Αγώνες συνόδεψαν τη χρονιά αυτή στο φεύγα της. Αγώνες θα υποδεχτούν τη νέα στον ερχομό της. Χρόνια πολλά σε όλους μας συνάδελφοι. Να είμαστε ορθοστατούντες και ορθοβαδίζοντες στην
πρώτη γραμμή των αγώνων. Καλή χρονιά με υγεία, κουράγιο και
δύναμη. Ψηλά το κεφάλι και τη γροθιά μας. Συνεχίζουμε.

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

Δεκέμβρης 2019 Όργανο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος ΙΚΑ & ΕΤΜ Αριθμ. Φύλλου 447
Της... σύνταξης

Μήνυμα αισιοδοξίας
Απόφαση για συνέχεια
Τα μεγάλα συλλαλητήρια των εργαζομένων, συνταξιούχων και των άλλων λαϊκών στρωμάτων στις 30
Νοέμβρη αποτέλεσαν ένα σημαντικό βήμα στην κλιμάκωση της πάλης και δράσης του εργατικού- λαϊκού
κινήματος για το τεράστιο θέμα της κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο. Μια σοβαρή βάση για ακόμα πιο
συντονισμένους και ενιαίους αγώνες, για κοινή οργάνωση της δράσης ενάντια στη βάρβαρη αντεργατικήαντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, της ΕΕ και του
κεφαλαίου. Το ασφαλιστικό ζήτημα, με όλες τις επί
μέρους πλευρές του ( υγεία, πρόνοια, σύνταξη,
ασφάλεια στην εργασία) αναδείχνεται σε άξονα πάνω
στον οποίο μπορεί και πρέπει να δεθεί και να ξετυλιχτεί αυτή η κοινή πάλη του λαού, με στόχο και προοπτική να διευρυνθεί και για κάθε άλλο πρόβλημα που
απασχολεί τους εργαζόμενους, τα λαϊκά στρώματα.
Να στηθεί ακόμα πιο γερά στα πόδια της και να δυναμώσει η λαϊκή συμμαχία.
Ταυτόχρονα οι κινητοποιήσεις της 30 Νοέμβρη απέδειξαν πως η απόφαση του εργατικού- λαϊκού κινήματος για συνέχιση και κλιμάκωση των αγώνων του ενισχύεται. Το μπαράζ των αγωνιστικών κινητοποιήσεων,
που με τη νέα κυβέρνηση πλέον, οργάνωσε και πραγματοποίησε το ταξικό εργατικό- λαϊκό κίνημα (δύο
πανεργατικές- πανελλαδικές απεργίες και απανωτά
συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα, οι συγκεντρώσεις στο
πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη των συνταξιουχικών
οργανώσεων, τα συλλαλητήρια στις 30 Νοέμβρη και το
Πανελλαδικό Συλλαλητήριο των συνταξιούχων στις 14
Δεκέμβρη στην Αθήνα) πιστοποιεί πως το κίνημα όχι
μόνο δεν ξεγελιέται, δεν υποχωρεί, δεν μπαίνει στην
αναμονή για τις νέες δήθεν ελπίδες από «την ανάπτυξη
για όλους», αλλά μπροστά στη νέα επίθεση που ετοιμάζεται σε βάρος των ασφαλιστικών και εργασιακών
δικαιωμάτων του, συσπειρώνει τις δυνάμεις του με
περισσότερη αποφασιστικότητα, οργανώνει τους αγώνες του με πιο δυναμικό τρόπο, απαντά στην επίθεση
με το χτίσιμο ενός πλατύτερου, δυνατότερου εργατικού- λαϊκού μετώπου πάλης.
Το κίνημα των συνταξιούχων με τη δική του δράση,
δεμένη με αυτή του εργατικού, μπορεί να προσφέρει
ακόμα περισσότερα στη ενίσχυση αυτής της πάλης.
Όχι μόνο για την υπεράσπιση του βιοτικού επιπέδου
και των δικαιωμάτων των συνταξιούχων, αλλά και για τη
διαμόρφωση εκείνων των συνθηκών, που θα ανοίξουν
το δρόμο για τη διεύρυνση της πάλης με στόχο τη
συνολική ανατροπή της αντεργατικής- αντιλαϊκής πολιτικής. «Στις 30 Νοέμβρη περικυκλώσαμε το Σύνταγμα,
την επόμενη φορά (στις 14 του Δεκέμβρη) θα περικυκλώσουμε την Αθήνα» διεμήνυσε ο Δ. Κουμπούρης
στην ομιλία του στα Προπύλαια. Θα συνεχίσουμε, θα
δυναμώσουμε, θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας,
ώστε σύντομα, πολύ σύντομα να ξεσηκώσουμε όλη
την Ελλάδα. Μπορούμε να το καταφέρουμε και θα το
καταφέρουμε.

30 ΝΟΕΜΒΡΗ:
ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΠΑΛΛΑΪΚΑ
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Στο πόδι βρέθηκαν οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι,
οι αυτοαπασχολούμενοι, οι αγρότες, η νεολαία στα
μεγάλα, μαζικά συλλαλητήρια που οργάνωσαν δεκάδες
συνδικαλιστικές οργανώσεις, σωματεία, ομοσπονδίες,
Εργατικά κέντρα, οι οργανώσεις των συνταξιούχων
που συσπειρώνονται στην ΣΕΑ σε όλη τη χώρα. Έδωσαν μια ισχυρή εργατική - λαϊκή απάντηση στο νέο
προμελετημένο έγκλημα που ετοιμάζει η κυβέρνηση
στο Ασφαλιστικό για λογαριασμό του κεφαλαίου.
Έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα ότι «δεν παραγράφεται»
το προηγηθέν έγκλημα όλων των αντιασφαλιστικών
ανατροπών των κυβερνήσεων ΝΔ- ΣΥΡΙΖΑ- ΠΑΣΟΚ,
πάνω στις οποίες πατά και η σημερινή επίθεση.
Με μια καλά οργανωμένη προπαγανδιστική εξόρμηση όλο το προηγούμενο διάστημα, οι ταξικές δυνάμεις
στο εργατικό κίνημα με αποφάσεις διοικητικών συμβουλίων, με εξορμήσεις σε χώρους δουλειάς, σε εργοστάσια και επιχειρήσεις, σε υπηρεσίες, με ενημερωτικό
υλικό και ομιλίες, με συσκέψεις προετοίμασαν τη συμμετοχή των εργαζομένων στα συλλαλητήρια.
Οι οργανώσεις των συνταξιούχων παράλληλα, με το
κάλεσμα και το σχέδιο της ΣΕΑ, οργάνωσαν σε όλες τις
πόλεις συσκέψεις, συνεδριάσεις των ΔΣ των σωματείων, αποφάσισαν κοινά προγράμματα δράσης με εξορμήσεις στους χώρους όπου συχνάζουν οι συνταξιούχοι, ενημέρωσαν με κάθε τρόπο τους συναδέλφους για
τα συλλαλητήρια, κάλεσαν σε μαζική συμμετοχή.
Το αποτέλεσμα που μετρήθηκε ήταν πολύ αισιόδοξο
και ενθαρρυντικό για τη συνέχεια. Βροντοφωνάζοντας
«Κάτω τα χέρια από την Κοινωνική Ασφάλιση», χιλιάδες
εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι, αυτοαπασχολούμενοι, βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι, γυναίκες, νέοι χάλασαν τη σούπα της κυβερνητικής προπαγάνδας που παρουσιάζει την παραπέρα ιδιωτικοποίηση
της Ασφάλισης, το τζογάρισμα του μόχθου μιας ολόκληρης ζωής, ως «θετική τομή» και «ελευθερία» για το
λαό. Έδωσαν πλήγμα στην προσπάθεια που κάνουν
όλα τα αστικά επιτελεία να κρατήσουν τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους παθητικούς θεατές
στημένων αναλύσεων και σεναρίων για το «μέλλον της
Ασφάλισης», για την έκβαση που θα έχουν οι αδιέξοδες
και ατέρμονες δικαστικές φάμπρικες που πριμοδότησαν τα ίδια επιτελεία κ.ο.κ.
Πρόβαλαν με μαχητικό τρόπο την ανάγκη της σύγχρονης εργατικής- λαϊκής ανάγκης για αποκλειστικά
δημόσια Κοινωνική Ασφάλιση, υποχρεωτική για όλους,
συνέχεια στη σελ. 2

