσουν
για την ψήφο τους με περισσότερη
και καλύτερη ενημέρωση όσον
αφορά τις εφαρμοσθείσες από τις
κυβερνήσεις σας πολιτικές και τις
προτάσεις σας για το αύριο.
Α. Τσίπρας: Να σας ευχαριστήσω
κι εγώ που μου δίνετε την ευκαιρία
να παρουσιάσω το επιτυχημένο
έργο υπέρ των συνταξιούχων, που
έφερα σε πέρας στην τετραετία
αυτή, έργο το οποίο είτε δεν πρόλαβαν να καταλάβουν οι συνταξιούχοι,
είτε δεν το κατάλαβαν καν. Και
φυσικά να παρουσιάσω τις θέσεις
μου για μετά τις εκλογές.
Κ. Μητσοτάκης: Οφείλω να παραδεχτώ πως προβληματίστηκα σοβαρά για την παρουσία μου εδώ σήμερα, γιατί θεωρώ άσκοπο να συζητήσω με τον Κύριο Τσίπρα κατ’ ιδίαν.
Όμως οι συνταξιούχοι υπέστησαν
στην περίοδο της διακυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ πάμπολλα δεινά και έτσι
θεώρησα σωστό να πάρω μέρος στη
συζήτηση αυτή, ώστε να ενημερωθούν οι συνταξιούχοι έγκυρα για την
πολιτική της ΝΔ όσον αφορά το
συνταξιοδοτικό.
ΠΑ. Ας προχωρήσουμε λοιπόν
τη συζήτησή μας. Ψηφίσατε και οι
δύο τα τρία μνημόνια.
Α. Τσίπρας: Εγώ όχι, ψήφισα
μόνο το τρίτο.
Κ. Μητσοτάκης: Ούτε εγώ, ψήφισα μόνο το δεύτερο και το τρίτο.
ΠΑ. Γιατί τα ψηφίσατε;
Α. Τσίπρας: Θα σας μιλήσω ειλικρινά. Για να σώσουμε την χώρα
από την καταστροφή, στην οποία
την είχαν οδηγήσει η ΝΔ και το
ΠΑΣΟΚ με τα δύο πρώτα μνημόνια.

Το τρίτο μνημόνιο δεν ήταν επιλογή
μας, αλλά αναγκαστήκαμε να το
συμφωνήσουμε με τους θεσμούς,
για να μην βγούμε από την ΕΕ.
Κ. Μητσοτάκης: Σας κοιτάμε στα
μάτια και σας λέμε: για να σώσουμε
τη χώρα από την καταστροφή που
την είχε οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ με το
πρώτο μνημόνιο. Κι εμάς το δεύτερο
μνημόνιο δεν ήταν επιλογή μας, αλλά
αναγκαστήκαμε να το ψηφίσουμε
για να ξανασώσουμε τη χώρα. Το
τρίτο το ψηφίσαμε για ξαναξανασώσουμε τη χώρα από την καταστροφή
που την είχε οδηγήσει η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ στο πρώτο διάστημα διακυβέρνησης με τον Βαρουφάκη και για
να μην βγούμε από την ΕΕ.
ΠΑ. Τα εφαρμόσατε όμως και οι
δύο;
Α. Τσίπρας: Δεν μπορούσαμε να
κάνουμε αλλιώς, μας είχαν δεσμεύσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις
και το κράτος έχει συνέχεια, δεν
μπορούσαμε να γίνουμε μπαταχτσήδες απέναντι στους δανειστές.
Κ. Μητσοτάκης: Κι εμάς μας
δέσμευσε το πρώτο μνημόνιο, δεν
μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά, το κράτος έχει συνέχεια, δεν
γινόταν να φανούμε αναξιόπιστοι
στους δανειστές.
ΠΑ. Δεν είχατε δεσμευτεί και οι
δύο ότι θα καταργήσετε τα προηγούμενα μνημόνια, που σας κληρονόμησαν οι προηγούμενοι; Η
ΝΔ με τις εξαγγελίες του Ζαππείου
και ο ΣΥΡΙΖΑ πριν τις εκλογές του
2014;
Α. Τσίπρας: Ναι βέβαια, αλλά
όπως είπε και ο Δραγασάκης πρόσφατα κάποιοι μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ
είπαμε μερικές υπερβολές. Έπειτα
η Μέρκελ αποδείχτηκε πολύ γοητευτική και πειστική, αντίθετα απ’
ότι πιστεύαμε.
Κ. Μητσοτάκης: Ναι το είπαμε κι
εμείς, αλλά κι εμάς η Μέρκελ μας
έπεισε στις συναντήσεις που είχε με
τον τότε πρωθυπουργό Α. Σαμαρά.
ΠΑ. Πετσοκόψατε και οι δύο τις
κύριες και επικουρικές συντάξεις;
Α. Τσίπρας: Ναι, αλλά ήταν ο
μόνος τρόπος για να μειώσουμε τα
ελλείμματα και να πετύχουμε τα
αναγκαία πλεονάσματα και να βγούμε από τα μνημόνια.
Κ. Μητσοτάκης: Ναι, αλλά ήταν ο
μόνος τρόπος για να μειώσουμε τα
ελλείμματα και να πιάσουμε τα αναγκαία πλεονάσματα, ώστε να βγούμε
από τα μνημόνια.
ΠΑ. Κύριε Τσίπρα κόψατε το
ΕΚΑΣ. Η άποψή σας ποια είναι
κύριε Μητσοτάκη;
Α. Τσίπρας: Μα το ΕΚΑΣ δεν ήταν
σύνταξη αλλά επίδομα και συμφωνήσαμε με τους θεσμούς να περιορίσουμε την επιδοματική πολιτική.
Κ. Μητσοτάκης: Βέβαια το ΕΚΑΣ
δεν ήταν σύνταξη αλλά επίδομα και
εμείς συμφωνούμε που η κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ συμφώνησε με την τρόικα να περιοριστεί η επιδοματική
πολιτική, που άλλωστε είναι και δική
μας θέση, που την εξαγγέλλουμε
τώρα μπροστά στις εκλογές.
ΠΑ. Κόψατε και οι δύο την 13η
και 14η σύνταξη;
Α. Τσίπρας: Δεν τις κόψαμε εμείς

αλλά οι προηγούμενοι της ΝΔ και
του ΠΑΣΟΚ.
Κ. Μητσοτάκης: Εμείς τις κόψαμε
αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ συνέχισε να τις παρακρατά.
ΠΑ. Κύριε Τσίπρα είχατε
δεσμευτεί απέναντί μας πως θα τις
επαναφέρατε. Τι λέτε εσείς κύριε
Μητσοτάκη;
Α. Τσίπρας: Δεν μπορούσε να
γίνει αυτό, γιατί με το τρίτο μνημόνιο συμφωνήσαμε να διατηρηθεί η
κατάργησή τους.
Κ. Μητσοτάκης: Κατανοούμε την
κυβέρνηση Τσίπρα, παρ’ όλο που την
καταγγείλαμε, ότι δεν μπορούσε να
επαναφέρει τις δύο αυτές συντάξεις.
Άλλωστε όταν ψηφίσαμε μαζί το 3ο
μνημόνιο, ξέραμε πως δεν γινόταν
να επιστραφούν.
ΠΑ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έβγαλε αντισυνταγματικούς
τους νόμους μετά το 2012 που
αφορούσαν τις συντάξεις. Τι κάνατε γι’ αυτό;
Α. Τσίπρας: Δεν μπορούσαμε να
δεχτούμε την απόφαση αυτή, γιατί
η επιστροφή των όσων είχαν περικοπεί μέχρι τότε θα εκτροχίαζε τα
δημόσια οικονομικά έξω από τους
στόχους των συμφωνιών με τους
θεσμούς. Κι έτσι ψηφίσαμε το νόμο
Κατρούγκαλου, που μετέτρεψε σε
συνταγματικά όλα αυτά τα προηγούμενα αντισυνταγματικά μέτρα.
Όμως δηλώνουμε πως έχουμε
μεγάλη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη.
Κ. Μητσοτάκης: Κακώς το ΣτΕ
έβγαλε αντισυνταγματικούς τους
νόμους που ψηφίσαμε. Αν τα δικαστήρια ακυρώνουν τα μέτρα που θα
ψηφίζουμε, τότε πως θα κυβερνήσουμε και θα τηρήσουμε τις συμφωνίες με την τρόικα; Κι εμείς αν είμαστε στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, θα κάναμε
το ίδιο πράγμα. Παρ’ όλα αυτά σεβόμαστε την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.
ΠΑ. Το ξέρετε πως με τα μέτρα,
που και οι δύο ψηφίσατε και εφαρμόσατε, κατακλέψατε από τα
ταμεία και τους συνταξιούχους
πάνω από 60 δισεκατομμύρια
ευρώ; Θα επιστρέψετε αυτά τα
ποσά; Θα αποκαταστήσετε τις
συντάξεις, αν πάρετε την κυβερνητική εξουσία μετά τις εκλογές;
Α. Τσίπρας: Έχουμε δεσμευτεί
προς τους δανειστές και τον ΣΕΒ,
πως η οικονομία δεν πρόκειται να
επιστρέψει στις παθογένειες του
παρελθόντος, που την οδήγησαν
στο χείλος του γκρεμού. Άλλωστε
είναι αντιαναπτυξιακές.
Κ. Μητσοτάκης: Σ’ αυτό θα συμφωνήσω με τον κύριο Τσίπρα, που
άλλωστε μας αντιγράφει. Οι παθογένειες αυτές, δηλαδή οι συντάξεις,
έχουν ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση. Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε σ΄ αυτό το προβληματικό
παρελθόν. Κάτι τέτοιο θα έμπαινε
εμπόδιο στην ανάπτυξη, που θέλουμε να πετύχουμε.
ΠΑ. Τι μέτρα θα πάρετε για να
διορθώσετε την κακή κατάσταση
των συνταξιούχων;
Α. Τσίπρας: Ήδη ακυρώσαμε την
συνέχεια στη διπλανή σελίδα
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περικοπή της προσωπικής διαφοράς, αποκαταστήσαμε τις
συντάξεις χηρείας και επιστρέψαμε την 13η σύνταξη. Στο
τέλος του χρόνου θα ξαναδώσουμε την 13η σύνταξη. Και
γενικότερα εξαγγείλαμε ένα
προεκλογικό πρόγραμμα για
την διόρθωση όλων των αδικιών
των προηγούμενων χρόνων.
Κ. Μητσοτάκης: Υποσχόμαστε
πως δεν πρόκειται να υπάρξουν
άλλα αντισυνταξιουχικά μέτρα.
Όμως δεσμευόμαστε πως θα
καταργήσουμε τον νόμο Κατρούγκαλου και θα φέρουμε ένα άλλο
σχέδιο, που θα αποκαθιστά τις
αδικίες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Και φυσικά το πρόγραμμά μας
με στόχο την ανάπτυξη, που θα
οφελήσει όλους τους έλληνες,
τους οποίους εμείς θέλουμε να
ενώσουμε.
ΠΑ. Κύριε Τσίπρα να σας
θυμίσουμε πως, πρώτον εσείς
ψηφίσατε αυτές τις περικοπές
και άρα το ότι δεν θα τις εφαρμόσετε, δεν είναι κάτι για το
οποίο μπορείτε να καμαρώνετε
και δεύτερον οι αποφάσεις
σας αυτές ήταν αποτέλεσμα
των αγωνιστικών κινητοποιήσεων των συνταξιούχων, που
στα χρόνια αυτά οργάνωσαν
εκατοντάδες αγωνιστικές δράσεις, διεκδικώντας τέτοια ακριβώς αιτήματα. Να σας επισημάνουμε επίσης πως η λεγόμενη 13η σύνταξη είναι ένα επίδομα 300- 500 ευρώ. Κι ακόμα
τώρα τάζετε πάλι τα ίδια που
τάξατε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν κάνατε τίποτα
από αυτά. Η δική σας άποψη
κύριε Μητσοτάκη;
Α. Τσίπρας: Δεν συμφωνώ,
είναι σύνταξη, γι’ αυτό άλλωστε
έγινε παρακράτηση εισφορών
για τον ΕΟΠΥΥ, την εισφορά
αλληλεγγύης και φορολόγησή
της. Αλλά πάρτε υπ’ όψη σας
πρώτον πως οι περικοπές ήταν
προβλέψεις του τρίτου μνημονίου, που ψήφισε και η ΝΔ- άρα
φταίει κι αυτή- και δεύτερον
πως είχαμε μπροστά μας εκλογές, ενώ η επίτευξη των υπερπλεονασμάτων μας άφησε
δημοσιονομικό χώρο για να
δώσουμε αυτές τις παροχές. Ο
χώρος αυτός τόσα μας επέτρεψε να κάνουμε, τόσα δώσαμε. Κι
όσο για τις υποσχέσεις μας,
τώρα που βγήκαμε από τα μνημόνια και πήραμε το τιμόνι στα
χέρια μας θα υλοποιήσουμε όσα
λέμε, βέβαια χωρίς να ξεφεύγουμε ούτε ευρώ από τις
δεσμεύσεις μας προς τους
θεσμούς και την ΕΕ.
Κ. Μητσοτάκης: Έχετε δίκιο
πως είναι ένα μικρό επίδομα και
καταγγείλαμε την κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ για τον εμπαιγμό σε
βάρος σας. Επαναλαμβάνω
όμως τη σταθερότητα στη
άποψή μας, ότι δεν θα υποσχεθούμε λαϊκίστικα πράγματα, που
δεν θα μπορούμε να τα υλοποιούμε. Άλλωστε, εφ’ όσον η θέση
μας μέσα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση δεν αμφισβητείται, είμαστε υποχρεωμένοι να πιάνουμε
κι εμείς πλεονάσματα μέχρι το
2060, όμως θα προσπαθήσουμε