14 ΔΕΚΕΜΒΡΗ:
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ
ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟ
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ

Ο άσχημος καιρός και η έντονη βροχή που από το
πρωί δεν σταμάτησε καθόλου να πέφτει, δεν πτόησε
τους συνταξιούχους. Μια μεγάλη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στα Προπύλαια. Και τη φορά αυτή, σε σχέση
με τις 30 Νοέμβρη, πράγματι περικυκλώθηκε από τους
συνταξιούχους η Αθήνα. Αφού χιλιάδες, παρά τις αντίξοες συνθήκες ταξίδεψαν από όλη τη χώρα, από Βορρά,
Δύση, Ανατολή, Νότο, από τα νησιά, μπήκαν στην πόλη
από κάθε κατεύθυνση για να καταλήξει η μακρινή διαδρομή τους στα Προπύλαια. Ακόμη οι συνταξιούχοι της
Αττικής ξεκίνησαν και βρέθηκαν στο κέντρο της Αθήνας
από κάθε γωνιά της περιφέρειας. Όλοι μαζί συγκεντρώθηκαν στο σημεία συνάντησης, που είχαν ορίσει οι
συνταξιουχικές οργανώσεις, η ΣΕΑ.
Τα μπλοκ των σωματείων από την Αττική και την περιφέρεια παρατάχτηκαν μπροστά στην εξέδρα με το
κεντρικό πανό.

Στη συγκέντρωση συμμετείχε αντιπροσωπεία της
Εκτελεστικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ καθώς και αντιπροσωπεία της ΚΕ του ΚΚΕ, αποτελούμενη από τον
Γιάννη Πρωτούλη, μέλος του ΠΓ της ΚΕ και τον Χρήστο
Κατσώτη, μέλος της ΚΕ και βουλευτή του Κόμματος.
«Δεν μας πτοούν οι αντίξοες καιρικές συνθήκες, είμαστε παντός καιρού, η παρουσία μας σήμερα εδώ παρά
την κακοκαιρία δείχνει την αποφασιστικότητά μας να
δυναμώσουμε και να ενισχύσουμε τον αγώνα μας ενάντια
στην αντιλαϊκή πολιτική, ενάντια στα προωθούμενα νέα
αντιασφαλιστικά χτυπήματα» τόνισε ο Δήμος Κουμπούρης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων, στη
σύντομη ομιλία που πραγματοποιήθηκε εκ μέρους της
Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα των Συνεργαζόμενων
Συνταξιουχικών Οργανώσεων στο πανελλαδικό συλλαλητήριο των συνταξιούχων στα Προπύλαια.
«Διεκδικούμε ό,τι μας έχει αφαιρεθεί!» ξεκαθάρισε ο
Δ. Κουμπούρης, υπενθυμίζοντας ότι μπροστά και στα
Χριστούγεννα οι συνταξιούχοι διεκδικούν την 13η σύνταξη, την οποία έχουν πληρώσει κανονικά.
Μετά τη σύντομη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε
πορεία στο Μέγαρο Μαξίμου όπου είχε ζητηθεί συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Τελικά την αντιπροσωπεία της
ΣΕΑ συνάντησε ο υπουργός Εργασίας N. Βρούτσης.
Συμφωνήθηκε να γίνει συνάντηση της ΣΕΑ με τον πρωθυπουργό μέσα στο Γενάρη. Ο υπουργός δήλωσε πως
όποια αναδρομικά προκύψουν από τις αποφάσεις του
ΣτΕ θα αποδοθούν σε όλους τους δικαιούχους χωρίς
αιτήσεις και αγωγές, επίσης ότι η κυβέρνηση θα καταθέσει νέο νόμο για το ασφαλιστικό το Γενάρη, ενώ για το
ΔΧ δεν ανέλαβε καμία δέσμευση.
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Δεκέμβρης 2019

30 ΝΟΕΜΒΡΗ: ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΠΑΛΛΑΪΚΑ
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
συνέχεια από τη σελ. 1
με διασφάλιση των γηρατειών, της Υγείας, της
Πρόνοιας κ.ο.κ.
Πολύ μαζική και δυναμική ήταν η συγκέντρωση
στα Προπύλαια στην
Αθήνα και η πορεία που
έφτασε στη Βουλή, με τα
μπλοκ των διαδηλωτών να
κυκλώνουν την πλατεία
Συντάγματος. «Το Ασφαλιστικό δεν είναι για παζάρια, τα δικαιώματά μας
δεν παίζουμε στα ζάρια»,
«τα Ταμεία χτίστηκαν στων
εργατών τις πλάτες, δεν τα
παραδίδουμε στους κεφαλαιοκράτες», διαμήνυσαν
οι διαδηλωτές και ξεκαθάρισαν πως η προσπάθεια
παράδοσης των αποθεματικών των Ταμείων, που
έχουν διασωθεί από την
αλλεπάλληλη λεηλασία,
στις εταιρείες προς «επένδυση» είναι αιτία πολέμου.
Από το βήμα της συγκέντρωσης στα Προπύλαια
χαιρέτισαν: Εκ μέρους
των
Συνεργαζόμενων
Συνταξιουχικών Οργανώσεων ο Δήμος Κουμπούρης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων
ΙΚΑ. Ο πρόεδρος του Συνδικάτου
Εργαζομένων
Επισιτισμού - Τουρισμού Ξενοδοχείων
Αττικής,
Γιώργος Στεφανάκης. Ο
Δημήτρης Βιτάλης, μέλος
του ΔΣ της Ομοσπονδίας
Βιοτεχνικών Σωματείων
Αττικής (ΟΒΣΑ. Χαιρέτισε
επίσης ο Γ.Γ. του Εργατικού Κέντρου Μασσαλίας,
Ολιβιέ Ματό, επικεφαλής
αντιπροσωπείας, που επισκέφθηκε την Αθήνα
ύστερα από πρόσκληση
του ΠΑΜΕ.
Στην ομιλία του ο Δ.
Κουμπούρης τόνισε: «Νιώθουμε αγωνιστική περηφάνια και αισιοδοξία, που
δίνουμε τη μάχη μαζί με τα
παιδιά μας, μαζί με τα
εγγόνια μας, στον κοινό
αγώνα για να ανατρέψουμε τις βάρβαρες αντεργατικές πολιτικές… Από την
πείρα μιας ζωής γνωρίζουμε εμείς οι συνταξιούχοι
ότι τίποτε δεν κατακτήθηκε
χωρίς αγώνα», υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα ότι η
Κοινωνική Ασφάλιση, οι
Συλλογικές Συμβάσεις, το
8ωρο και όλα τα δικαιώματα, «στο βάρβαρο εκμε-

ταλλευτικό σύστημα που
ζούμε για να μπορούν να
διατηρηθούν, χρειάζεται
συνεχής αγώνας για την

ματα, χωρίς ωράρια, να
τελειώνει τη δουλειά και να
πηγαίνει κατευθείαν στον
άλλο κόσμο, κι όσοι προ-

απόκρουση της επίθεσης,
για καινούργιες κατακτήσεις, για να πάρει ο εργαζόμενος στα χέρια του τον
πλούτο που παράγει…
Κανένας αγώνας δεν πάει
χαμένος», ξεκαθάρισε και
συνόψισε την πείρα από
τις κινητοποιήσεις των
συνταξιούχων: Με 160
κινητοποιήσεις μέσα στο
2018 και με ανάλογο αγωνιστικό πρόγραμμα που
συνεχίζεται τη φετινή χρονιά, οι συνταξιούχοι καθυστέρησαν μια σειρά από
βάρβαρα μέτρα, πέτυχαν
να μην εφαρμοστεί η
καταστροφική νομοθεσία
για τις συντάξεις χηρείας,
να μην ισχύσει η κατάργηση της «προσωπικής διαφοράς» για τους παλιούς
συνταξιούχους, να δοθούν
πίσω κρατήσεις, όλα αυτά
με τους αγώνες τους κι
όχι μέσα από το δρόμο
των δικαστηρίων και των
δικαστικών αποφάσεων.
«Αυτά ήταν αποτέλεσμα
του αγώνα μας και τα
αποτελέσματα θα ήταν
πολλαπλάσια αν οι κινητοποιήσεις ήταν ακόμα
πιο μαζικές, αν είχαμε
τους συνταξιούχους εκείνους που έτρεχαν μόνο
για αιτήσεις και στα δικαστήρια… Αυτό πρέπει να
γίνει τώρα, να συνεχίσουμε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα
τον
αγώνα… Δεν χρειάζεται
μεγάλη φιλοσοφία, ούτε
βασικές μελέτες, ούτε
μακρόσυρτα άρθρα για να
καταλάβουμε τι πάει να
κάνει η κυβέρνηση…
Θέλουν να τσακίσουν τον
κοινωνικό χαρακτήρα της
Ασφάλισης. Θέλουν με
λίγα λόγια ο εργαζόμενος
να δουλεύει σε όλη του τη
ζωή, με χαμηλά μεροκά-

λαβαίνουν να παίρνουν μια
πενιχρή σύνταξη… Δεν
πρέπει να τους το επιτρέψουμε». «Περικυκλώσαμε
το Σύνταγμα, την επόμενη
φορά θα περικυκλώσουμε
την Αθήνα», σημείωσε ο
Δήμος
Κουμπούρης,
όταν η πορεία έφτασε στο
Σύνταγμα. «Δεν θα επιτρέψουμε η νέα γενιά να ζήσει
με χειρότερους όρους, να
καταρρακώνονται οι εργαζόμενοι που παράγουν τον
πλούτο, οι συνταξιούχοι
που δούλεψαν και μόχθησαν μια ολόκληρη ζωή».
Τέλος κάλεσε σε αγωνιστική κλιμάκωση, με μαζική συμμετοχή από όλη τη
χώρα στην πανελλαδική
συγκέντρωση των συνταξιούχων το Σάββατο
14/12, με συγκέντρωση
στα Προπύλαια στις 12.30
το μεσημέρι και πορεία
στο Μέγαρο Μαξίμου.
Στη διαδήλωση ανάμεσα σε δεκάδες σωματεία
του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, πήραν μέρος το
Πανελλαδικό Σωματείο
Συνταξιούχων Καθηγητών (ΠΕΣΕΚ) και το
Πανελλαδικό Σωματείο
Συνταξιούχων Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, το Σωματείο Τεχνικών και Εργαζομένων
ΟΑΣΑ - ΟΣΥ, η ΠΟΣΠΕΡΤ
και η Ομοσπονδία των
Μηχανικών του Δημοσίου (ΠΟΕΜΥΔΑΣ). Συμμετείχαν επίσης η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αθήνας (ΟΒΣΑ), η
Ομοσπονδία Γυναικών
Ελλάδας (ΟΓΕ), ενώ με τα
δικά τους πανό διαδήλωσαν η Κίνηση για την
Εθνική Άμυνα (ΚΕΘΑ) και
η Κίνηση Αποστράτων
Αστυνομικών.

Η νέα αμερικανοΝΑΤΟική κατοχή δεν θα μείνει για πάντα. Όπως δεν έμεινε και η γερμανική. Όσο κι αν την στηρίζουν οι σύγχρονοι
συνεργάτες των κατακτητών. Το νέο ΕΑΜ
είναι στα σκαριά, χτίζεται και δυναμώνει.
Κι ο ΕΛΑΣ δεν θ’ αργήσει.