να τα μειώσουμε, ώστε να υπάρξει χώρος για την ανάπτυξη, που
η φορολογική πολιτική της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ εμποδίζει.
ΠΑ. Τα υπερπλεονάσματα
προήλθαν από το πετσόκομμα
των συντάξεών μας και από
την φοροληστεία που εξαπολύσατε εναντίον μας και οι δύο.
Να σας θυμίσουμε τον ΕΝΦΙΑ;
Μας κλέψατε δηλαδή 10 και
μας επιστρέψατε 1. Τι λέτε γι’
αυτό;
Α. Τσίπρας: Μα άμα δεν σας
τα παίρναμε με τους τρόπους
αυτούς, που θα βρίσκαμε για να
σας δώσουμε πίσω το ένα; Λογικό δεν είναι; Τώρα τα υπόλοιπα
9 που σας χρωστάμε θα δούμε.
Με την ανάπτυξη που θα υπάρξει θα μοιράσουμε πιο δίκαια
τον πλούτο που θα παράγεται.
Κ. Μητσοτάκης: Εμείς καταγγείλαμε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ,
πως όλα αυτά είναι προεκλογικές παροχές, που θα δημιουργήσουν δυσχέρειες στην αναπτυξιακή προοπτική. Γιατί η αλήθεια
είναι πως χωρίς ανάπτυξη δεν
μπορεί να γίνει τίποτα. Κι εμείς
γι’ αυτό δεσμευόμαστε. Πως με
την ανάπτυξη θα παραχθεί
περισσότερος πλούτος, που θα
μοιραστεί πιο δίκαια. Έτσι ίσως
πάρετε πίσω τα 9 που σας χρωστάμε, παρ’ όλο που εγώ, επαναλαμβάνω, δεν δίνω υποσχέσεις
για αντιαναπτυξιακές, λαϊκίστικες παροχές.
ΠΑ. Τα μέτρα των μνημονίων
θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται μέχρι το 2060. Πότε θα
πάρουμε πίσω αυτά που υπόσχεστε;
Α. Τσίπρας: Μα γι’ αυτό βάλαμε τόσο μεγάλο διάστημα, για
να υπάρχει ευχέρεια χρόνου,
ώστε
να υλοποιήσουμε με
άνεση τις υποσχέσεις μας.
Έπειτα μην ξεχνάτε, πως η
χώρα βρέθηκε στο χείλος της
καταστροφής από τις κυβερνήσεις της ΝΔ και κάναμε ορισμένες υποχωρήσεις προς τους
θεσμούς, ώστε να φτάσουμε
σήμερα στο τεράστιο επίτευγμα
της εξόδου από τα μνημόνια και
την εποπτεία.
Κ. Μητσοτάκης: Η ανάπτυξη
δεν είναι κάτι που θα έρθει μέσα
σε ένα- δυο χρόνια. Χρειάζεται
πολύς χρόνος. Βλέπετε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει οδηγήσει την
οικονομία σε μεγάλα αδιέξοδα
και θα χρειαστεί να γίνουν θυσίες, να είμαστε συγκρατημένοι,
να μην αναπαράγουμε τα ίδια
προβλήματα, πρέπει επίσης να
συνεχίσουμε να τηρούμε τις
δεσμεύσεις μας απέναντι στους
θεσμούς. Κάντε υπομονή.
ΠΑ. Ο κύριος Τσίπρας δήλωσε πως εμείς οι εβδομηντάρηδες είμαστε κοντά στο χάρο,
ενώ εσάς κύριε Μητσοτάκη ο
μπαμπάς σας έχει πει πως το
κακό είναι πως οι συνταξιούχοι
ζούμε πολύ. Το 2060 θα έχει
εκπληρωθεί η ευχή και των δύο
σας, δεν θα ζούμε για να
πάρουμε πίσω κάτι από αυτά
που υπόσχεστε.
Α. Τσίπρας: Πολλά πράγματα
μπορεί να αλλάξουν μέχρι τότε.
Ο Γαλιλαίος είπε πως «κι όμως
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αλλάζει». Μπορεί να ζήσετε
μέχρι το 2060. Η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει μάχες για να
το πετύχει κι αυτό.
Κ. Μητσοτάκης: Τι να κάνουμε. Εσάς δεν σας έπιασε η «ενεργός γήρανση», που η ΕΕ προγραμματίζει για τα παιδιά και τα
εγγόνια σας. Είσαστε τυχεροί,
μην διαμαρτύρεστε κι όλας.
ΠΑ. Τελικά ποιες είναι οι
διαφορές σας όσον αφορά το
συνταξιοδοτικό και το ασφαλιστικό;
Α. Τσίπρας: Θα σας μιλήσω
με ειλικρίνεια. Εμείς εξασφαλίζουμε ένα σταθερό συνταξιοδοτικό σύστημα, ενώ η ΝΔ θα
φέρει ένα ασφαλιστικό σύστημα
τύπου ΠΙΝΟΣΕΤ, που θα ενισχύσει την ιδιωτική ασφάλιση με
τους τρεις πυλώνες, θα υπονομεύσει τα ταμεία και σε βάθος
χρόνου θα καταργήσει τις
συντάξεις, αφού τα ταμεία θα
έχουν ελλείμματα.
Κ. Μητσοτάκης: Εμείς θα
ορθολογικοποιήσουμε τα οικονομικά των ταμείων και ασφαλώς
θεωρούμε πως η ιδιωτική ασφάλιση πρέπει να παίξει σημαντικό
ρόλο στο ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό σύστημα, έτσι ώστε να
καταστεί βιώσιμο.
ΠΑ. Μα και ο νόμος Κατρούγκαλου βάζει τις ίδιες βάσεις
για τη δημιουργία των τριών
πυλώνων με ενίσχυση της ιδιωτικής ασφάλισης. Το παραδέχτηκαν οι κύριος Πετρόπουλος
του ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Βρούτσης της ΝΔ, μαζί με τον κύριο
Στουρνάρα στην πρόσφατη
ημερίδα του συνδέσμου των
ασφαλιστικών εταιριών.
Α. Τσίπας: Θα σας μιλήσω
ειλικρινά. Πρέπει λοιπόν να τονίσω πως αυτά αφορούν τα παιδιά και τα εγγόνια σας, εσάς δεν
σας πιάνουν, οπότε τι σας νοιάζει. Παρ’ όλα αυτά έχουμε εξασφαλίσει ότι όλοι οι μελλοντικοί
συνταξιούχοι θα παίρνουν την
«εθνική σύνταξη» των 360 ευρώ
με τη χρηματοδότηση του κράτους προς τον ΕΦΚΑ. Τα υπόλοιπα θα είναι ανταποδοτικά,
δηλαδή όσα θα βάζεις, τόσα
(και αν) θα παίρνεις, είτε σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία, είτε
σε επαγγελματικά ταμεία, που
θα φτιάχνουν οι εργαζόμενοι με
τους εργοδότες. Αυτές είναι οι
ρηξικέλευθες μεταρρυθμίσεις,
που εμείς πραγματοποιήσαμε
και όπου απέτυχαν τελείως οι
κυβερνήσεις της ΝΔ και το
ΠΑΣΟΚ. Και θα τις συμπληρώναμε με νέες, αν είχαμε πετύχει
να είμαστε πρώτο κόμμα στις
ευρωεκλογές και να μην οδηγηθούμε σε εθνικές. Όμως υποσχόμαστε πως θα συνεχίσουμε
με την ίδια αποφασιστικότητα,
αν κερδίσουμε στις εκλογές του
Ιούλη και αναλάβουμε και πάλι
την κυβέρνηση.
Κ. Μητσοτάκης: Εμείς σας
κοιτάμε στα μάτια και εγγυόμαστε, πως θα εξασφαλίσουμε για
τους νέους, ακόμη κι αν είναι
υδραυλικοί, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, την κατώτερη
σύνταξη, πάνω- κάτω το ίδιο
ποσό. Όμως να υπενθυμίσω,

πως την ευθύνη για το ότι δεν
προχώρησαν κι άλλο οι μεταρρυθμίσεις, που είχαμε προγραμματίσει για το συνταξιοδοτικό
σαν κυβέρνηση ΝΔ- ΠΑΣΟΚ,
φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ με την λαϊκίστικη
αντιπολιτευτική τακτική του, που
μας οδήγησε το 2014 σε εκλογές.
ΠΑ. Δηλαδή είτε «εθνική
σύνταξη» όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ,
είτε «κατώτερη σύνταξη» όπως
λέει η ΝΔ, οι συντάξεις θα είναι
«πείνας».
Α. Τσίπρας: Βλέπετε που με
τις δικές μας συμφωνίες με
τους θεσμούς και τους δανειστές δεν θα μείνετε εσείς και τα
παιδιά σας ξεκρέμαστοι; Με τη
δική μας αριστερή πολιτική;
Ενώ αν έρθει η ΝΔ θα καταστραφείτε.
Κ. Μητσοτάκης: Γι’ αυτό εμείς
προσπαθούμε για μια ισχυρή
Ελλάδα μέσα σε μια ισχυρή
Ευρώπη, ώστε να σας εξασφαλίσουμε πως η «κατώτερη σύνταξη», θα είναι εγγυημένη. Ενώ αν
ξαναβγεί ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι
αναξιόπιστος στους θεσμούς θα
τα χάσετε όλα.
ΠΑ. Μιας και αναφερθήκατε
στους θεσμούς, η Κομισιόν
εκτιμά πως θα πρέπει να παρθούν νέα μέτρα, για να καλύψουν τα κενά, που δημιουργούν οι λεγόμενες παροχές
του κυρίου Τσίπρα. Τι λέτε γι
αυτό, θα αποδεχτείτε πάλι νέα
μέτρα ή και 4ο μνημόνιο;
Α. Τσίπρας: Εμείς θα πετύχουμε τους στόχους για τα
υπερπλεονάσματα και στα επόμενα χρόνια. Τώρα αν χρειαστεί
να διαπραγματευτούμε και
κάποια επιπλέον μέτρα, γνωρίζετε καλά πως μπορούμε να
δώσουμε μάχη και να ματώσουμε άλλες δεκαεφτά ώρες κλεισμένοι στα γραφεία του Γιούρογκρουπ για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Κι αν χρειαστεί θα καταφύγουμε και σε νέο
δημοψήφισμα, για να δώσουμε
στο λαό τη δυνατότητα να πει
ελεύθερα τη γνώμη του, που θα
την σεβαστούμε απολύτως,
επαναλαμβάνω απολύτως, όπως
κάναμε το 2015.
Κ. Μητσοτάκης: Αυτά θα είναι
τα αποτελέσματα της ολέθριας
πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ. Θα μας
δέσει τα χέρια απέναντι στους
δανειστές, με τα ελλείμματα που
θα δημιουργήσει με τις προεκλογικές παροχολογίες του και θα
μας υποχρεώσει να δεχτούμε
νέα μέτρα. Την ευθύνη θα έχει ο
κύριος Τσίπρας και όχι εγώ. Γι
αυτό επαναλαμβάνω, εγώ είμαι
προσεχτικός και δεν υπόσχομαι
τίποτα που δεν μπορώ να κάνω.
ΠΑ. Γιατί πρέπει οι συνταξιούχοι να σας ψηφίσουν;
Α. Τσίπρας: Η εμπειρία μας
τεσσάρων χρόνων στην σωστή
διακυβέρνηση και στην εγγύηση
των δικαιωμάτων και κατακτήσεών σας είναι το πιο σοβαρό κριτήριο, για να ψηφίσετε εσείς οι
συνταξιούχοι τον ΣΥΡΙΖΑ, που
με την επίτευξη των στόχων για
τα υπερπλεονάσματα, την έξοδο
από τα μνημόνια και στις αγορές, θα φέρουμε την ανάπτυξη
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που χρειάζεται για να εξασφαλίσουμε ένα φωτεινό μέλλον για
το λαό και όχι να γυρίσουμε
πίσω στο σκότος της ΝΔ.
Κ. Μητσοτάκης: Ήδη πολλοί
συνταξιούχοι δίνοντας τόπο
στην οργή, ξεχνώντας τι έπαθαν
από τη δική μας διακυβέρνηση,
έχουν στραφεί προς τη ΝΔ και
πάλι, γνωρίζοντας μεν πως δεν
μπορούν να περιμένουν τίποτα
θετικό από εμάς, όμως δείχνουν
να μας προτιμούν από τον ΣΥΡΙΖΑ των αριστερών ιδεοληψιών
και της αναξιοπιστίας. Και για το
γεγονός αυτό οφείλω να ευχαριστήσω τον κύριο Τσίπρα, που με
την πολιτική του έδωσε στη ΝΔ
το δικαίωμα να επανέρχεται δριμύτερη και συγχωρεμένη από το
λαό και τους συνταξιούχους για
τις δικές της προηγούμενες
αμαρτίες.
ΠΑ. Υπάρχει περίπτωση να
σχηματίσετε οι δυο σας μεγάλο
κυβερνητικό συνασπισμό, να
συγκυβερνήσετε;
Α. Τσίπας: Έχουμε δυο αντίθετα προγράμματα που δεν
μπορούν να συμβαδίσουν.
Όμως όπως δήλωσα και στη
συνέντευξή μου στην ΕΡΤ1
«συνεργασία των δύο πόλων
μπορεί να γίνει μόνο σε ακραίες
καταστάσεις». Ε, αν βρεθούμε
σε τέτοιες καταστάσεις, θα το
σκεφτούμε σοβαρά.
Κ. Μητσοτάκης: Και το 2015
είχαν γίνει τέτοιες συζητήσεις,
που δεν προχώρησαν. Η συγκυβέρνηση αυτή, όπως δήλωσα
στη συνέντευξή μου στον ΑΝΤ1,
«με τον ΣΥΡΙΖΑ όπως είναι σήμερα, δεν μπορεί να γίνει». Αν
αλλάξει και εγκαταλείψει τον λαϊκισμό, θα είναι κάτι θετικό και θα
το ξαναδούμε.
ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ: Θέλουμε να ευχαριστήσουμε και τους δύο για την
τόσο αποκαλυπτική συζήτηση
που είχαμε, πολύ χρήσιμη, που
μπροστά στις βουλευτικές
εκλογές θα μας βοηθήσει να
καταλήξουμε πιο εύκολα και
πιο σωστά στην εκλογική μας
επιλογή και πάντως στο σίγουρο συμπέρασμα πως η ψήφος
μας δεν πρέπει να μπει στους
δικούς σας φακέλους, ούτε
βέβαια σε εκείνους των μικρότερων κολαούζων σας, είτε
υπαρκτών, είτε ανύπαρκτων
πλέον, που μαζί σας μας επέβαλαν τα καταστροφικά για τη
ζωή μας μέτρα. Η ψήφος μας
θα είναι αγωνιστική και θα
κατευθυνθεί εκεί όπου θα βρει
αγωνιστική ανταπόκριση. Για
να απαλλαγούμε από εσάς και
τις πολιτικές ομοιότητές σας.
Συνάδελφοι καλό βόλι.