Υπόμνημα της ΣΕΑ προς τον
Πρωθυπουργό
Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ
Οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές
οργανώσεις στις 14/12/19, πραγματοποιούν νέο πανελλαδικό συλλαλητήριο ώρα
12.30 πμ στην Αθήνα για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο συνταξιουχικός κόσμος.
Είναι η πρώτη φορά μετά την εκλογή
σας που οι οργανώσεις μας, που εκπροσωπούν το σύνολο των συνταξιούχων στη
χώρα μας, υποβάλουν αίτημα συνάντησης
μαζί σας.
Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε συναντήσεις με τους προκατόχους σας, που
δέχθηκαν την αντιπροσωπεία μας, παρουσία των υπουργών εργασίας, κοινωνικών
ασφαλίσεων και συζητήσαμε μαζί τους τα
μεγάλα προβλήματα των συνταξιούχων.
Ελπίζουμε ότι και εσείς θα ανταποκριθείτε
στο αίτημά μας.
Κύριε Πρωθυπουργέ
Όπως και εσείς γνωρίζετε, οι καταστροφικές περικοπές που οι συνταξιούχοι
δέχθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, οι
μειώσεις στις συντάξεις, κύριες, επικουρικές, στο ΕΚΑΣ, στα δώρα, στην υγεία, στα
φάρμακα, στις κοινωνικές παροχές, από
τις προηγούμενες κυβερνήσεις πρόσθεσαν στην ζωή μας ανυπέρβλητα προβλήματα.
Είμαστε ξανά στο δρόμο του αγώνα και
διεκδικούμε ό,τι μας αφαιρέθηκε, το πληρώσαμε σε όλη μας την ζωή με την δουλειά μας. Πιστεύουμε ότι με τον πλούτο
που παράξαμε εμείς οι συνταξιούχοι και οι
σημερινοί εργαζόμενοι παράγουν, μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα εμείς και τα
παιδιά μας που και αυτά θυσιάζονται στο
βωμό του κέρδους με ανεργία, μισθούς
πείνας και εργασιακές σχέσεις δουλοκτητικές.
Δεν σας κρύβουμε ότι η ανησυχία μας
σήμερα μεγαλώνει από τις δηλώσεις των
υπουργών εργασίας, ότι το νέο ασφαλιστικό που ετοιμάζεται θα περιορίσει τον
κοινωνικό του χαρακτήρα, επ’ ωφελεία
των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών.
Καθώς επίσης από το γεγονός ότι ο νέος
προϋπολογισμός για το 2020 δίνει νέο
χτύπημα στο δικαίωμά μας στην υγεία –
περίθαλψη, αφού προβλέπει νέα μειωμένα
κονδύλια για την υγεία, τον ΕΟΠΥΥ, τα
δημόσια νοσοκομεία και ιδρύματα, περιορισμό στην ιατρική και φαρμακευτική
αγωγή, ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Όλα αυτά που ζήσαμε την περίοδο της κρίσης διατηρούνται και βλέπουμε νέα δεινά να έρχονται την περίοδο της
ανάπτυξης.
Δεν θα κουραστούμε να διεκδικούμε
όσα μας έχουν αφαιρεθεί και να επαναλαμβάνουμε ότι δεν αποδεχόμαστε τη
λογική «ό,τι έγινε, έγινε».
Διεκδικούμε ό,τι με τη βία μας έχει
αφαιρεθεί. Οι συντάξεις μας, τα δικαιώματά μας στην κοινωνική ασφάλιση δεν
είναι χάρισμα, δεν τα χρωστάμε σε κανένα δανειστή και θα τα διεκδικήσουμε

μέχρι το τέλος.
Αγωνιζόμαστε και απαιτούμε:
• Την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων και επιστροφή όσων μας
έχουν αφαιρεθεί.
• Να δοθούν άμεσα αυξήσεις σε όλες τις
συντάξεις και να ορισθεί η κατώτερη
σύνταξη στα 600 ευρώ από τα 360 που
είναι σήμερα, με αφορολόγητο ποσό
12000 τον χρόνο.
• Να αποδοθούν άμεσα χωρίς αιτήσεις,
δικαστήρια και προαπαιτούμενα με
αναδρομική ισχύ, όλες οι παράνομες
παρακρατήσεις σε κύριες - επικουρικές
συντάξεις. Να εφαρμοσθεί τώρα η απόφαση του ΣτΕ του Ιούνη του 2015.
• Ανακεφαλαιοποίηση των ταμείων μας.
• Άμεση νομοθέτηση και καταβολή σε
όλους τους συνταξιούχους των πληρωμένων δώρων μας. Μπροστά στα
Χριστούγεννα να αποδοθεί σε όλους
η 13η σύνταξη.
• Αποκλειστικά δημόσια κοινωνική ασφάλιση, δωρεάν υγεία ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη για όλους χωρίς προϋποθέσεις και προαπαιτούμενα. Κατάργηση
της επιχειρηματικής δράσης στην υγεία
– περίθαλψη.
• 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.
• Την επαναλειτουργία των νοσοκομείων
που έκλεισαν των μονάδων που καταργήθηκαν. Την άμεση πρόσληψη του
αναγκαίου ιατρικού, παραϊατρικού και
βοηθητικού προσωπικού. Την χρηματοδότηση για την προμήθεια των απαραίτητων αναλώσιμων, φαρμάκων κ.α.
• Κατάργηση των παρακρατήσεων για
την υγεία στις κύριες και επικουρικές
συντάξεις.
• Άμεση απόδοση σύνταξης στους
συνταξιούχους του ΟΑΕΕ, που οφείλουν πάνω από 20.000 ευρώ, με την
αναλογία των ασφαλιστικών εισφορών
που έχουν καταβάλει, και απόδοση του
παρακρατηθέντος ποσού για κοινωνικό
τουρισμό, του νόμου 3863/10.
• Άμεση απόδοση στις δικαιούχες συνταξιουχικές συνδικαλιστικές οργανώσεις
των 0.20 Ευρώ που παρακρατούνται
οικειοθελώς από τους συνταξιούχους,
για την κάλυψη των λειτουργικών κ.α
αναγκών τους.
Κύριε Πρωθυπουργέ
Μετά την συγκέντρωσή μας θα ακολουθήσει πορεία προς το πρωθυπουργικό μέγαρο. Θα είμαστε εκεί ώρα 14.30
και παρακαλούμε να δεχθείτε την αντιπροσωπεία μας.
Μετά Τιμής
Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές
Οργανώσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ
ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗ ΓΙΑΝΝΗ ΓΟΥΣΕΤΗ
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ (ΣΕΑ) ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ αποχαιρετά το συνάδελφο αγωνιστή Γιάννη Γουσέτη Πρόεδρο του Συλλόγου Συνταξιούχων Δικηγόρων, που έφυγε ξαφνικά από
κοντά μας. Ο συνάδελφος Γιάννης Γουσέτης και σαν μαχόμενος Δικηγόρος και σαν συνταξιούχος έπαιξε σημαντικό ρόλο στο συνδικαλιστικό
κίνημα. Η συμβολή του για την συμμετοχή του Συλλόγου Συνταξιούχων
Δικηγόρων στη ΣΕΑ ήταν αποφασιστική, ενώ η επαγγελματική εμπειρία
του βοήθησε στη δράση του συνταξιουχικού κινήματος.
Η ΣΕΑ εκφράζει τα θερμά συλλυπητήριά της στην οικογένεια του συναγωνιστή Γιάννη Γουσέτη.

ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ
ΕΛΛΑΣ - ΓΑΛΛΙΑ: κοινός
αγώνας των εργαζομένων
Στις 5 Δεκέμβρη στη
Γαλλία οι εργαζόμενοι και ο
λαός κατέβηκαν σε 24ωρη
πανεθνική
Πανεργατική
απεργία για το ασφαλιστικό. Η απεργία είχε πολύ
μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή, ιδιαίτερα σε στρατηγικούς και κρίσιμους κλάδους της οικονομίας στο
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
(βαριά βιομηχανία, μεταφορές, εκπαίδευση, νοσοκομεία κλπ). Οι εργαζόμενοι
απήργησαν και διαδήλωσαν
σε πάνω από 240 συγκεντρώσεις ενάντια στα αντιασφαλιστικά μέτρα, που προωθεί η κυβέρνηση Μακρόν.
Μέτρα καρμπόν με αυτά
που φέρνει για ψήφιση και
υλοποίηση και η δική μας
κυβέρνηση. Όπως συντάξεις επιδόματα, αύξηση ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης, παράδοση των αποθεματικών των ταμείων στο

χρηματιστήριο και στους
βιομήχανους. Εκπρόσωπος
του ΠΑΜΕ χαιρέτησε στη
συγκέντρωση των σιδηροδρομικών στο Παρίσι. Οι
απεργιακές κινητοποιήσεις
στη Γαλλία συνεχίζονται, οι
εργαζόμενοι δεν υποχωρούν παρά τους ελιγμούς
που κάνει η κυβέρνηση.