Μην πετάξουμε την
ψήφο μας σ’ αυτούς
που έχουν τσακίσει τις
συντάξεις μας. Που
φτιάχνουν έναν εργασιακό μεσαίωνα για τα
παιδιά και τα εγγόνια
μας. Που οι αντιλαϊκές
πολιτικές τους θα
συνεχιστούν μέχρι το
2060.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΙΚΑ – ΕΦΚΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Δελτίο Τύπου 17/5/2019

Δεν θα πούμε και ευχαριστώ για τα ψίχουλα που
μας δίνετε! Δεν θα πούμε και ευχαριστώ για όσα μας
έχετε περικόψει μέχρι σήμερα.
Εμείς δεν θέλουμε επιδόματα, δεν θα ζήσουμε με
επιδόματα. Να δώσουν κανονικά τα δώρα που έχουν
κόψει, δηλαδή την 13η και την 14η σύνταξη, που είναι
δικά μας χρήματα, είναι πληρωμένα, σε όλη μας τη ζωή
και που τα πληρώνουν και τα παιδιά μας σήμερα.
Η κυβέρνηση κάτω και από την πίεση των αγώνων
μας ανακοίνωσε την απόδοση 800 εκατομμυρίων ευρώ
σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Αυτό σημαίνει ότι
το μέσο ποσό αντιστοιχεί στα 317 ευρώ και σίγουρα
δεν πρόκειται για «13η σύνταξη», όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι από τα αιματοβαμμένα πλεονάσματα, πολύ πάνω
και από τις απαιτήσεις των δανειστών, από τις περικοπές και την άγρια φορολογία, οι κόποι και το αίμα μας
και θέλουν με περίσσιο θράσος να τους πούμε και
ευχαριστώ.
Είναι σε πλήρη ισχύ ο νόμος Κατρούγκαλου, νόμος
- λαιμητόμος που, στα χνάρια των προηγούμενων,
θεσμοθέτησε την οριστική κατάργηση της 13ης και
14ης σύνταξης, πετσόκοψε τις νέες συντάξεις και
κατάργησε το ΕΚΑΣ κόβοντας το ποσό των 900 εκατομμυρίων σε ετήσια βάση για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Από το 2016 που ψηφίστηκε μέχρι το τέλος του
2019 αφαιρεί από τους συνταξιούχους και τους ασφαλισμένους πάνω από 8 δισ. ευρώ! Δηλαδή 10 φορές
παραπάνω από τα 800 εκατ. ευρώ που διαφημίζει η
κυβέρνηση ως «αλλαγή πολιτικής»!
Μπροστά στην κάλπη πρέπει να θυμηθούμε ποιοι
στήριξαν και στηρίζουν αυτήν την πολιτική που μας
μαυρίζει τη ζωή και ποιοι ήταν στο πλευρό μας στους
δύσκολους αγώνες που αναπτύξαμε το προηγούμενο
διάστημα, ενάντια σε αυτήν την πολιτική που είχε αποτέλεσμα να κερδίσουμε ανάσες (όπως το πάγωμα της
περικοπής της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις)
κ.ά.
Ψηφίζουμε αυτούς που ήταν στο πλευρό μας όλα
αυτά τα χρόνια, μπροστάρηδες στους αγώνες μας.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΔΗΜΩΝ
Με απόφαση του ΔΣ η Ένωση εξέδωσε ανακοίνωση
με την οποία «καταδίκασε την φασιστική επίθεση στο
Σπίτι του Αγωνιστή λίγες μέρες μετά τις εκλογές. Τα
φασιστοειδή, κινούμενα ως συνήθως στο σκοτάδι,
λέρωσαν τον περιβάλλοντα χώρο του Σπιτιού με τις
γνωστές βρωμιές τους. Είναι μακριά νυχτωμένοι, αν
πιστεύουν ότι με τέτοιες ενέργειες θα κάμψουν το
ηθικό των Αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και του
Λαϊκού κινήματος. Παρόμοιες ενέργειες μας δυναμώνουν και υποσχόμαστε να συνεχίσουμε τον αγώνα τους
κατά του φασισμού στο πλευρό της Εργατικής τάξης
για καλύτερες μέρες».

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΙΚΑ- ΟΚΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Το ΔΣ του σωματείου κάλεσε τα μέλη του στην Απολογιστική Συνέλευση την Κυριακή 23-6-2019 στο Εργατικό Κέντρο Λουτρακίου με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
4. ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στην ανακοίνωση τονίζεται πως η παρουσία και
μαζική συμμετοχή των μελών κρίνεται απαραίτητη.

Όχι στο δικομματισμό. Όχι στο ένα και μοναδικό πρόγραμμα των αστικών κομμάτων, το
πρόγραμμα υπέρ του κεφαλαίου, κατά των
λαϊκών δικαιωμάτων, που έχουν συμφωνήσει
και συνυπογράψει με την Κομισιόν.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΙΚΑ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ
Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η
ανοιχτή ενημερωτική σύσκεψη που
διοργάνωσε η διοίκηση του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Πιερίας,
με θέμα: “Τα αναδρομικά, οι περικοπές των συντάξεων, τα δώρα και
τα ψίχουλα κοροϊδία”. Ασφυκτικά
γεμάτη ήταν η αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Κατερίνης.
Ο Παναγιώτης Πάλμος, Γραμματέας της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ Ελλάδας,
ενημέρωσε
τους συνταξιούχους για όλες τις
εξελίξεις, για όλα τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι θύματα των αντιλαϊκών πολιτικών όλων των κυβερνήσεων.
Κάλεσε όλους τους συνταξιούχους να συσπειρωθούν γύρω από
τα σωματεία τους και να συνεχίσουμε τον αγώνα για να επιστραφούν όλα τα κλεμμένα από το 2009
μέχρι σήμερα. Να συνεχίσουμε
τον αγώνα για την επαναφορά της
13ης και 14ης σύνταξης, την επαναφορά του ΕΚΑΣ, τη δωρεάν
υγεία, την κατάργηση όλων των
μνημονιακών μέτρων που επέβαλαν όλες οι κυβερνήσεις για να
ενισχύσουν την κερδοφορία των
μονοπωλιακών ομίλων καταδικάζοντας την πλειοψηφία των συνταξιούχων να ζει μέσα στη φτώχεια και
την εξαθλίωση, αφού έχουν μετατρέψει τις συντάξεις σε ψίχουλα.
Επίσης κάλεσε την κυβέρνηση
επιτέλους να σταματήσει να λέει
ψέματα,
κοροϊδεύοντας τους
συνταξιούχους και γενικότερα την
κοινωνία βαφτίζοντας το επίδομα,
που έδωσε κάτω από τον αγώνα
των συνταξιούχων, ενόψει τον
εκλογών και αυτό λεηλατημένο
σαν 13η σύνταξη .
Τέλος το Δ.Σ ενημέρωσε τους
συνταξιούχους που ήταν παρόντες
στη σύσκεψη για την παρέμβαση
του σωματείου στα γραφεία της
ΔΕΗ όπου απαιτήσαμε την επανασύνδεση της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος σε συνάδελφο
και τα καταφέραμε.
Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ
Ν. Πιερίας καταγγέλλει την απαράδεκτη τακτική από μέρος της
κυβέρνησης και των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στη
ΔΕΗ. Ξεζουμίζουν τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές για τα
κέρδη τους, αφήνοντας στο σκοτάδι χαμηλοσυνταξιούχους και
χαμηλόμισθους οι οποίοι αδυνατούν να πληρώσουν. Μάλιστα τα
ποσά που ζητάνε για την επανασύνδεση πολλές φορές ξεπερνούν
ακόμα και τη μηνιαία σύνταξη.
Ντροπή τους.
Τέλος, ο Π. Πάλμος κάλεσε
όλους τους συνταξιούχους να
συσπειρωθούν στο σωματείο και
να αγωνιστούμε για να πάρουμε
πίσω ότι μας έκλεψαν. Να παλέψουμε για συντάξεις που θα μας
επιτρέπουν να ζούμε με αξιοπρέπεια όλοι οι συνταξιούχοι, αλλά και
για κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα που γεννά η πολιτική των κυβερνήσεων που υπηρετούν μονό τα
κέρδη των ομίλων.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28/5/2019
Η Ένωση απευθύνει αγωνιστικό
κάλεσμα συμμετοχής σε όλους
τους συνταξιούχους της Κρήτης,
στους μικρομεσαίους επαγγελματίες, αγρότες και στα ταξικά σωματεία σε κοινή δράση για τις τεράστιες καθυστερήσεις που καταγράφονται στην επεξεργασία των αιτήσεων συνταξιοδότησης και κατ’ επέκταση στην καταβολή των συντάξεων.
Για την ανατροπή της απάνθρωπης και της άνευ προηγούμενου
πολύχρονης βάρβαρης επίθεσης
του πολιτικού συστήματος της
χώρας στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζόμενων που ολοκληρώνοντας την περίοδο του εργασιακού τους βίου «τόλμησαν να χρησιμοποιήσουν» το συνταξιοδοτικό
τους ματωμένο δικαίωμα για τα επόμενα χρόνια της ζωής τους. Αλλά
που ….!
Δεν φτάνει ότι οι κυβερνήσεις
της χώρας διαχρονικά άρπαζαν τα
αποθεματικά των ταμείων και τα
έδιναν δανεικά και αγύριστα, δηλ. οι
κόποι των εργαζομένων έγιναν λίπασμα για τις ανάγκες της τραπεζικής
και επιχειρηματικής ολιγαρχίας,
προχώρησαν χωρίς δισταγμούς στο
πετσόκομμα των συντάξεων. Σε
εκκρεμότητα βρίσκονται 145.000
χιλ και άνω αιτήματα για συντάξεις
κύριες, επικουρικές ,και εφάπαξ.
Δημιουργώντας χιλιάδες απελπισμένους απόμαχους της δουλειάς
που περιμένουν πολλά χρόνια για
την απονομή των συντάξεών τους.
Μόνο στο Νομό Ηρακλείου για
παράδειγμα, υπάρχουν έξι χιλιάδες
δικαιούχοι που περιμένουν μέχρι και
τέσσερα χρόνια για να λάβουν την
σύνταξη τους, κύρια, επικουρική ή
χηρείας. Υπάρχει περίπτωση όπου
25 χρόνια περιμένει συνταξιούχος
για την έγκριση της επικουρικής
σύνταξης. Τα ποσά που αναλογούν
στις εκκρεμείς συντάξεις προσεγγίζουν τα 1,2 δισ ευρώ Η επίσημη
δικαιολογία για τις καθυστερήσεις
είναι η έλλειψη προσωπικού στα
γραφεία του ΕΦΚΑ. Η συγκεκριμένη
κατάσταση είναι αποτέλεσμα της
εφαρμογής όλων των αντιλαϊκών
νόμων που έχουν κατεδαφίσει την
κοινωνική ασφάλιση και έχουν διαμορφωθεί από όλες τις κυβερνήσεις
ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τα
μικρότερα κόμματα που τις στήριξαν. Νόμοι που προσάρμοσαν το
ασφαλιστικό σύστημα στις κατευθύνσεις της Ε.Ε. και των τριών μνημονίων, με βάση τις απαιτήσεις του
κεφαλαίου για δημιουργία ασφαλιστικού συστήματος σε ανταποδοτική βάση, προώθηση της ιδιωτικής
ασφάλισης, μείωση των εργοδοτικών εισφορών, μείωση των συντάξεων με αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης.
Επιπλέον η κυβέρνηση αξιοποιεί
βολικά αυτή την κατάσταση, αφού
της επιτρέπει να εμφανίζει πλασματικούς πλεονασματικούς προϋπολογισμούς και πλασματικά πλεονάσματα στα ασφαλιστικά ταμεία,
αφού χιλιάδες υποψήφιοι συνταξιούχοι δεν εμφανίζονται και την ίδια
ώρα «εξαφανίζονται» οι οφειλές των
ταμείων και του κράτους προς

αυτούς. Το περιβόητο πρωτογενές
πλεόνασμα της κυβέρνησης και ο
λεγόμενος δημοσιονομικός χώρος
είναι διπλά ματωμένα.
Οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι συνταξιούχοι δεν
πληρώνουν μόνο με τη φοροληστεία, τις μειώσεις συντάξεων και
μισθών, μειώσεις παροχών και επιδομάτων, τα ματωμένα πλεονάσματα, αλλά και με τις αδικαιολόγητες
και απαράδεκτες καθυστερήσεις
στην απόδοση των συντάξεων.
Πάνω από δέκα χρόνια παίζεται
από τις κυβερνήσεις αυτό το απάνθρωπο παιχνίδι πάνω στις πλάτες
των συνταξιούχων και μάλιστα πολύ
χονδρό πολιτικό παιχνίδι προκειμένου να γεμίζει ο κρατικός κορβανάς
των ματωμένων πλεονασμάτων.
Καλούμε και τους ίδιους τους
υπάλληλους του ΕΦΚΑ, που εργάζονται μέσα σε συνθήκες ακραίας
εντατικοποίησης και τεράστιου
φόρτου εργασίας. να πάρουν θέση
για αυτό το θέμα. Το ελάχιστο προσωπικό της υπηρεσίας βρίσκεται
αντιμέτωπο με τη δικαιολογημένη
αγανάκτηση των ασφαλισμένων που
εκτονώνουν, σε λάθος κατεύθυνση,
τη δυσαρέσκειά τους για τις ευθύνες της πολιτικής ηγεσίας και της
κυβέρνησης. Να παλέψουν για την
πρόσληψη του απαραίτητου μόνιμου προσωπικού αλλά την ενίσχυση
και ανανέωση της γερασμένης, σχεδόν ανύπαρκτης, υλικοτεχνικής
υποδομής και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Να μην αποδέχονται αυτήν την κατάσταση που γίνεται αιτία δημιουργίας συνθηκών
ακραίας φτώχιας, δυστυχίας και
κοινωνικής αδικίας για τους υποψήφιους συνταξιούχους. Πρέπει και
αυτοί να πουν …φτάνει πια ως εδώ !
…και να βοηθήσουν με την συμμετοχή τους στον αγώνα για την ανατροπή αυτής της κατάστασης.
Η Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ
Νομού Ηρακλείου απευθύνεται σε
όλους που ενώ έχουν καταθέσει τα
δικαιολογητικά τους για την συνταξιοδότηση τους και η απονομή της
μετατράπηκε σε πολύχρονη «εκκρεμότητα» να έρθουν σε επαφή μαζί
μας προκειμένου άμεσα και οργανωμένα να διεκδικήσουμε τα δικαιώματα μας. Καλούμε και συνταξιούχους από τα Χανιά, το Ρέθυμνο, την
Ιεράπετρα, το Άγιο Νικόλαο και από
κάθε πόλη και χωριό της Κρήτης να
οργανώσουν με τα σωματεία τους
ένα Παγκρήτιο κύμα αντίδρασης και
υπεράσπισης των ματωμένων
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.
Με μαζική συμμετοχή στον
αγώνα για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας για μια ζωή με αξιοπρέπεια και την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών μας.
Επίσης Η Ένωση Συνταξιούχων
ΙΚΑ Ν. Ηρακλείου με ανακοίνωση
έκφρασε την αλληλεγγύη και
συμπαράστασή της στον αγώνα των
εργαζομένων στην Τράπεζα Πειραιώς ενάντια στα σχέδια της απόσχισης του τμήματος Διεύθυνσης Διαχείρισης Κόκκινων Δανείων (RBU)
θέτοντας σε αμφισβήτηση τα δικαιώματα και το εργασιακό μέλλον των
υπαλλήλων.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΚΟ- ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 8/6/2019
Με καθυστέρηση επτά (7) ολόκληρων χρόνων η κυβέρνηση με μια
καθαρά
προεκλογικού
τύπου
Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 1984/30.5.2019 και
ψηφοθηρώντας ασύστολα δίνει επιτέλους, μετά από τόσες ψεύτικες
δεσμεύσεις, και κάτω από τους
αγώνες του ταξικού συνταξιουχικού
κινήματος το υπόλοιπο 50% της
αποζημίωσης στους απολυμένους
υπαλλήλους της πρ. ΑΤΕ, της οποίας το κερδοφόρο κομμάτι η κυβέρνηση συνεργασίας Σαμαρά (Ν.Δ,
ΠΑΣΟΚ & Δημοκρατικής Αριστεράς) το έδωσε το καλοκαίρι του
2015 στην Τρ. Πειραιώς ενώ το
ζημιογόνο κομμάτι το έδωσε για
εκκαθάριση.
Συνεχίζοντας η κυβέρνηση τον
εμπαιγμό προς τους χειμαζόμενους
τόσα χρόνια απολυμένους της πρ.
ΑΤΕ δίνει, με βάση την παραπάνω
Υπουργική Απόφαση, την υπόλοιπη
αποζημίωση του 50% σε τρεις
δόσεις, 17% ως το τέλος του χρόνου και το εναπομένον υπόλοιπο σε
δυο δόσεις το 2020, και 2021, ενώ
δεν λαμβάνει καμία παραπέρα μέριμνα για τους απολυμένους ΑΜΕΑ
της πρ. ΑΤΕ οι οποίοι παράνομα και
καταχρηστικά απολύθηκαν το 2012
παρά την πρόνοια του Ν. 2643/1998.
Καταδικάζοντας τον εμπαιγμό,
επί τόσα χρόνια, των απολυμένων
της πρ. ΑΤΕ και των άλλων τραπεζών τόσο από την προηγούμενη
κυβέρνηση Σαμαρά, όσο και από τη
σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ,
καλούμε τους παραπάνω συναδέλφους να σκεφτούν ποιοί τους ενέπαιζαν όλα αυτά τα χρόνια και να
τους γυρίσουν την πλάτη, τιμωρώντας έτσι τόσο τις αντεργατικές
πολιτικές τους, όσο και τις «μαυρογιαλούρικες» πρακτικές τους.
Να σκεφτούν επίσης ποιοι, όλα
αυτά τα χρόνια, στάθηκαν αγωνιζόμενοι στο πλευρό τους με αγωνιστικές κινητοποιήσεις, κατάθεση ερωτήσεων στη Βουλή κ.α. και να
συστρατευτούν με το ταξικό εργατικό κίνημα, δίνοντας δύναμη στη
δύναμή τους ώστε από καλύτερες
θέσεις να συνεχίσει τον αγώνα για
την υπεράσπιση των δικαιωμάτων
μας και την κατάκτηση όλων όσων
δικαιούμαστε.
Με άλλη ανακοίνωσή του ο Σύλλογος καταγγέλλει την κυβέρνηση
που: Με μια καθαρά προεκλογικού
τύπου κίνηση, που έφερε στην κυριολεξία στο… παρά πέντε του κλεισίματος της Βουλής, η κυβέρνηση
επιχείρησε, για μια ακόμη φορά, να