Η Συγκέντρωση στη
Μασσαλία.

Και ΕΛΛΑΣ - ΓΑΛΛΙΑ
αντιλαϊκή συμμαχία των
βιομηχάνων
Οι Γάλλοι μεγαλοβιομήχανοι εντοπίζουν «εκπληκτικές
ευκαιρίες» στα νέα μέτρα της κυβέρνησης Μακρόν, για τα
οποία ο πρόεδρός τους εκτιμά πως «άργησαν 25 χρόνια...». Τι σας θυμίζει αυτό; Την επιχειρηματολογία που μας
λένε κι εμάς, ότι άμα είχαν περάσει τα μέτρα Γιαννίτση ή
Σπράου πριν 25 χρόνια, το ασφαλιστικό μας θα ήταν σε…
καλύτερη κατάσταση.
Βασικός άξονας των νέων ανατροπών (και) στη Γαλλία
είναι η ενίσχυση του ανταποδοτικού χαρακτήρα της
σύνταξης και της Ασφάλισης, με στόχο αφενός να περιοριστεί το «βάρος» για το αστικό κράτος και τη μεγαλοεργοδοσία, να μειωθεί το λεγόμενο «μη μισθολογικό κόστος».
Επιπλέον, να επεκταθεί κι άλλο η λεηλάτηση του εργατικού μόχθου, μέσα από το τζογάρισμα αποθεματικών και
εισφορών που θα διασφαλίζουν ρευστό για μπίζνες
στους μεγαλοεπενδυτές. Στις αρχές του Νοέμβρη, ο πρόεδρος της Ένωσης των Γάλλων βιομηχάνων MEDEF,
Ζοφρί Ρου ντε Μπεζιέ, συνυπέγραφε άρθρο στην οικονομική εφημερίδα «Λα Τριμπιούν» για την «Προώθηση της
επιτάχυνσης των μακροπρόθεσμων επενδύσεων στην
πραγματική οικονομία χάρη στη "συνταξιοδοτική αποταμίευση" (Epargne Retraite)». Σε αυτό, ο εκπρόσωπος των
μεγαλοβιομηχάνων εκτιμούσε ανοιχτά: «Η συνταξιοδοτική
αποταμίευση συνιστά μία εκπληκτική οικονομική ευκαιρία,
βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη, ως επενδυτικός πόρος
για την οικονομία μας...». Ενώ η κυβέρνηση ισχυρίζεται πως
η «συνταξιοδοτική αποταμίευση θα επενδύεται καλύτερα»
και «θα φέρνει στους αποταμιευτές απόδοση και θα χρηματοδοτεί την οικονομία». Η «συνταξιοδοτική αποταμίευση είναι ένα είδος αποταμίευσης με μεγάλη διάρκεια.
Μπορεί να συνεισφέρει σε μια καλύτερη χρηματοδότηση
επιχειρήσεων...». Το «υποχρεωτικό σχέδιο συνταξιοδοτικής
αποταμίευσης», θα «θέτει σε εφαρμογή μονομερώς ο
εργοδότης, με την απλή ενημέρωση των ενδιαφερομένων
- εργαζομένων»… ότι τμήμα του μισθού τους θα παρακρατείται, στο όνομα της απόκτησης σύνταξης κάποια στιγμή
στο μέλλον, αλλά προς το παρόν θα «επενδύεται» στην
«πραγματική οικονομία», πολλές φορές απευθείας για τις
νέες επενδυτικές επιδιώξεις του ίδιου του αφεντικού τους.
Όσο για τα «οφέλη» και τις «παροχές» που ένας «αποταμιευτής» θα μπορεί να περιμένει, αυτά θα εξαρτώνται από το
«κέρδος και τη συμμετοχή στα αποτελέσματα της επιχείρησης», δηλαδή δεν θα υπάρχει κανένα σταθερό και διασφαλισμένο επίπεδο παροχών. Από την άλλη οι εργαζόμενοι θα εκβιάζονται από τους εργοδότες να είναι όσο γίνεται
παραγωγικότεροι, να δουλεύουν μέχρις εξάντλησης, να μη
ζητάνε αυξήσεις στους μισθούς, για να έχουν κέρδη οι
επιχειρήσεις και η επένδυση των αποθεματικών τους, ώστε
να ελπίζουν ότι θα πάρουν σύνταξη.

Δεκέμβρης 2019

Οι βιομήχανοι και το
ασφαλιστικό
Μελέτη του ΙΟΒΕ που δημοσιεύτηκε πριν ένα
μήνα, αναφέρει πως «ο μικρός όγκος ενεργητικού
των θεσμικών επενδυτών στη χώρα οφείλεται και
στις στρεβλώσεις του ασφαλιστικού συστήματος».
Στρεβλώσεις λοιπόν για τους βιομήχανους τα λαϊκά
δικαιώματα για δωρεάν υγεία- περίθαλψη, για αξιοπρεπή σύνταξη, για κοινωνική πρόνοια. Όπως άλλωστε- γι’ αυτούς- στρεβλώσεις είναι η σταθερή εργασία, το σταθερό 8ωρο, οι ασφαλείς συνθήκες εργασίας, ο σταθερός καλός μισθός, τα εργασιακά και
συνδικαλιστικά δικαιώματα. Γι’ αυτό λοιπόν δεν
έρχονται οι θεσμικοί επενδυτές. Επειδή οι εργαζόμενοι και ο λαός έχουν στρεβλώσει τα πάντα. Ενώ
οι θεσμικοί και μη τα κάνουν όλα άψογα. Ούτε
φοροδιαφυγή, ούτε ρεμούλες, ούτε αρπαχτές, ούτε
καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού και σε
φορολογικούς παραδείσους, ούτε μεταφορά των
δραστηριοτήτων τους σε διπλανές χώρες, ούτε
κλείσιμο επιχειρήσεων, ούτε μαύρο και παράνομο
χρήμα, ούτε μίζες στους πολιτικούς υπηρέτες τους,
ούτε ανασφάλιστη, μαύρη εργασία, ούτε εργατικά
ατυχήματα- εγκλήματα, ούτε ελεύθερες απολύσεις,
ούτε απλήρωτοι εργαζόμενοι, ούτε τρομοκρατία,
ούτε αντιλήψεις «σκάστε και χαμογελάτε για 300
ευρώ». Τίποτα από αυτά δεν είναι στρεβλώσεις,
αλλά η απλή, λογική και φυσιολογική λειτουργία της
ελεύθερης αγοράς, άντε καμιά φορά να πεις ένα
ασήμαντο στραβοπατηματάκι κάποιου μπαγάσα,
λίγο υπερβολικού επιχειρηματία.
Τι προτείνουν και απαιτούν οι βιομήχανοι για να
έρθουν οι θεσμικοί; Να αρχίσουν να ισιώνουν οι…
στρεβλώσεις. Κι αφού χειροκρότησαν τα πρώτα
μέτρα ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ (κατώτερος μισθός, κατάργηση ΣΣΕ, μεγιστοποίηση του καθεστώτος των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, απαγόρευση απεργιών,
έλεγχος των συνδικάτων, απαγόρευση διαδηλώσεων κ.α.), έρχονται τώρα να πανηγυρίσουν για τη
συνέχιση και επέκταση των αποστρεβλώσεων στο
ασφαλιστικό, που μετά το νόμο Κατρούγκαλου, η
ΝΔ φέρνει άμεσα με την ιδιωτικοποίηση του συνταξιοδοτικού.
Δεν άφησαν να περάσει ούτε μέρα και έκαναν
τους υπολογισμούς τους, πόσα θα φάνε από τα
ταμεία. Κι αφού μέτρησαν πως σε βάθος 40 χρόνων το επαγγελματικό επικουρικό ταμείο θα έχει
αποθεματικά περίπου 100 δισεκατομμύρια ευρώ,
ζητούν ούτε λίγο- ούτε πολύ να τους διατεθούν τα
80 από αυτά για να κάνουν τις δουλειές τους. Βρήκανε ξανά την κότα που θα τους κάνει τα χρυσά
αυγά. Όπως έπραξαν στον περασμένο αιώνα, όταν
έβαλαν και τότε στο χέρι τα αποθεματικά του ΙΚΑ,
που το καταλήστεψαν στην κυριολεξία και το κατάντησαν να μην μπορεί να πληρώνει συντάξεις.
Βέβαια όλα αυτά δεν είναι μεμονωμένα ελληνικά
φαινόμενα. Σ’ όλη την ΕΕ τα συστήματα αυτά βρίσκονται σε λειτουργία ή βαίνουν προς υλοποίηση, οι
σε κάθε χώρα βιομήχανοι και ασφαλιστικές εταιρίες
κάνουν χρυσές δουλειές με τα αποθεματικά των
ταμείων, οι κατευθύνσεις των ευρωενωσιακών
οργάνων και μηχανισμών προσανατολίζουν τις
κυβερνητικές πολιτικές σε τέτοιες «βέλτιστες» πρακτικές.
Το ζήτημα είναι τι θα κάνουμε εμείς, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, η νεολαία, ο λαός. Θα παλέψουμε για να διατηρήσουμε, να περιφρουρήσουμε
και να επαναφέρουμε πάλι τις με αίμα και αγώνες
κατακτημένες «στρεβλώσεις» στα εργασιακά και
ασφαλιστικά θέματα, ή θα αφήσουμε τους βιομήχανους και τους πολιτικούς υπηρέτες τους να τις…
ισιώσουν στα μέτρα τους.

Η κάθε εποχή έχει το δικό της «τι….. τι….»,
που ο λαός το εισέπραττε στην πλάτη του.
Στη δεκαετία του 1950 το «Τι Πλαστήρας, τι
Παπάγος». Στις δεκαετίες 1990- 2000- 2010
το «Τι ΠΑΣΟΚ, τι ΝΔ». Στη δεκαετία του
2020 το «Τι ΝΔ, τι ΣΥΡΙΖΑ». Ας το πάρουμε
απόφαση εμείς, ο λαός, πως πρέπει να
απαλλαχτούμε επί τέλους από αυτό το επιβεβαιωμένο στη ζωή απατηλό δίπτυχο. Και
να βάλουμε στον εαυτό μας την υποχρέωση να απαντήσει στο ουσιαστικό και κρίσιμο δίλημμα: Ή αυτοί ή εμείς
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17 ΝΟΕΜΒΡΗ:
Αντιϊμπεριαλιστικά
Συλλαλητήρια
ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΖΕΙ

Χιλιάδες λαού, νεολαίων, εργαζομένων σε όλη τη
χώρα διαδήλωσαν με μια φωνή την ημέρα της επετείου, φωνάζοντας το σύνθημα αυτό. Κι ακούστηκε από
όλους. Εχθρούς και φίλους. Ξένους και ντόπιους. Και
θα το ακούνε στον αιώνα τον άπαντα. Ας το πάρουν
απόφαση. Ειδικά οι εχθροί κι ακόμα πιο ειδικά οι ξένοι
εχθροί του λαού μας, της νεολαίας μας. Οι Αμερικανοί,
οι ΝΑΤΟικοί, οι Ευρωπαίοι και όποιοι άλλοι μικροί και
μεγάλοι ιμπεριαλιστές και συνοδοιπόροι τους.
Η ελληνική νεολαία, ο ελληνικός λαός δεν ξεχνούν.
Και θα εξακολουθούν να τιμούν όχι απλά και μόνο τον
ξεσηκωμό ενάντια στη χούντα, αλλά τον ξεσηκωμό, την
εναντίωση, τη σύγκρουση με την παρουσία, φανερή
και κρυφή του ιμπεριαλισμού και των κέντρων του που
είχαν επιβάλλει τη στρατιωτική δικτατορία στη χώρα
μας. Που εξακολουθούν και σήμερα να παρεμβαίνουν,
να θέλουν να επιβάλλουν τα δικά τους θέλω, τα δικά
τους συμφέροντα, τις δικές τους επιλογές σε βάρος
του λαού μας και των γειτονικών. Που κάνουν όλο και
πιο δυνατή την παρουσία τους στη χώρα μας, που πληθαίνουν και ενισχύουν τις φωλιές των δολοφόνων τους,
που, σαν νέες κατοχικές δυνάμεις, καταλαμβάνουν, με
τη σύμφωνη γνώμη βέβαια των ντόπιων υπαλλήλων και
συνεργατών τους, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, τα στρατόπεδα, τα ναυπηγεία, τις πόλεις και τα χωριά μας.
Το Πολυτεχνείο θα ζει όσο καιρό όλοι αυτοί θα βρωμίζουν με την παρουσία τους «ετούτα εδώ τα μάρμαρα». Θα ζει, μέχρι να ξεκουμπιστούν, μέχρι η εργατική
εξουσία και η λαϊκή οργή να τους πετάξει μια για πάντα
έξω από 'δώ.

Μα ύ ρ α κ ο ρ ά κ ι α μ ε ν ύ χ ι α γ α μ ψ ά .
Α ρ πά ζ ο υ ν τ ι ς σ υ ν τ ά ξε ι ς , τ α α πο θε μ α τ ι κ ά τ ω ν τ α μ ε ί ω ν μ α ς . Α ρ πά ζ ο υ ν
τ ο υ ς μ ι σ θο ύ ς κ α ι τ α μ ε ρ ο κ ά μ α τ ά
μ α ς . Α ρ πά ζ ο υ ν τ ι ς ζ ω έ ς μ α ς .
Α ρ πά ζ ο υ ν τ ι ς ε λ πί δε ς κ α ι τ ο μ έ λ λ ο ν μ α ς . Α ρ πά ζ ο υ ν τ α σ πί τ ι α μ α ς .
Α ρ πά ζ ο υ ν τ ι ς ψ υ χ έ ς τ ω ν μ ι κ ρ ώ ν
πα ι δι ώ ν μ α ς γ ι α ν α τ ι ς πα ρ α δ ώ σ ο υ ν σ τ α μ α γ ε ι ρ ε ί α τ ο υ ΝΑ Τ Ο .
Α ρ πά ζ ο υ ν τ α λ ι μ ά ν ι α κ α ι τ α α ε ρ ο δρ ό μ ι ά μ α ς . Α ρ πά ζ ο υ ν τ ο ν πλ ο ύ τ ο
πο υ μ α ς α ν ήκ ε ι . Α ρ πά ζ ο υ ν τ ι ς
σ υ ν ε ι δ ήσ ε ι ς τ ω ν σ τ ρ α τ ε υ μ έ ν ω ν
ν ε ο λ α ί ω ν μ α ς ν α τ ι ς κ ά ν ο υ ν υ πο ψ ήφ ι α θύ μ α τ α κ α ι θύ τ ε ς τ ω ν
ε γ κ λ ημ ά τ ω ν τ ο υ ς . Α ς σ ηκ ώ σ ο υ μ ε
τ α τ ό ξα κ α ι μ ε τ α β έ λ η τ ω ν α γ ώ ν ω ν
μ α ς ν α σ ημ α δέ ψ ο υ μ ε τ ι ς μ α ύ ρ ε ς
καρδιές τους, να τα σωριάσουμε
ν ε κ ρ ά σ τ ο έ δα φ ο ς .
Να πά ψ ο υ ν ν α α ρ πά ζ ο υ ν .