εμπαίξει και να εξαπατήσει τους
συνταξιούχους της Εθνικής Τράπεζας εισήγαγε και ψήφισε στη Βουλή
μια τροπολογία, στην οποία προβλέπεται: η καταβολή από τον ΕΤΕΑΕΠ
επικουρικής σύνταξης στους συνταξιούχους του ΛΕΠΕΤΕ και ΕΘΝΑΚ,
που προσδιορίζεται στο ύψος των
σημερινών επικουρικών συντάξεων
του ΕΤΕΑΕΠ και για το διάστημα
από 1/1/2019 και μέχρι την αμετάκλητη απόφαση των Δικαστηρίων.
Σημειώνουμε ότι, όπως επίσης αναφέρει, από την έναρξη ισχύος της
παρούσας τροπολογίας η καταβολή
της επικουρικής σύνταξης από τον
ΕΤΕΑΕΠ θα γίνεται στη βάση του
συστήματος «νοητής κεφαλαιοποίησης» που σημαίνει ότι τόσα έχω..
τόσα δίνω!!!
Για το προηγούμενο διάστημα
από 1/1/2018 και μέχρι 31/12/2018 η
τροπολογία προβλέπει και μάλιστα
σε πέντε (5) δόσεις, την καταβολή
της επικουρικής σύνταξης από την
ΕΤΕ, η οποία όχι μόνο αρνείται εδώ
και πάνω από δυο χρόνια την καταβολή της στους δικαιούχους συνταξιούχους της ΕΤΕ και της Εθνικής
Ακινήτων Α.Ε (ΛΕΠΕΤΕ & ΕΘΝΑΚ),αλλά και η οποία, κατά δήλωση
του κου Μυλωνά, η ΕΤΕ θα προσφύγει στο Συνταγματικό Δικαστήριο
για την ακύρωση της τροπολογίας.
Ο Σύλλογός μας καταγγέλλει την
κυβερνητική ψηφοθηρική αυτή
μεθόδευση που αποσκοπεί, σε αγαστή συνεργασία με την ΕΤΕ, όχι
μόνο στην απαλλαγή της ΕΤΕ από
την υποχρέωση της να καταβάλλει
συνεχώς και από την 1/1/2018 στους
ανωτέρω συνταξιούχους την επικουρική τους σύνταξη, αλλά και
στον οικονομικό μαρασμό του ΕΤΕΑΕΠ που θα δίνει στη συνέχεια,
στην κυριολεξία ψίχουλα σε όλους
τους συνταξιούχους, ακόμη και
στην κατάργηση της.
Καλούμε τους συνταξιούχους
των ΛΕΠΕΤΕ & ΕΘΝΑΚ να μην…
«τσιμπήσουν» στο νέο κυβερνητικό δόλωμα εξαπάτησής τους, να
πουν ΟΧΙ στη νέα επιχείρηση απαξίωσης των επικουρικών μας
συντάξεων,
να αναλογιστούν
ποιες κυβερνήσεις και γιατί μας
έφεραν ως εδώ και να συσπειρωθούν στο Σύλλογό μας, διεκδικώντας την άμεση και συνεχή καταβολή της δικαιούμενης σύνταξής
μας στο αρχικό της ύψος. Είναι
λεφτά δικά μας που τα «έφαγαν»
διαχρονικά οι κυβερνήσεις και η
ΕΤΕ με τα PSI, τις ανακεφαλαιοποιήσεις, τις επενδύσεις τους κλπ.

ΠΑΣΑΣ- ΔΕΗ
Έκθεση ζωγραφικής διοργανώνει ο Σύλλογος με έργα συναδέλφων,
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ζωγραφικής. Τα εγκαίνια έγιναν την
Πέμπτη 20 Ιούνη στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στα γραφεία του συλλόγου Αριστοτέλους 11-15. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 12 Ιούλη.
Ώρες λειτουργίας καθημερινά από 10 πμ- 13 μμ και κάθε Τρίτη- Πέμπτη
απόγευμα 6- 8 μμ.

Βουλευτικές εκλογές: πριν και μετά
Ασφαλώς οι επερχόμενες βουλευτικές
εκλογές αποτελούν το κεντρικό ζήτημα της
περιόδου αυτής, μέσα στο 2019. Οι ευρωεκλογές και οι εκλογές για την τοπική διοίκηση
είχαν τη δική τους σημασία και αξία, έδειξαν
τις πρώτες αντιδράσεις κύρια του λαϊκού
κόσμου απέναντι στην πολιτική, που όλα αυτά
τα χρόνια έχει οδηγήσει τη ζωή του σε μεγάλα
αδιέξοδα, σε ραγδαία χειροτέρευση, με εκατοντάδες χιλιάδες άνεργους, εκατομμύρια χρεωμένους και οφειλέτες σε τράπεζες και δημόσιο
(εφορία, ταμεία, δήμους), που ζουν στα όρια
της φτώχειας ή κάτω από αυτά.
Έδειξαν επίσης τις ανακατατάξεις που η
λαϊκή στάση δημιουργεί στο αστικό πολιτικό
σκηνικό. Η άνοδος της ΝΔ και η ταυτόχρονη
πτώση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και οι διαφοροποιήσεις στα μικρότερα αστικά κόμματα, που άλλα
τα οδήγησαν στην διάλυση, στην ενσωμάτωση
σε μεγαλύτερα, είτε άμεσα, είτε έμμεσα,
ακόμα στην εμφάνιση νέων.
Φυσικά οι ανακατατάξεις αυτές κρύβουν
πίσω τους και τους ανασχεδιασμούς του σκηνικού αυτού, που κάνει η αστική τάξη παίρνοντας υπ’ όψη της τις γενικότερες ανακατατάξεις και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι αλλαγές στο σκηνικό αυτό είναι εντυπωσιακές. Πτώση των παραδοσιακών νεοφιλελεύθερων κομμάτων, μεγάλη μείωση των σοσιαλδημοκρατών, άνοδος των ακροδεξιών,
ρατσιστικών δυνάμεων, συρρίκνωση των «αριστερών κομμάτων ή συνασπισμών στα πλαίσια
του ΚΕΑ κλπ.
Αλλαγές λοιπόν στη διάταξη των πολιτικών
δυνάμεων. Τι είναι αυτό που δεν αλλάζει και
δεν πρόκειται να αλλάξει προς το καλύτερο
για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα; Η αντεργατική και αντιλαϊκή επίθεση σε
βάρος τους ανεξάρτητα από το χρώμα ή
όνομα των κυβερνήσεων που θα σχηματίζουν τα κόμματα αυτά.
Το ίδιο θα γίνει και στη χώρα μας. Μπορεί
το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών να
κινηθεί στην ίδια πορεία με τις ευρωεκλογές,
οπότε μάλλον θα έχουμε αλλαγή του κυβερνητικού σχηματισμού. Μπορεί να δούμε νέες
πολιτικές συμμαχίες. Όμως είναι βέβαιο, πως
αυτό δεν θα έχει καμία θετική επίδραση στην
κυβερνητική πολιτική, που με σταθερά και
εντεινόμενα τα αντεργατικά και αντιλαϊκά
χαρακτηριστικά της θα συνεχίσει να εφαρμόζεται, ακριβώς από ‘κει που θα την αφήσει η
απερχόμενη. Θα πάμε στην απόλυτη εφαρμογή της μεθόδευσης «από το κακό στο χειρότερο», όσο ο λαός θα παραμένει εγκλωβισμένος στη λογική του «μικρότερου κακού».
Στα επόμενα λοιπόν τέσσερα χρόνια που
(μπορεί) θα διαρκέσει η επόμενη κυβερνητική
θητεία, οι εργαζόμενοι και ο λαός δεν έχουν να
δουν τίποτα καλύτερο απ’ όσα ισχύουν σήμερα, αντίθετα θα υποστούν τα επόμενα μέτρα
των αντιλαϊκών πολιτικών.
Απευθυνόμαστε ιδιαίτερα στους συνταξιούχους, που για διάφορους λόγους κατηύθυναν
την επιλογή τους στον άλλο πόλο του δικομματισμού, εκφράζοντας από τη μία την αντίθεσή
τους στην μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενη πολιτική, από την άλλη αναζητώντας μια «νέα ελπίδα», μήπως γίνει όχι κάτι καλύτερο, αλλά τουλάχιστον να παραμείνουν τα πράγματα στο
εδώ που βρισκόμαστε.
Είμαστε υποχρεωμένοι να τους επισημάνουμε, με το δικαίωμα που μας δίνουν οι δεκάδες αγώνες που δώσαμε με χιλιάδες συναδέλφους, αλλά και εκ μέρους όλων των υπολοίπων, που ωφελήθηκαν με τα μερικά έστω
θετικά αποτελέσματα, που οι αγώνες αυτοί
πέτυχαν, ότι δεν επιτρέπεται κανένας εφησυχασμός. Ας μην περιμένουν μια ήρεμη τετραετία όσον αφορά τα γενικά και ειδικά εργατικά δικαιώματα και ειδικότερα στο ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό. Οι συντάξεις παραμένουν

στο κέντρο της προσοχής των δυνάμεων που
χαράζουν την πολιτική για το θέμα αυτό, της
ΕΕ, ανεξάρτητα από το ποιοι θα εκπροσωπούν
τα θεσμικά της όργανα, της νέας κυβέρνησης,
του μεγάλου κεφαλαίου, που εξακολουθεί να
θεωρεί τις συντάξεις ένα μεγάλο βαρίδι, από
το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να απαλλαχτούν.
Το μεγάλο μόνιμο μνημόνιο, που θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι το 2060, δεν βγάζει έξω
από τις λίστες του το συνταξιοδοτικό. Η εποπτεία της ΕΕ δεν θα πάψει να παρακολουθεί
κάθε βήμα της κυβερνητικής πολιτικής και να
ζητάει νέα μέτρα, όπως προειδοποιεί ήδη το
Γιούρογκρουπ, η έκθεση της Κομισιόν. Η ΝΔ
έχει εξαγγείλει, άλλοτε με μισόλογα, άλλοτε
με καθαρές κουβέντες την συνέχεια της αντισυνταξιουχικής πολιτικής (σύστημα τριών
πυλώνων), που θα παραλάβει από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ (νόμος Κατρούγκαλου). Οι μεγαλοεπιχειρηματίες και οι εκπρόσωποί τους
(Στουρνάρας, Ξιαφά κ.α.) το λένε ανοιχτά, πως
το πρόβλημα των συντάξεων πρέπει να λυθεί
με την μεγαλύτερη μείωσή τους και απαξίωση
του δημόσιου χαρακτήρα (όσος έχει απομείνει) υπέρ των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών.
Δεν εφησυχάζουμε. Το μόνο σίγουρο για
τους συνταξιούχους (όπως και για τους εργαζόμενους) είναι η παρακαταθήκη των αγώνων
που κάναμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε
μετά τις εκλογές. Δεν περιμένουμε να μας
τάξουν ψεύτικες ελπίδες. Παραμένουμε σε
αγωνιστική επιφυλακή, που είναι η μόνη δική
μας ελπίδα.
Και να έχουμε πάντα υπ’ όψη μας το ακόμα
πιο σημαντικό ζήτημα, που η πολιτική αυτή
δημιουργεί ήδη και θα επιτείνει για τα παιδιά
και τα εγγόνια μας. Αυτά θα δουλέψουν μέχρι
τα 70 τους (και παραπάνω) για να πάρουν μια
κρατική σύνταξη- επίδομα. Δεν έχουμε δικαίωμα να σκεφτόμαστε μόνο το δικό μας σήμερα, να κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας και να
αδιαφορούμε για τις επερχόμενες γενιές
εργαζομένων και συνταξιούχων. Είτε το
καταλαβαίνουμε είτε όχι, οι έχοντες την
εξουσία προσπαθούν να μας κάνουν συνένοχους στο έγκλημα σε βάρος τους. Θα πάρουμε αυτή την ευθύνη;
Αυτό ας το έχουμε όλοι υπ’ όψη μας. Περιθώρια επανεξέτασης των εκλογικών επιλογών
μας υπάρχουν. Η ψήφος στα κόμματα που
διαδοχικά, το ένα μετά το άλλο, μας έφεραν
στην κακή κατάσταση που βρισκόμαστε, θα
είναι μια στάση ακύρωσης των προσπαθειών
μας και των αγώνων μας. Ο δικομματισμός και
τα υποστηρίγματά του, η υποστήριξη προς τις
δυνάμεις του δεν πρόκειται να απομακρύνουν
τους κινδύνους, αντίθετα θα τους φέρουν πιο
κοντά, θα ενισχύσουν την αμεσότητά τους.
Κι όσον αφορά την κινδυνολογία που τα δύο
κόμματα των μνημονίων αναπτύσσουν το ένα
εναντίον του άλλου, ότι δηλαδή θα κάνει τα
χειρότερα σε βάρος μας, η πείρα μας είναι
ξεκάθαρη και ειλικρινής. Και τα δύο έβαλαν
όλες τις δυνάμεις τους για να τσακίσουν τις
συντάξεις μας. Και τα δύο (μαζί με τους μικρότερους κολαούζους τους) ψήφισαν τα τρία
μνημόνια και τα συνοδευτικά μέτρα τους. Μπορεί να το αμφισβητήσει κάποιος αυτό; Όχι. Το
να μας απειλούν λοιπόν και οι δύο με τον μπαμπούλα του άλλου, είναι μια σκέτη απάτη, μια
παγίδα για να πούμε ξανά το ναι στην πολιτική
αυτή. Η αλλαγή του διαχειριστή δεν θα φέρει
αλλαγή με βελτίωση της κακής κατάστασής
μας.
Η κάλπη της 7 Ιούλη είναι για εμάς μια
δεύτερη ευκαιρία να στρέψουμε τα πράγματα σε μια φιλοσυνταξιουχική πορεία. Να
πούμε όχι στους δικομματισμούς εταίρους.
Όχι στην κινδυνολογία τους. Όχι στη δεδομένη κοινή αντιασφαλιστική πολιτική τους.

Δεν μας εφησυχάζουν οι προεκλογικές υποσχέσεις και
ταξίματα των μονομάχων του δικομματισμού. Δεν μας πείθουν. Τους έχουμε δοκιμάσει δέκα χρόνια. Είναι μόνο προεκλογικές. Μετεκλογικά, όποιος κι αν βρεθεί στο κυβερνητικό στασίδι, θα κάνει ακριβώς τα ίδια και χειρότερα.
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Η κατάσταση στην υγεία
τα χρόνια της κρίσης και οι επιπτώσεις
στους συνταξιούχους
Τα προβλήματα στην υγεία είναι διαχρονικά. Την περίοδο της κρίσης επιδεινώθηκαν τραγικά. Οφείλεται στην γενικότερη στρατηγική της Ε.Ε, των επιχειρηματικών ομίλων και των κυβερνήσεων.
Στόχος η κατάργηση του δημόσιου
χαρακτήρα της Κοινωνικής Ασφάλισης –
Υγείας, η εμπορευματοποίηση της. Η
εκμετάλλευση των αποθεματικών της
Κοινωνικής Ασφάλισης για ιδιωτικές
επενδύσεις ως ατμομηχανή της αιματοβαμμένης ανάπτυξης, σε βάρος των λαϊκών αναγκών.
Ξεκίνησαν το ξήλωμα των μονάδων
και των δομών υγείας (ΙΚΑ – ΟΠΑΔ –
ΟΑΠ/ΔΕΗ κλπ).
Από τις 240 ΤΟΜΥ που υποσχέθηκαν
μέχρι το 2017, έχουν δημιουργηθεί οι
120 μέχρι σήμερα με μειωμένη σύνθεση.
Μόνο με έναν γενικό γιατρό ή παθολόγο
ή παιδίατρο, που αποτελούν τον οικογενειακό γιατρό για όλους. Μόνο ένας
νοσηλευτής και ένας διοικητικός υπάλληλος που έχουν την ευθύνη για 12000
κατοίκους.
Τα κέντρα υγείας υπολειτουργούν με
μειωμένη σύνθεση προσωπικού και ωραρίων. Οι ασφαλισμένοι δεν εξυπηρετούνται και σπρώχνονται στους ιδιώτες γιατρούς με 10 ευρώ για συνταγογράφηση.
Η συμμετοχή των ασφαλισμένων από
9% έχει διπλασιαστεί, ιδιαίτερα με την
έξοδο από την λίστα αρκετών φαρμάκων.
Συγχρόνως η εμπορευματοποίηση
της υγείας, η μειωμένη χρηματοδότηση
από τον κρατικό προϋπολογισμό, η μείωση του προσωπικού και τα εξαντλητικά
ωράρια στις δημόσιες δομές υγείας
(νοσοκομεία, ΚΥ) κάνουν τη κατάσταση
αφόρητη.
Χορτάσαμε υποσχέσεις και προπαγάνδα για την καλυτέρευση της υγείας.
Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι 2.5 εκατομμύρια έχουν πρόσβαση στα νοσοκομεία, όμως κρύβει ότι οι υπηρεσίες που
προσφέρονται στους ασφαλισμένους
είναι ελάχιστες και έχουν μειωθεί, αφού
η επισκεψιμότητα είναι πολλαπλάσια και
η χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό μειώνεται συνεχώς. Οι
δαπάνες για την υγεία μειώθηκαν κατά
40% από το 2009 μέχρι το 2017, τα
ελλείμματα που υπήρχαν δεν οφείλονταν στις σπατάλες, που προπαγανδιστικά χρησιμοποίησαν οι κυβερνήσεις, για
να φορτώσουν νέα βάρη και μείωση των
υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους.
Οι συνταξιούχοι έχουν απόλυτο δίκαιο
να διαμαρτύρονται για την υγεία, αλλά
και τον εμπαιγμό όλων των κυβερνήσεων
όταν ισχυρίζονται ότι οι συνταξιούχοι
έχουν χρήματα να πηγαίνουν στα νοσο-

κομεία, όχι όμως οι ανασφάλιστοι, ενισχύοντας το λεγόμενο κοινωνικό αυτοματισμό.
Μόνο από τις αυξήσεις στις κρατήσεις
για την υγεία από τους συνταξιούχους
το κράτος εισπράττει 800 εκατομμύρια
τον χρόνο, που από αυτά μόνο τα 600
αποδίδει για την υγεία στα νοσοκομεία.
Την ίδια στιγμή τα μεγάλα τζάκια
απαλλάσσονται της φορολογίας και ιδιαίτερα το εφοπλιστικό κεφάλαιο ακόμη
και από την φορολογία του πετρελαίου,
ενώ οικειοθελώς θα καταβάλει φόρους
όλα κι όλα 40 εκατομμύρια ευρώ.
Το πρόσφατο Λοκ-άουτ των ιδιωτικών
διαγνωστικών κέντρων με χιλιάδες ασθενείς που χρειάζονται επείγουσες εξετάσεις αναδεικνύουν τις τραγικές συνέπειες της εμπορευματοποίησης και του
χτυπήματος της δημόσιας υγείας.
Η πλειοψηφία των διαγνωστικών εξετάσεων στις δημόσιες δομές υγείας είναι
πλήρως εξαρτώμενες από την ιδιωτική
επιχειρηματική δράση.
Δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας,
ΤΟΜΥ, εξαρτώνται από τον ιδιωτικό
τομέα για προμήθειες, εργαστήρια, φάρμακα, αναλώσιμα κλπ.
Ας σταματήσουν να παραμυθιάζουν
τους συνταξιούχους για την δήθεν βελτίωση των παροχών υγείας.
Απαιτούμε:
- Δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Αποκλειστικά, δημόσια δωρεάν υγεία, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους, κατάργηση και
απαγόρευση σε κάθε εμπορευματοποίηση – ιδιωτικοποίηση.
- Πλήρη κρατική χρηματοδότηση των
δημοσίων μονάδων υγείας με αντίστοιχη αύξηση των κονδυλίων από
τον κρατικό προϋπολογισμό.
- Την καθολική πλήρη και απολύτως
δωρεάν χορήγηση όλων των φαρμάκων και εμβολίων, την κατάργηση
των διάφορων λιστών των φαρμάκων
και το χαράτσι του ενός ευρώ ανά
συνταγή.
- Πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία που να
απευθύνεται προληπτικά στους υγιείς με όλες τις δομές σε 24ωρη λειτουργία.
- Ικανό αριθμό προσλήψεων γιατρών,
νοσηλευτών, εργαζομένων με μόνιμη σταθερή δουλειά με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα.
Οι κυβερνήσεις αλλάζουν αλλά η ζωή
μας χειροτερεύει. Δεν είμαστε αμνήμονες, δεν υιοθετούμε την λογική «ό,τι
έγινε- έγινε». Διεκδικούμε ό,τι μας έχει
αφαιρεθεί, δεν τα χρωστάμε σε κανένα
δανειστή, είναι πληρωμένα με το αίμα και
τον αγώνα μιας ζωής.

Λέμε όχι στην ομηρία στα χέρια των επιχειρηματικών συμφερόντων στην υγεία,
που μας επιβάλλουν οι κυβερνήσεις.
Απαιτούμε και αγωνιζόμαστε για πλήρως
καθολικό, δημόσιο, δωρεάν σύστημα υγείας. Χρηματοδότηση των κρατικών δομών
από τον κρατικό προϋπολογισμό για την
εξασφάλιση των τεχνολογικών υποδομών,
του απαραίτητου προσωπικού
κάθε ειδικότητας.

Ιδιωτικός τομέας
στην παροχή ιατρικών και διαγνωστικών
υπηρεσιών: να καταργηθεί

Το πρόβλημα που προέκυψε μεταξύ
υπουργείου υγείας και ΕΟΠΥΥ από τη
μια και ιδιωτικών κέντρων ιατρικών διαγνωστικών εξετάσεων από την άλλη, δεν
ήταν «κεραυνός εν αιθρία». Είναι αναπόφευκτο αποτέλεσμα της πολιτικής ιδιωτικοποίησης της παροχής υπηρεσιών περίθαλψης προς το λαό, του φορτώματος
του κόστους αυτών των υπηρεσιών στις
πλάτες των λαϊκών στρωμάτων που τις
έχουν ανάγκη. Αποτέλεσμα της μεθοδευμένης εδώ και πολλά χρόνια, πριν ακόμα
από την οικονομική κρίση, πολιτικής υποβάθμισης του δημόσιου (σ’ ένα βαθμό
έστω) συστήματος υγείας- περίθαλψης,
υπέρ του ιδιωτικού και της κερδοφορίας
του.
Με αφορμή την διένεξη του υπουργείου με τα διαγνωστικά κέντρα, αλλά και
τους αυτοαπασχολούμενους στον
κλάδο, όσον αφορά την φορολογική
πολιτική απέναντί τους, η υπόθεση κατέληξε τα κέντρα αυτά να δέχονται μεν να
πραγματοποιούν εξετάσεις, αλλά με την
προϋπόθεση πως οι εξεταζόμενοι θα
πληρώνουν το κόστος της συμμετοχής
από την τσέπη τους. Το τι θα κάνουν
μετά, αν και πότε θα πάρουν τη συμμετοχή αυτή πίσω- ο αρμόδιος υπουργός
πάντως ξεκαθάρισε πως ο ΕΟΠΥΥ δεν
θα την επιστρέφει-, περιμένοντας με τις
ώρες στις ουρές στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, όπου θα πρέπει να καταθέσουν τα σχετικά παραστατικά (αποδείξεις κλπ) είναι δικό τους θέμα. Κατά τα
άλλα έχουμε πετύχει την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση, που απαλλάσσει τους
πολίτες από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Ο ίδιος ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ υπουργός, λίγες
μόνο μέρες πριν τις εκλογές κι ενώ…
μαίνεται η σύγκρουση ΣΥΡΙΖΑ- ΝΔ για το
ποιος θα φέρει τους ιδιώτες στην υγεία,
ξεκαθάρισε πως «είναι αναγκαίες οι συμβάσεις με ιδιώτες, γιατί το δημόσιο δεν
μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες».
Βέβαια δεν είναι το δημόσιο γενικά κι
αόριστα που δεν μπορεί, αλλά οι κυβερνήσεις, οι διαχειριστές του δημόσιου,
που δεν θέλουν, γιατί δεν θέλουν οι ιδιώτες. Απλά πράγματα.
Η άλλη πλευρά είναι πως οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα, ειδικά οι
συνταξιούχοι, πληρώνουν μέχρι και έξι
φορές την παροχή αυτών των υπηρεσιών. Μία -1η- μέσω της φορολογίας. Μία
-2η- με τις εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ από
τους μισθούς και τις κύριες συντάξεις.
Μία -3η- με τις εισφορές επίσης υπέρ
ΕΟΠΥΥ από τις επικουρικές συντάξεις.
Μία -4η- με τη συμμετοχή στο κόστος
των υπηρεσιών. Μία -5η- (σε σημαντικό