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ξεκάθαρο μήνυμα καταδίκης της επίθεσης του
κεφαλαίου και των κυβερνήσεών του στην Κοινωνική
Ασφάλιση, επίθεση που κλιμακώνει σήμερα η κυβέρνηση πατώντας στο νόμο Κατρούγκαλου του ΣΥΡΙΖΑ και
όλο το προηγούμενο αντιασφαλιστικό οπλοστάσιο,
έστειλαν εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι και απόμαχοι της δουλειάς στη Θεσσαλονίκη, με τη μαζική
συμμετοχή τους στο συλλαλητήριο που οργάνωσαν το
Σάββατο συνταξιουχικά και εργατικά σωματεία. Στη
συγκέντρωση στο Αγαλμα Βενιζέλου μίλησαν ο Γιώργος Κουτουνίδης, πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Θεσσαλονίκης, και ο Κώστας Ηλιού, από
το Σωματείο Μετάλλου Κεντρικής Μακεδονίας. Διαμήνυσαν ότι θα κλιμακωθεί ο αγώνας ενάντια στα αντιασφαλιστικά σχέδια της νέας κυβέρνησης, που έρχονται
σε συνέχεια των προκατόχων της. Όπως είπαν, το
συλλαλητήριο είναι μια πρώτη απάντηση σε κυβέρνηση
- ΕΕ και στα «κοράκια», τους επιχειρηματικούς ομίλους
στον τομέα της Υγείας, του Φαρμάκου, στα «golden
boys» των χρηματιστηρίων. Λογαριάζουν χωρίς τον
ξενοδόχο, τόνισαν, αν πιστεύουν ότι θα τους παραδώσουν τη ζωή τους και τη ζωή των παιδιών τους, την
Ασφάλιση, την Υγεία και την Πρόνοια. Είναι γελασμένοι
αν νομίζουν ότι θα παραδώσουν τις μεγαλύτερες κατακτήσεις της εργατικής τάξης στις ορέξεις των αρπακτικών των ασφαλιστικών εταιρειών.

Το ίδιο μαζικές, δυναμικές ήταν οι συγκεντρώσεις και τα συλλαλητήρια που έγιναν και στις
άλλες πόλεις, όπου οι εργαζόμενοι μαζί με τους
συνταξιούχους διαδήλωσαν την απόφασή τους
να εντείνουν τους αγώνες τους ενάντια στην νέα
επίθεση της κυβέρνησης και του κεφαλαίου στα
ασφαλιστικά δικαιώματα του εργαζόμενου λαού.

Ηράκλειο

Λαμία

Πύργος

Η Ένωση τιμώντας την 46η επέτειο του Πολυτεχνείου
κάλεσε όλους τους συνταξιούχους να συμμετέχουν στο
συλλαλητήριο και στον ταξικό, αγωνιστικό, αντιιμπεριαλιστικό εορτασμό της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου την
Κυριακή 17 Νοέμβρη στην Πλατεία Λιονταριών, «δίνοντας απάντηση στο δόγμα “Νόμος και Τάξη”, στον εντεινόμενο αυταρχισμό και την καταστολή, δίνουμε συνέχεια και προοπτική στις αγωνιστικές παραδόσεις και
παρακαταθήκες, του εργαζόμενου λαού και της νεολαίας. Ο αταλάντευτος και διαρκής αγώνα ενάντια στη
φασιστική, αμερικανοΝΑΤΟική δικτατορία, η αλύγιστη
στάση των αγωνιστών του αντιδικτατορικού αγώνα στις
φυλακές, στα βασανιστήρια και στις εξορίες, αποτελούν
οδηγό και εμπνέουν τα σημερινά αγωνιστικά βήματα μας.
46 χρόνια μετά, τα συνθήματα "Ψωμί - Παιδεία - Ελευθερία", "Έξω αι ΗΠΑ", "Έξω το ΝΑΤΟ" εξακολουθούν να
παραμένουν αδικαίωτα και ζωντανά στη μνήμη και τη
συνείδηση του ελληνικού λαού. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου που αποτέλεσε την αρχή του τέλους της χούντας
διέψευσε όσους τότε υποστήριζαν ότι η «Χούντα είναι
πανίσχυρη». Κανένας αντίπαλος δεν είναι ανίκητος. Ο
λαός όταν παλεύει μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω». Σήμερα τα συνθήματα του Πολυτεχνείου βρίσκουν την έκφρασή τους στους καθημερινούς αγώνες των συνταξιούχων,
των εργαζομένων, των φτωχών λαϊκών ανθρώπων και της
νεολαίας, για σύγχρονα δικαιώματα στην εργασία, στην
Υγεία, στην Πρόνοια, στην Εκπαίδευση, στον Πολιτισμό,
ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, στη φτώχεια
και την προσφυγιά. Αντίθετες με το διαχρονικό μήνυμα
του Πολυτεχνείου είναι οι εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος με τον Στρατηγικό Διάλογο μεταξύ Ελλάδας
και ΗΠΑ και την υπογραφή της Συμφωνίας Αμυντικής
Συνεργασίας για τις βάσεις. Η κυβέρνηση της ΝΔ, πάνω
στο έδαφος που έστρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο
διάστημα, βάθυνε ακόμα πιο πολύ την επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ
- ΝΑΤΟ - ΕΕ σε βάρος άλλων λαών. Ταυτόχρονα εξωραΐζουν τον αμερικανικό ιμπεριαλισμό, κάνοντας λόγο για
"κοινές αξίες", προσβάλλοντας την ιστορική μνήμη, τις
θυσίες και τους αγώνες του λαού μας.
Τιμούμε τους νεκρούς της τάξης μας. Οργανώνουμε
νέους αγώνες ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική του κεφαλαίου και των κυβερνήσεών του. Ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και επεμβάσεις των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ
και ΕΕ».