βαθμό) με το να μην πηγαίνουν για κατάθεση εγγράφων για την επιστροφή της
συμμετοχής από τον ΕΟΠΥΥ, είτε γιατί
δεν μπορούν να πάρουν άδεια απουσίας
από τη δουλειά τους, είτε προκειμένου
να αποφύγουν την ορθοστασία, την
ουρά και το άγχος, ειδικά αν πρόκειται
για εξετάσεις χαμηλού κόστους (πχ
κάποιες αιματολογικές), είτε από φυσικούς λόγους (υπερήλικες). Και μία -6ημε το να μην κάνουν (πολλοί) τις απαραίτητες εξετάσεις, γιατί δεν μπορούν να
πληρώσουν τη συμμετοχή ακόμη κι αν
αυτή είναι μικρή. Ότι ακριβώς γίνεται και
με τα φάρμακα. Άλλωστε κι αυτή είναι
μία από τις μεθοδεύσεις που έκαναν τον
ΕΟΠΥΥ πλεονασματικό.
Ο καθένας μπορεί να φανταστεί τι θα
γίνει, αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί
για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφού
μάλιστα βρισκόμαστε σε προεκλογική
περίοδο, με υπηρεσιακή κυβέρνηση.
Πόσα θα του μείνουν του ΕΟΠΥΥ στα
ταμεία, πόσα θα χάσουν από το εισόδημά τους οι εργαζόμενοι, συνταξιούχοι
κ.α. Πόσο θα κινδυνέψουν ασθενείς με
υψηλή προτεραιότητα για διαγνωστικές
εξετάσεις. Πόσο θα επιβαρυνθούν οι
δημόσιες δομές, ειδικά τα νοσοκομείαόπου θα καταφύγουν πολλοί-, όχι γιατί
δεν έχουν την ικανότητα, αλλά γιατί δεν
διαθέτουν τον αναγκαίο τεχνολογικό
εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό.
Ας σκεφτούμε. Ποιοι φταίνε, που
φτάνουμε σε τέτοιες καταστάσεις; Γιατί
αυτές ούτε από τον ουρανό πέφτουν,
ούτε μοιραίες κι αναπόφευκτες είναι. Το
γράψαμε και στην αρχή. Είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών, εγχώριων
και εισαγόμενων (ΕΕ, ΔΝΤ, ΟΟΣΑ κ.α.).
Τις πολιτικές αυτές τις άσκησαν και τις
εφαρμόζουν κυβερνήσεις. Κόμματα που
αναλαμβάνουν την διακυβέρνηση. Το
ζήτημα αυτό είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά, που αποδείχνουν το πόσο
ίδιες είναι οι πολιτικές των κομμάτων,
ειδικά της τελευταίας δεκαετίας, που
κυβέρνησαν. ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και οι
μικρότεροι κομπάρσοι. Κι είναι ένα εξόχως σοβαρό στοιχείο, που μπορεί να
γίνει αποφασιστικό κριτήριο για την
ψήφο μας στις επερχόμενες εκλογές.
Μαύρο στον δικομματισμό, μαύρο
στους κολαούζους του. Ψήφο εμπιστοσύνη στις δικές μας δυνάμεις, στους
δικούς μας αγώνες, ψήφο στους πολιτικούς υπερασπιστές μας. Ψήφο στο
αίτημα για κατάργηση της ιδιωτικής
επιχειρηματικότητας στην υγεία- περίθαλψη, για δημόσιο, καθολικό, δωρεάν
σύστημα υγείας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ:
Περασμένα ξεχασμένα από τις κυβερνήσεις με
τις «κοινωνικές ευαισθησίες»
Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και από τον ΟΑΕΔ το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2019 – 2020 που ισχύει από 1 Αυγούστου 2019 μέχρι Ιούλη του
2020. Το κόστος περιορίζεται μόλις στα 10 εκατομμύρια ευρώ, όταν το 2011 ήταν 63.
Οι εισφορές που κατέβαλαν πέρυσι οι εργαζόμενοι ανήλθαν στα 127 εκατομμύρια
ευρώ.
Οι δικαιούχοι φέτος είναι 140.000 όταν το 2011 ήταν 570.000. Οι μέρες διανυκτερεύσεων έγιναν 5 από 7. Και το σημαντικό αποκλείονται για άλλη μια φορά οι συνταξιούχοι παρά τις αμέτρητες περικοπές των συντάξεων τους και τις συνεχείς απαιτήσεις μας προς το Υπουργείο, όταν μάλιστα ο προϋπολογισμός του ΟΑΕΔ προβλέπει
πλεόνασμα μαμούθ που φθάνει τα 581 εκατομμύρια ευρώ.
Και η απερχόμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όπως και οι προηγούμενες των ΝΔ- ΠΑΣΟΚ,
έδειξε και γι’ αυτό το ζήτημα το πραγματικό της «κοινωνικό» πρόσωπο προς τους
συνταξιούχους.

ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ
Κινδυνολογία για
τις εργασιακές σχέσεις
Περίσσεψε η κινδυνολογία εκ μέρους των
δικομματικών εταίρων, για
το ποιος θα είναι ο νεκροθάφτης των εργασιακών
σχέσεων και ιδιαίτερα του
εβδομαδιαίου και ημερήσιου εργάσιμου χρόνου.
Ξαφνικά το 7ήμερο έγινε
κεντρικό ζήτημα αντιπαράθεσης ανάμεσά τους,
απ’ αφορμή τη δήλωση
του Κ. Μητσοτάκη ότι
ευνοεί την εφαρμογή του
7ήμερου, «εφ’ όσον αυτή
προκύπτει από συμφωνία
εργοδοτών- εργαζομένων
σε μία επιχείρηση».
Ας δούμε κάποιες
πλευρές. Ο Μητσοτάκης
έκανε αυτή τη δήλωση
επισκεπτόμενους γνωστή
επιχείρηση, στην οποία ο
Τσίπρας πριν κάποιο διάστημα, κατά τη δική του
επίσκεψη εκεί, την είχε
εκθειάσει σαν πρότυπο
επιτυχημένης επιχείρησης, που εφάρμοζε το
7ήμερο με τις προϋποθέσεις αυτές.
Η εφαρμογή του 7ήμερου από την όποια επιχείρηση στηρίζεται σε νομοθεσία που έχει ψηφιστεί
και ισχύει από χρόνια από
την ΕΕ και τις κυβερνήσεις. Τη νομοθεσία αυτή
δεν την κατάργησε ο
ΣΥΡΙΖΑ, αντίθετα την
παγίωσε. Να θυμίσουμε
πως πριν 3- 4 χρόνια, με
βάση αυτή τη νομοθεσία,
οι αλυσίδες Σούπερ- μάρκετ και τα εμπορικά καταστήματα ξεκίνησαν να
ανοίγουν και τις Κυριακές.
Σταμάτησαν την πρακτική
αυτή, όταν είδαν ότι ελάχιστοι ψώνιζαν, οπότε ο
τζίρος ήταν μηδαμινός.
Όμως εξακολουθούν να
υπάρχουν επιχειρήσεις
και αλυσίδες ΣΜ και εμπορικών καταστημάτων, που
εξακολουθούν να ανοίγουν τις Κυριακές. Για να
μην πούμε τι γίνεται στις
τουριστικές περιοχές με
τη δικαιολογία, ότι είναι
τέτοιες. Να θυμίσουμε
τους αγώνες που έδωσε
“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

το
εργατοϋπαλληλικό
κίνημα για να μην καταργηθεί η Κυριακή- αργία
και επί ΝΔ και επί ΣΥΡΙΖΑ.
Προσπαθώντας μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ να αντιπαρατεθεί στη ΝΔ και να
εμφανιστεί σαν υπερασπιστής του εργατικού αυτού
δικαιώματος, αναφέρθηκε
στο γεγονός, πως στη
διαπραγμάτευση που επικαλέστηκε ο Μητσοτάκης,
θα περάσει η βούληση
του εργοδότη, που έχει το
πάνω χέρι, είναι ο ισχυρός. Όμως το ίδιο ακριβώς ίσχυσε και στα τέσσερα και μισό χρόνια που
κυβέρνησε αυτός. Σε
καμία περίπτωση οι εργοδότες στο διάστημα αυτό
δεν υποχρεώθηκαν να
φέρονται σαν ίσοι με τους
εργαζόμενους. Το μαρτυρούν οι χιλιάδες απολύσεις, οι απλήρωτοι εργαζόμενοι, η συστηματική
παραβίαση εργασιακών
σχέσεων, τα ανύπαρκτα
μέτρα ασφάλειας, τα
χιλιάδες εργατικά ατυχήματα με δεκάδες νεκρούς,
ακόμα η εκβιαστική υπεξαίρεση των δώρων Χριστουγέννων των εργαζομένων, η παραβίαση του
οχτάωρου, οι απλήρωτες
υπερωρίες, τα χιλιάδες
χρωστούμενα ρεπό, ειδικά στο δημόσιο (γιατροί,
αστυνομία κλπ) και άλλα.
Πρόσφατα
μάλιστα
πέρασε τροπολογία του
υπουργείου εργασίας,
που υποχρεώνει δημόσιους υπαλλήλους να δουλέψουν
υποχρεωτικά
7ήμερο, για να εκδοθούν
οι συντάξεις του δημοσίου που εκκρεμούν.
Ο Κ. Μητσοτάκης μετά
το θόρυβο πάντως προσπάθησε να μετριάσει τις
εντυπώσεις, δηλώνοντας
(και στελέχη της ΝΔ) ότι
δεν πρόκειται να καταργήσει το 7ήμερο.
Έτσι μας προέκυψαν
και οι δύο υπερασπιστές
μιας μεγάλης εργατικής
κατάκτησης, την οποία
όμως αμφότεροι την
έχουν ήδη καταργήσει,
ασφαλώς στηρίζοντας τις
επιταγές της εργοδοσίας,
ενισχύοντας την έτσι κι
αλλιώς ισχυρή θέση τους
απέναντι στους εργαζόμενους.
Εμείς λέμε το πολύ
απλό. Δεν τους πιστεύουμε και όταν εμφανίζονται
σαν υπερασπιστές εργατικών δικαιωμάτων, να ετοιμαζόμαστε να τα υπερασπιστούμε από τα χτυπήματα που οι δικομματικοί
θα τους επιφέρουν.
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Αστεία και σοβαρά
Ποιος ήταν ο λόγος που ο Τσίπρας
επικαλέστηκε για να ζητήσει από τον
ΠτΔ τη διάλυση της βουλής και την
προκήρυξη βουλευτικών εκλογών τον
Ιούλη; Ότι η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος (από τον Ιούνη μέχρι τον
Σεπτέμβρη) δεν θα είναι ευνοϊκή για
τον «ενάρετο κύκλο της ανάπτυξης
της οικονομίας», στην οποία αυτή έχει
μπει. Απορούμε: Αν η οικονομία έχει
μπει στον «ενάρετο κύκλο», οι πρόωρες εκλογές και η πιθανότητα αλλαγής κυβέρνησης δεν θα τον διαταράξουν; Η απλή λογική αυτό λέει, πως αν
έχεις πετύχει κάτι τέτοιο πολύ καλό
και «ενάρετο», το συνεχίζεις για να το
ολοκληρώσεις, έστω σε ικανοποιητικό
βαθμό. Έτσι δεν το βάζεις σε προεκλογικές περιπέτειες και μάλιστα πας
σε εκλογές ακόμα πιο ισχυρός. Η
απλή λογική. Άραγε δεν την διαθέτουν
εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ;
Το καλύτερο πάντως το είπε η
Θεανώ. Πως ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε
μόνο εφτά (7) μήνες, δηλαδή από τον
Αύγουστο και μετά που βγήκαμε από
τα μνημόνια και την εποπτεία!!! Άρα
τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια η
κυβέρνηση ήταν ανύπαρκτη ή στην
καλύτερη περίπτωση διακοσμητική!!
Τέτοια ομολογία πρέπει να είναι
παγκόσμια πρώτη. Τότε όλα αυτά για
τα οποία καυχιέται ο ΣΥΡΙΖΑ, πως
πέτυχε
στην
τετραετία
της
διακυβέρνησής του, είναι… επιτυχίες
αυτών που πραγματικά κυβερνούσαν,
δηλαδή της τρόικα, των θεσμών, της
ΕΕ, του ΔΝΤ κλπ, ενώ αυτός απλά
καθόταν και παρακολουθούσε!!! Το
απόλυτο της γελοιότητας.
Το χειρότερο και πιο προσβλητικό
το ξεστόμισε ο ίδιος ο Τσίπρας. Που
είπε πως φταίει ο λαός, που δεν
κατάλαβε πως οι ευρωεκλογές ήταν
δημοψήφισμα για την έγκριση της
εφαρμογής των ανακουφιστικών
μέτρων της κυβέρνησής του. Πως ο
λαός είναι χαζός. Εκ μέρους όλων
εκείνων που τον «κατάλαβαν» στο
δημοψήφισμα του 2015 και την
πάτησαν, έχουμε να πούμε την γνωστή
παροιμία «μια του ψεύτη, δυο του
ψεύτη, τρεις και την κακή του μέρα».
Κατάφερε όμως να παρασύρει το λαό
για άλλη μια φορά στην παγίδα του
δικομματισμού, προς όφελος της ΝΔ.
Αυτή είναι η επιτυχία που το σύστημα
του αναγνωρίζει απόλυτα.
Πολύ γέλιο έπεσε επειδή ο Βελόπουλος πουλούσε χειρόγραφες επιστολές του… Χριστού!! Κι όμως πίσω
από την αστεία αυτή πλευρά κρύβεται
και η σοβαρή. Ποια. Αυτή που λέει πως
ο Βελόπουλος θεωρεί το λιγότερο
ηλίθιους όλους τους χριστιανούς, που
τον ακούνε και τον βλέπουν στο κανάλι
του σαν πλασιέ. Οι χριστιανοί έχουν
κάθε δικαίωμα στην πίστη τους. Ο
Βελόπουλος όμως που βρίσκει το
δικαίωμα να τους θεωρεί ηλίθιους και
να τους το λέει έτσι κατάμουτρα. Είναι
μια άθλια, προκλητική προσβολή στην
προσωπικότητα και στο πνευματικό
επίπεδο των πιστών. Ίσα- ίσα αυτός
που ισχυρίζεται πως πιστεύει με πάθος
το ίδιο με τον άλλο χριστιανό, όχι μόνο
οφείλει να τον σέβεται, αλλά και να το
δείχνει. Ας τον κρίνουν οι θεατές του
χριστιανοί, δεν γράφουμε ομόδοξοί
του, γιατί ο Βελόπουλος με βάση όλα
αυτά, μόνο χριστιανός δεν είναι.
Τον ακούσαμε όμως να εξαγγέλλει
στο πρόγραμμά του, πως θα
περιλαμβάνει την επέμβαση του
στρατού
στη
διαχείριση(!!!)
προβλημάτων, όπως στα Εξάρχεια.
Μετά τον Πάγκαλο (του ΠΑΣΟΚ
ακόμη τότε) που είχε ζητήσει να
βγουν τα τανκς για τα μπλόκα των
αγροτών, τον Μπαρμπαρούση (της
Χρυσής Αυγής) που ζήτησε να
επέμβει ο στρατός και να ανατρέψει

τον ΠτΔ και την κυβέρνηση για τη
Συμφωνία των Πρεσπών, τώρα μας
προέκυψε κι ο Βελόπουλος. Μια
απορία έχουμε. Τέτοιες ιδέες τις
περιέχει στις χειρόγραφες επιστολές
του ο Ιησούς;
Προσωπικότητες, κόμματα και
ομάδες φεύγουν κι έρχονται.
Πάει ο Βενιζέλος, στη θέση του η
Βάνα. Ε δεν είναι και τόσο μεγάλο το
κενό που αφήνει ο Βενιζέλος στη
Βουλή και στην πολιτική ζωή, που να
μην μπορεί να το καλύψει η Βάνα.
Το πάλεψε πάντως ο Βαγγέλης. Δεν
φείσθηκε επαίνων προς τον εαυτό του,
μέχρι και «ήρωας που συμβολίζει το
κάθε τι» αυτοαναγορεύτηκε. Και για
επιβεβαίωση των λεγομένων του
δήλωσε πως «η ΝΔ τον σέβεται»!!
Αλλά δεν πρέπει να έχει παράπονο.
Και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης στις
συνεντεύξεις τους δήλωσαν πως
«σέβονται (απολύτως) τον Βενιζέλο!!
Έτσι μπορεί να αποχωρήσει από το
πολιτικό προσκήνιο περήφανος για
την αναγνώριση των… κόπων του!!!
Πάνε ο Καμένος και οι ΑΝΕΛ.
Αποφάσισαν να γυρίσουν εκεί, όπου
ανήκαν πάντα. Στη ΝΔ.
Να την ψηφίσουν έδωσε γραμμή ο
Καμένος. Τη ΝΔ, που την κατήγγειλε
πως είχε συρθεί στα τέσσερα μπροστά στην τρόικα και στη Μέρκελ.
Πάει και το ΠΟΤΑΜΙ. Βάρεσε
διάλυση, ο Θεοδωράκης παραιτήθηκε.
Αποφάσισαν να μην πάρουν μέρος
στις εκλογές. Έχασε η Βενετιά βελόνι.
Ο Κοτζιάς και η ομάδα του
«ΠΡΑΤΤΩ» δεν θα συμμετέχουν στην
εκλογική διαδικασία, γιατί η ηγεσία
του ΣΥΡΙΖΑ δεν δέχτηκε τις
υποψηφιότητες συνεργατών του,
που ζήτησε ο Κοτζιάς. Κατηγόρησε
την ηγεσία του κόμματός του(;) για
«αλαζονεία, επιπολαιότητα και έλλειψη βάθους σκέψης»!!!!! Σίγουρα το
ΠΡΑΤΤΩ έχει μεγάλο «βάθος σκέψης»!!! Κι έδωσε κατεύθυνση στους
φίλους του να ψηφίσουν… δημοκρατικά, πατριωτικά, κατά… συνείδηση!!
Για τα δύο πρώτα δεν ξέρουμε, για το
τρίτο αμφιβάλουμε.
Ο Λαφαζάνης παραιτήθηκε από επί
κεφαλής της ΛΑΕ. Δεν ξέρουμε μέχρι
στιγμής τι θα κάνουν οι εν λόγω
«αριστεροί». Το ίδιο άγνωστη είναι η
τύχη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, που στις ευρωεκλογές διασπάστηκε στα δύο, κατηγορώντας η μια ομάδα την άλλη. Αναμενόμενη εξέλιξη.
Το μόνο σίγουρο είναι πως οι
αληθινοί αριστεροί, που μέχρι τώρα
ακολουθούσαν αυτά τα σχήματα,
ξέρουν τι θα κάνουν. Θα ακολουθήσουν
την πραγματική, γνήσια, ανόθευτη
αριστερή συνείδησή τους.
Ο Λεβέντης πάντως επιμένει. Εξακολουθεί να πιστεύει πως με τα κλάματα θα καταφέρει να καλύψει τις απώλειες στις ευρωεκλογές, που σαν
μέχρι στιγμής δεδομένο τον αφήνουν
εκτός βουλής. Τι καημός κι αυτός.
Ευτυχώς δεν θα μείνουμε χωρίς
φρούτα. Εμφανίστηκαν ο Βελόπουλος
και ο Βαρουφάκης. Ο ένας πλασιέ
αλοιφών και χειρόγραφων επιστολών
του Χριστού, ο άλλος πλασιέ πολιτικών
ασυναρτησιών αλλά και ετοιμότητας
να συνεργαστεί και με τον ΣΥΡΙΖΑ και
με τη ΝΔ. Έτσι, για να μην έχουμε
παράπονο, ότι θα μας λείψουν οι
πολιτικές γραφικότητες, που όμως θα
παίξουν το ρόλο της τσόντας, αν
βέβαια τα καταφέρουν.
Στην Πάτρα βρέθηκε και μίλησε ο
Κυριάκος. Κι ανάμεσα στα άλλα…
ευχάριστα για τους εργαζόμενους που
ανέφερε, ήταν το πώς με τη δική του
φιλοεπενδυτική πολιτική θα πληθύνουν
οι επενδύσεις, που θα τους
προσφέρουν… καλές δουλειές και
μισθούς. Την ώρα που τα έλεγε αυτά,

όχι μακριά από ‘κει οι εργαζόμενοι
στην Frigoglass, με τη συμπαράσταση του ΕΚ Πάτρας, άλλων συνδικάτων και της δημοτικής αρχής, συνέχιζαν την απεργιακή κινητοποίησή
τους ενάντια στην απόφαση της εταιρίας να κλείσει και να τους πετάξει
στο δρόμο. Γιατί ο Μητσοτάκης δεν
τους κάλεσε στη συγκέντρωσή του
και να δεσμευτεί μπροστά τους, ότι
θα υποχρεώσει την εργοδοσία τους,
να μην κλείσει την επιχείρηση και να
κρατήσουν τις δουλειές τους; Θα
ήταν μια απτή απόδειξη των
λεγομένων του. Αλλά αυτό έκανε
τζιζζζζζ.
Θα συνιστούσαμε στον αρχηγό της
ΝΔ να μην πάει στις επόμενες μέρες
στην Ημαθία, όπου η «ΔΕΛΤΑ» αποφάσισε να κλείσει το εργοστάσιο στο
Πλατύ και να το μεταφέρει στο εξωτερικό, απολύοντας τους εργαζόμενους,
οι οποίοι φυσικά βρίσκονται κι αυτοί
σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Ή στο
Σκαραμαγκά, όπου η Χαλυβουργική
αφήνει τους εργαζόμενους απλήρωτους και τους απειλεί με απολύσεις.
Έτσι για να μην πέφτει σε τέτοιες
συμπτώσεις, που σκάνε τις προεκλογικές φούσκες του.
Το γαϊτανάκι των «συγκρούσεων»
ανάμεσα στις ομάδες πότε των
«αντιεξουσιαστών» και πότε των
«αντισυστημικών» από τη μια και την
αστυνομία από την άλλη καλά κρατάει
Κάθε τόσο ακούμε και για μια νέα
επίθεσή τους σε αστυνομικές φρουρές
στην περιοχή με κέντρο τα Εξάρχεια.
Όμως από πού κι ως που αυτές οι
ομάδες είναι τέτοιοι, όπως με μεγάλη
προθυμία τους αποκαλούν διάφοροι,
ειδικά τα ΜΜΕ.Ο στόχος είναι
φανερός. Θέλουν να δημιουργούν
συνειρμούς πως η εργατική, ταξική,
λαϊκή πάλη ενάντια στο καπιταλιστικό
σύστημα και την εξουσία του
κεφαλαίου, στηρίζεται και εκφράζεται
με τέτοιες μεθόδους. Να την
συκοφαντούν δηλαδή. Επειδή όμως
στον μικρόκοσμο της χώρας μας
γνωριζόμαστε πολύ καλά, όλοι πλέον
έχουμε
πάρει
χαμπάρι
τον
προβοκατόρικο και ύποπτο ρόλο, που
παίζουν αυτές οι ομάδες ενάντια στο
εργατικό κίνημα, με διασυνδέσεις με
κρατικούς
και
παρακρατικούς
μηχανισμούς. Κορυφαία στιγμή του
βρώμικου αυτού ρόλου τους ήταν η
προβοκάτσια στη Μαρφίν, που κόστισε
τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους στην
τράπεζα. Καθοδηγούμενοι ανοιχτά από
την αστική εξουσία και συστημικοί
μέχρι το μεδούλι, φέρνουν σε πέρας
τις βρώμικες δουλειές, που τους
αναθέτουν τα αφεντικά τους. Μέχρι να
τσακιστούν κι αυτοί από το εργατικό,
λαϊκό κίνημα και τη δική του εξουσία.
Το παλιό εκείνο παιδικό στιχάκι
«δεν περνάς κυρά Μαρία- δεν περνάςδεν περνάς» πάει να γίνει πλέον μια
σταθερή πραγματικότητα, για όσους
θέλουν να μετακινηθούν σε όλους
τους εθνικούς και επαρχιακούς δρόμους. Η «Αττική Οδός» θα αυξήσει τα
διόδια από 2,80 στα 3,30 ευρώ, με το
ενδεχόμενο να πάνε στα 3,77. Η
«Αυτοκινητόδρομοι Αιγαίου» αύξησε
τα διόδια της ΠΑΘΕ από τον Μαλιακό
μέχρι την Ημαθία. Αυξήθηκαν τα διόδια στη γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου. Κατά
μήκος της «Εγνατίας Οδού» κατασκευάζονται 2 μετωπικά διόδια και 43(!!!)
πλευρικά. Ούτε πέντε, ούτε δέκα.
Σαράντα τρία(!!!). Δεν θα υπάρξει
κωμόπολη, χωριό και χωριουδάκι που
οι κάτοικοί τους δεν θα πληρώνουν
διόδια πηγαινοερχόμενοι στα σπίτια
τους και στις δουλειές τους. Είναι οι
απτές αποδείξεις πως ήρθαν η… ανάπτυξη και η έξυπνη επιχειρηματικότητα(!!), ή κοινώς η καταλήστευση του
λαού.
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Οι εργασιακές σχέσεις στο
Οι λαγοί του κεφαλαίου
Βγήκε η κα Ξιαφά και έκανε δηλώσεις σε ρ/φ
δημόσιο: από ποιον κινδυνεύουν σταθμό.
Και απεφάνθη τα εξής πολύ σοβαρά:

Ένα άλλο ζήτημα που η αντιπαράθεση και η κινδυνολογία
εντείνονται, είναι οι εργασιακές σχέσεις στο δημόσιο, αν θα
γίνουν και από ποιον απολύσεις, ποια σχέση θα εφαρμόζεται
ανάμεσα στους απερχόμενους και τους προσλαμβανόμενους, τι
θα γίνεται με την αξιοποίηση κλπ
Ασφαλώς η ΝΔ μαζί με το ΠΑΣΟΚ και κάποιες άλλες πολιτικές
τσόντες θεσμοθέτησαν τη γνωστή σχέση 1:5 (πέντε φεύγουνένας προσλαμβάνεται) στο δημόσιο. Και την εφάρμοσαν, δημιουργώντας μεγάλα κενά, ειδικά σε κρίσιμους τομείς των δημόσιων υπηρεσιών (δημόσια υγεία- νοσοκομεία, παιδεία, δήμους κλπ),
με στόχο να προωθηθεί η ιδιωτικοποίηση των αντίστοιχων υπηρεσιών και η μείωση των κρατικών δαπανών για τη χρηματοδότησή
τους.
Για την συμπλήρωση αυτών των κενών μπήκε μπροστά η «βιομηχανία» των ελαστικών σχέσεων. Εργαζόμενοι με μερική απασχόληση, 8μηνα, με μπλοκάκια, εργολαβικοί, αναπληρωτές γιατροί και εκπαιδευτικοί κ.α. Γέμισε το δημόσιο με τέτοιους εργαζόμενους. Και για να μην μπορεί μάλιστα να ανατραπεί αυτή η
κατάσταση κάτω από τους αγώνες των εργαζομένων, έγινε
συνταγματική ρύθμιση, που απαγορεύει την μονιμοποίηση των
εργαζομένων με τέτοιες εργασιακές σχέσεις. Η διάταξη αυτή
δεν άλλαξε ούτε τα τελευταία 5 χρόνια και στάθηκε η κύρια δικαιολογία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στις διεκδικήσεις των
εργαζομένων, που πάλεψαν για τη μονιμοποίησή τους. Μάλιστα
όλα τα κόμματα αυτά στη Βουλή, κατά την πρόσφατη συζήτηση
για την αναθεώρηση του συντάγματος, αρνήθηκαν να ψηφίσουν
την πρόταση του ΚΚΕ να καταργηθεί αυτή η συνταγματική πρόβλεψη.
Η σχέση 1:5 δεν σταμάτησε να εφαρμόζεται, γιατί αυτή αναφέρεται στους μόνιμους. Στο 5:5 το 1 ήταν μόνιμοι και το υπόλοιπο
4 απασχολούμενοι με ελαστικές εργασιακές σχέσεις, που εναλλάσσονταν ανάμεσα στην εργασία στο δημόσιο και στην ανεργία.
Και επί ΝΔ και επί ΣΥΡΙΖΑ αυτή η πολιτική εφαρμόστηκε, γιατί
έτσι πρόσταζαν τα μνημόνια και οι δεσμεύσεις απέναντι στους
δανειστές και στο κεφάλαιο.
Όσον αφορά την αξιολόγηση, πράγματι η ΝΔ την έφερε με
στόχο να την αξιοποιήσει για να δικαιολογήσει απολύσεις. Αλλά
το ίδιο έγινε και επί ΣΥΡΙΖΑ. Η ίδια αξιολόγηση, ο ίδιος στόχος.
Να θυμίσουμε πως οι δημόσιοι υπάλληλοι αγωνιστικά πάλεψαν
για την ανατροπή της αξιολόγησης, αρνήθηκαν να υποκύψουν
στις πιέσεις, δεν συμπλήρωσαν τα σχετικά δελτία, ακύρωσαν
στην πράξη την κυβερνητική αυτή μεθόδευση.
Δεν υπάρχει αντιπαράθεση ανάμεσα στους πόλους του σημερινού δικομματισμού και για το ζήτημα αυτό. Αντίθετα υπάρχει
απόλυτη συμφωνία. Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο κινδυνεύουν το
ίδιο και από τους δύο και από τα συμπληρώματά τους στους
κυβερνητικούς σχηματισμούς τους. Για να αποτρέψουν ή να μειώσουν τους κινδύνους αυτούς, έχουν επιλογή και σίγουρα η πιο
αποτελεσματική είναι η καλύτερη οργάνωση των αγώνων τους,
όπως κάνουν οι συνταξιούχοι συνάδελφοί τους, υπερασπιζόμενοι
τις συντάξεις τους, απέναντι και στους δύο εταίρους.

Καπιταλισμός: παιδική δουλείαη πιο βάρβαρη πλευρά του
Πρόσφατα στοιχεία της UNICEF εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικής Εργασίας αποκάλυψαν πως στον «υπέροχο, ελεύθερο, δημοκρατικό και δίκαιο» καπιταλιστικό κόσμο μας 152
εκατομμύρια παιδιά δουλεύουν για ένα ή δύο πιάτα φαΐ, η συντριπτική πλειοψηφία τους σε Αφρική και Ασία. Μάλιστα αρκετά
εκατομμύρια υφίστανται την εγκληματική, στυγνή και απάνθρωπη
εκμετάλλευση της παιδικής εκπόρνευσης!!
Το εξωφρενικό στοιχείο που αποτυπώνει αυτή την άθλια βαρβαρότητα και θέλουμε να επισημάνουμε με αγανάκτηση και οργή,
είναι πως υπάρχει «παγκόσμια Ημέρα Παιδικής Εργασίας», ενώ
αυτή δεν έπρεπε να υπάρχει, καν να αναφέρεται στα διεθνή ημερολόγια κανενός διεθνούς οργανισμού. Κι όμως στον καπιταλισμό όχι μόνο την επιβάλλουν, αλλά καθιέρωσαν και τη μέρα που
οι λαοί οφείλουν να την θυμούνται!! Είμαστε σίγουροι πως οι
μερικές χιλιάδες μεγαλοκαπιταλιστές που εκμεταλλεύονται αυτά
τα εκατομμύρια παιδιά με πολλούς τρόπους, θα γιορτάζουν κι
όλας αυτή τη μέρα. Θα ανοίγουν και σαμπάνιες!!!
Η αντίθεση. Όποιες επιφυλάξεις κι αν είχε κάποιος απέναντι
στο σοσιαλιστικό σύστημα, για ένα είναι 100% σίγουρος. Πως
στις σοσιαλιστικές χώρες παιδική εργασία δεν υπήρχε, εκμετάλλευση παιδιών δεν υπήρχε, παιδική πορνεία δεν υπήρχε. Οι
συγκρίσεις, ακόμα και μετά από τρεις δεκαετίες, αναμφίβολα
αναδείχνουν την ανωτερότητα, την υπεροχή του σοσιαλισμού.
Τυχαίο είναι άραγε το γεγονός πως στις ΗΠΑ, πρόσφατα Γκάλλοπ έδειξαν πως ο σοσιαλισμός τυχαίνει υψηλής εκτίμησης στα
λαϊκά στρώματα; Απίστευτο και όμως αληθινό!!
Όποιοι λοιπόν υπερασπίζονται τον καπιταλισμό- αναφερόμαστε σε λαϊκούς ανθρώπους, που έχουν φάει την αντικομμουνιστική και αντισοσιαλιστική προπαγάνδα με το φτυάρι- αντικειμενικά
υπερασπίζονται και αυτή την τρομακτική κατάσταση. Ας το σκεφτούν ξανά. Μήπως ήρθε η ώρα να αρχίσουν να αμφισβητούν τα
«καλά» του καπιταλισμού;
ΥΓ: Στον τίτλο του κειμένου η αναγραφή της λέξης δουλείας
και όχι δουλειάς εκφράζει αυτήν ακριβώς την σκληρή πραγματικότητα

1. «Κακώς η κυβέρνηση δεν έκοψε τις συντάξεις, ώστε τα κονδύλια που θα εξοικονομούνταν να διατεθούν στα νοσοκομεία, στην αγορά
περιπολικών της αστυνομίας κ.α». Την πήρε την
Ξιαφά ο πόνος για την υγεία και περίθαλψη του
λαού και την ασφάλειά του.
2. «Από τους υπάρχοντες συνταξιούχους το
25% είναι κάτω από 65 χρονών και παίρνουν…
υψηλές συντάξεις. Από αυτούς πρέπει να περικοπεί η προσωπική διαφορά». Άραγε η κα
Ξιαφά μπορεί να επιβιώσει με μία τέτοια…
υψηλή σύνταξη; Έτσι όπως είναι καλομαθημένη σε παχυλούς μισθούς και εισοδήματα, που
είχε και έχει σαν υψηλό στέλεχος του ΔΝΤ και
άλλων τέτοιων ευαγών ιδρυμάτων; Αλλά είπαμε, οι προτάσεις της είναι για τους άλλους, όχι
γι’ αυτήν. Μήπως όμως κάνει λάθος, γιατί ο
Τσίπρας εκτιμάει πως είμαστε, σαν 70ντάρηδες
και πάνω κατά μεγάλη πλειοψηφία, κοντά στον
τάφο, άρα δεν κινδυνεύουν τα πλεονάσματα σε
βάθος χρόνου; Ας συμφωνήσουν, να ξέρουμε
κι εμείς.
3. «Ο προϋπολογισμός και το πλεόνασμα δεν
αντέχουν τις παροχές, που έκανε προεκλογικά
η κυβέρνηση. Θα το δείξει και η εκτίμηση του
Γιούρογκρουπ». Πράγματι το Γιούρογκρουπ
και η Κομισιόν μια τέτοια άποψη διατύπωσαν.
Ε, η κα Ξιαφά έχει τα κονέ της, κάτι θα ήξερε
για να το πει. Πάντως οι δικοί μας προϋπολογισμοί και ελλείμματα δεν αντέχουν άλλες περικοπές.
4. «Δεν πρέπει να δοθούν οι διευκολύνσεις
των 120 δόσεων (ας τις θεωρήσουμε σαν
τέτοιες για χάρη της κουβέντας) για τα χρέη
προς το δημόσιο, γιατί ο κόσμος (το εκμεταλλεύεται και) δεν πληρώνει». Δεν έχει μάθει η κα
Ξιαφά πως είτε με 120 δόσεις, είτε χωρίς
αυτές, ο εργατόκοσμος δεν μπορεί να πληρώσει ούτε 500 ευρώ χρέη;
5. «Οι δόσεις πρέπει να μειωθούν στα επόμενα δέκα χρόνια, γιατί μέσα σ’ αυτά, ποιος ζειποιος πεθαίνει». Βρε λύσσα που τους έχει πιάσει να μας θεωρούν υποψήφιους μακαρίτες.
6. «Η ιδιωτική ασφάλιση πρέπει να αποτελέσει πυλώνα λύσης του συνταξιοδοτικού». Καλά
το ξέρουμε πως η κα Ξιαφά δεν περιμένει από
τον ΕΟΠΥΥ για να αντιμετωπίσει πιθανά προβλήματα υγείας της (ας είναι καλά η γυναίκα).
Το πορτοφόλι της αντέχει να πληρώνει ιδιωτική
ασφάλιση. Εμάς μας ρωτάει;
Όχι τυχαία, λίγες μέρες μετά βγήκε ο ΣΕΒ
και διατύπωσε τις ίδιες ακριβώς απόψεις, τα
ίδια «αιτήματα» προς την (όποια) κυβέρνηση
προκύψει από τις εκλογές. Άραγε κάνουμε
λάθος αν ισχυριστούμε πως η κα Ξιαφά είναι η
φωνή του μεγάλου κεφαλαίου; Οψόμεθα.

Το ποιηματάκι μας
Εν δυο τρία πάνω- κάτω
με Αλέξη και Κυριάκο.
Κάτι λίγα ψιχουλάκια
κάτι λίγες υποσχέσεις
για να πάρουν ψηφαλάκια
μ’ αντιλαϊκές δεσμεύσεις.
Το ΚΙΝΑΛ παραφυλάει
με ποιον απ’ τους δυο θα πάει.
Κάποιοι άλλοι ξεφουσκώσαν
Στο κενό άλλοι τρουπώσαν.
Γιάπηδες και θεομπαίχτες
είναι οι καινούργιοι ρέκτες.
Οι φασίστες κάναν πίσω
για πιο κάτω θα πασχίσω.
Μόνο ένα απομένει
στην ελπίδα μου που δένει.
Στον αγώνα μου να τρέχει
μα και στήριγμα να μ’ έχει.
Δεν θα ‘πω τα παρακάτω
το συμπέρασμα εδώ νάτο.

Το ημερολόγιο του Πάιατ
Dear calendar. Αγαπητό μου ημερολόγιο.

Κι αυτόν τον μήνα είχα πολλές ενασχολήσεις, συν τον
μπελά των ευρωεκλογών, αλλά και των επερχόμενων εθνικών. Και γράφω «εθνικών», γιατί αυτές και το αποτέλεσμά
τους αφορούν και ενδιαφέρουν και το δικό μας έθνος και
τα δικά μας εθνικά συμφέροντα. Ομολογώ πως η επικράτηση της ΝΔ ειδικά στους δήμους και τις περιφέρειες ήταν
έκπληξη καθόλου δυσάρεστη, αφού με πολλά από τα
παλικάρια της που θα αναλάβουν δήμαρχοι και περιφερειάρχες έχω ήδη άριστες σχέσεις, που θα τις επεκτείνω
και με τους υπόλοιπους. Το ακόμα πιο ευχάριστο είναι πως
από τους άλλους έμεινε μόνο εκείνος ο Πελετίδης. Και το
ακόμα- ακόμα πιο ευχάριστο ήταν η γραμμή που έδωσε ο
Αλέξης να ψηφιστούν οι αντίπαλοι των κομμουνιστών
(κύρια Νεοδημοκράτες) στους υπόλοιπους δήμους, όπου
διεκδικούσαν τη δημαρχία. Το παιδί αυτό επιβεβαιώνει
συνεχώς την εκτίμησή που του έχω. Θα εξακολουθήσω να
τον έχω στην καρδιά μου, ακόμα κι αν δεν είναι πλέον
πρωθυπουργός. Γενικά βέβαια δεν ανησυχώ για κάτι,
αφού είτε ο Αλέξης, είτε ο Κυριάκος βρεθούν στην πρώτη
θέση, τίποτα δεν πρόκειται να διαταράξει τις ομαλές και
ευχάριστες σχέσεις της χώρας μας με την Ελλάδα. Μετά
μάλιστα τις βουλευτικές εκλογές της 7 Ιούλη αυτό θα το
επισημοποιήσω και επίσημα, συγχαίροντας τον επόμενο
έλληνα πρωθυπουργό για τη νίκη του. Ας καταγράψω
όμως τι έκανα και τι έγινε στον μήνα που πέρασε.
10/5/2019: Έστειλα συγχαρητήρια στον νέο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο. Ήταν μια ευχάριστη υποχρέωση, αφού ο ιερωμένος αυτός ακολούθησε το παράδειγμά μου, επεμβαίνοντας στα εσωτερικά της Ουκρανίας
για το αυτοκέφαλο της Ουκρανικής Εκκλησίας. Ελπιδοφόρο γεγονός που ανέλαβε αυτό το πόστο ο Ελπιδοφόρος.
15/5/2019: Εκείνοι οι του Ρουβίκωνα πέταξαν μπογιές
στο σπίτι μου για τον Κουφοντίνα. Έγραψα στο site μου
πως ήταν «ένας παιδιάστικος βανδαλισμός». Είμαι προσεκτικός βλέπεις με τον Ρουβίκωνα, γιατί δεν ξέρεις πότε
μπορεί να μας ξαναγίνουν χρήσιμες κάτι τέτοιες ομαδούλες… αντιεξουσιαστών. Ακόμη έκανα δηλώσεις ότι Ελλάδα
και Τουρκία πρέπει να συνεργαστούν για τα ενεργειακά
στη Μεσόγειο και να μην τσακώνονται.
17/5/2019: Παρευρέθηκα και μίλησα στην τελετή παράδοσης στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό αεροσκάφους
παρατήρησης και τόνισα πως «η ενδυνάμωση της ΕΑΒ
υποστηρίζει ένα σημαντικό οικοσύστημα όπου η έρευνα, η
ανάπτυξη και η καινοτομία, διασταυρώνονται με οικονομικές ευκαιρίες ευνοεί και στρατηγικές επιχειρηματικές
συμφωνίες με αμερικανικές εταιρείες όπως η Lockheed
Martin».
21/5/2019: Έστειλα στην Αλεξανδρούπολη τον πρόξενό μας στη Θεσσαλονίκη για να επιθεωρήσει την κατάσταση εν όψει της απόβασης των στρατευμάτων μας, που θα
πάρουν μέρος σε δυο- τρεις ασκήσεις στα Βαλκάνια και τη
γύρω περιοχή.
1/6/2019: Έστειλα συγχαρητήρια στον Κ. Μπακογιάννη
για την εκλογή του στη δημαρχία της Αθήνας, θυμίζοντάς
του την άψογη συνεργασία μας όταν ήταν περιφερειάρχης.
3/6/2019: Έγραψα στο twitter μου για την πρόοδο των
έργων που γίνονται για την παραχώρηση των ναυπηγείων
Ελευσίνας στην ΟΝΕΧ (μετά από εκείνα της Σύρου), την
στήριξη στον Μυτιληναίο (δικός μας συνεργάτης κι αυτός),
την ανάπτυξη του σταθμού Ρεβυθούσας και του αγωγού
ΤΑΡ για την απεμπλοκή της Ελλάδας και των Βαλκανίων
από το ρώσικο αέριο και την ένταξή τους στο δικό μας
πελατολόγιο.
6/6/2019: Προς επίρρωση των παραπάνω (είδες που
έμαθα να μιλάω ακόμα και τα δύσκολα ελληνικά) συνάντησα τον Κυριάκο και τον συγχάρηκα για τα αποτελέσματα
των ευρωεκλογών και των τοπικών εκλογών. Με διαβεβαίωσε πως στηρίζει την «περαιτέρω ενδυνάμωση του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των χωρών μας». Συμπέρασμα.
Ο Αλέξης είναι καλός, αλλά όχι αναντικατάστατος.
11/6/2019: Βρέθηκα στην πατρίδα (σπίτι μου- σπιτάκι
μου) και μίλησα σε εκδήλωση της δεξαμενής σκέψης
«Atlantic Council». Διαβεβαίωσα τους παρευρισκόμενους
πως όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα των εθνικών μας
εκλογών στην Ελλάδα, «θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε
πάνω στη στρατηγική μας και να την προωθούμε και παραπέρα», αφού «δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η συνεργασία
μας θα συνεχίσει και θα επιταχυνθεί και με τον Κ. Μητσοτάκη, με βάση και όσα είπαμε πριν μερικές μέρες…». Αυτά
που γράφω και παραπάνω. Οι δεξαμενιζόμενοι σκέψεων
στην AC ικανοποιήθηκαν απόλυτα από τις σκέψεις που
τους πρόσφερα.
12/6/2019: Αναγκάστηκα να βάλω τον εκπρόσωπό μου
να δηλώσει πως οι δηλώσεις που έκανα στις 15/5/2019 για
τη συνεργασία Ελλάδας- Τουρκίας παρερμηνεύτηκαν. Κι
όλη την ιστορία την ξεκίνησε ο Σημίτης, αυτός ο πρωθυπουργός που είχε πει εκείνο το υπέροχο «ευχαριστούμε
τις ΗΠΑ» για την κρίση στα Ίμια. Τι διάολο τον έπιασε
τώρα και μας αμφισβητεί; Κάπου πρέπει να τον συναντήσω να τα πούμε ένα χεράκι.