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΙΚΑ– ΔΗΜΟΣΙΟΥ
– OAEE(ΤΕΒΕ – ΤΣΑ) – ΝΑΤ – ΟΑΕΕ(ΤΑΕ) –
ΑΓΕΤ
Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις
Μαγνησίας από κοινού με τα σωματεία του Δημοσίου
και Ιδιωτικού τομέα, τους επαγγελματίες ΕΒΕ, τους
αγροτικούς, φοιτητικούς συλλόγους και μαζικούς
φορείς της Μαγνησίας, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα τους, πραγματοποίησαν το συλλαλητήριο στο
Δημαρχείο Βόλου εκφράζοντας την αντίθεση τους στο
νέο προμελετημένο έγκλημα στην Κοινωνική Ασφάλιση
της κυβέρνησης ΝΔ. Προηγήθηκαν συσκέψεις των διοικητικών συμβουλίων των συνταξιουχικών οργανώσεων
Βόλου, της Λάρισας, των Φαρσάλων και του Τύρναβου,
έκτακτη ΓΣ των μελών του Συλλόγου Συνταξιούχων ΙΚΑ
στις 20/11, σύσκεψη της ΣΕΑ Ν. Μαγνησίας με τα εργατικά σωματεία τη Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου στο Εργατικό
Κέντρο Βόλου.

Βόλος

Λιβαδειά

Οι οργανώσεις μαζί με τα εργατικά συνδικάτα διοργάνωσαν το Συλλαλητήριο ενάντια στην νέα επίθεση στην
Κοινωνική Ασφάλιση στις 30-11-2019 στην Πλ. Ελευθερίας. Για την επιτυχή οργάνωση της αγωνιστικής κινητοποίησης είχε προηγηθεί σύσκεψη όλων των συνεργαζόμενων συνταξιουχικών οργανώσεων της Κρήτης στις
15/11 στο Ηράκλειο και κοινή σύσκεψη των σωματείων
του Ν. Ηρακλείου με τα εργατικά σωματεία και φορείς
στις 21/11. Εκδόθηκαν ανακοινώσεις και δελτία τύπου και
έγινε πλατιά ενημέρωση και κάλεσμα στους εργαζόμενους και συνταξιούχους για συμμετοχή.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αγρίνιο

Ακολούθησε μαχητική πορεία στους δρόμους της
πόλης, με χαρακτηριστικό στοιχείο ότι στον αγώνα
μπήκαν και νέες δυνάμεις, από νέους χώρους δουλειάς. Μαζί με τους εργάτες και τους συνταξιούχους,
τις γυναίκες, πήραν τη θέση τους οι φοιτητές και οι
μαθητές, η επόμενη βάρδια της εργατικής τάξης. Με
μια φωνή διαμήνυσαν ότι «Με αγώνες έχει γίνει η Ασφάλιση- δεν είναι για παζάρια και για διάλυση», «Ούτε
ρίσκο ούτε λοταρία- δεν θα παραδώσουμε στον τζόγο
τα Ταμεία».

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΙΚΑ-ΟΑΕΕ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Καρδίτσα

ΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ο σύλλογος με τις αποφάσεις του, στηρίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής Ειρήνης Βόλου να οργανώσει την
συγκέντρωση τιμώντας την 46η επέτειο από τη λαϊκή
εξέγερση του Πολυτεχνείου, τον Νοέμβρη του 1973, μαζί
με τα εργατικά σωματεία και με τους μαζικούς φορείς της
περιοχής και με τους φοιτητικούς συλλόγους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Εκφράζει την αντίθεση του στην παρουσία του στρατού των ΗΠΑ στην περιοχή μας, αυτά που προβλέπονται
στην επαίσχυντη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας με την οποία μετατρέπεται η περιοχή μας (Στεφανοβίκειο, λιμάνι Βόλου, στρατόπεδο Γεωργούλα) όπως
και όλη η Ελλάδα σε μια απέραντη αμερικανική βάση.
Καταγγέλλει την τρομοκράτηση και την καταστολή των
φοιτητών από την κυβέρνηση ΝΔ, η οποία παραβιάζει
ξεδιάντροπα το πανεπιστημιακό άσυλο στην ΑΣΟΕΕ.
Καλεί τους συνταξιούχους και τις συνταξιουχικές
οργανώσεις της περιοχή μας για να συμμετέχουν αγωνιστικά και μαζικά στη συγκέντρωση την Κυριακή 17 Νοέμβρη, στις 11.00 το πρωί στο Φαρδύ στη Ν. Ιωνία (Λεωφ.
Ειρήνης και Καραμπατζάκη) και στην πορεία στο στρατόπεδο Γεωργούλα όπου ήδη διαμένουν εκατοντάδες
αμερικανοί στρατιώτες.
Παλεύουμε για:
* Να καταγγελθεί η ελληνοαμερικανική "Συμφωνία
Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας".
* Να κλείσουν οι αμερικανοΝΑΤΟικές στρατιωτικές
βάσεις στην περιοχή μας και σε όλη τη χώρα.
* Να μη χρησιμοποιηθεί το λιμάνι του Βόλου από τις
δυνάμεις του ΝΑΤΟ.
* Να επιστρέψουν εδώ και τώρα όλα τα στελέχη των
Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν σε αποστολές των
ΗΠΑ - ΝΑΤΟ εκτός συνόρων.
* Αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ.
«Το Πολυτεχνείο ΖΕΙ έξω οι αμερικανοί!»

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΡΟΔΟΥ
Στη Ρόδο η συγκέντρωση έγινε στην Πλ. Κύπρου.
Για την επιτυχή διοργάνωση του συλλαλητηρίου, που
είχε προκηρυχθεί για τις 30 /11 από τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των συνταξιουχικών οργανώσεων του
νησιού, το σωματείο κάλεσε σε σύσκεψη τα σωματεία των
εργαζομένων του νομού στις 18/11 στα γραφεία του.
Σε ανακοίνωσή του το σωματείο για την επέτειο του
Πολυτεχνείου αναφέρει:
Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ της Ρόδου χαιρετίζει
την επέτειο της φοιτητικής εξέγερσης στο Πολυτεχνείο
της Αθήνας που σήμανε και την αρχή του τέλους της
στρατιωτικής - φασιστικής δικτατορίας.
Σήμερα με πρόσχημα την κρίση οι κυβερνήσεις φορτώνουν στις πλάτες των εργαζομένων, των συνταξιούχων τα χρέη που συσσώρευσε η οικονομική ολιγαρχία.
Παίρνουν πίσω όλες τις κατακτήσεις εργαζομένων και
συνταξιούχων, που κερδήθηκαν με σκληρούς αγώνες:
Οκτάωρο, δημόσια κοινωνική ασφάλιση και περίθαλψη,
δωρεάν παιδεία. Για την εξυπηρέτηση συμφερόντων
μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων ελληνικών και ξένων, η
κυβέρνηση παραχωρεί στρατιωτικές βάσεις σε όλη τη
χώρα στην υπηρεσία του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ. Η Ελλάδα
μετατρέπεται σε ορμητήριο επιθέσεων ενάντια σε άλλους
λαούς με κίνδυνο ο Ελληνικός λαός να πληρώσει με το
αίμα του ξένα συμφέροντα .
Οι συνταξιούχοι καταγγέλλουν τις αντιλαϊκές πολιτικές, δεν αποδέχονται τις περικοπές, τη φτώχεια και την
εξαθλίωση που επιχειρεί να επιβάλει και η σημερινή
κυβέρνηση. Διαπιστώνουμε ότι οι στόχοι της εξέγερσης
του πολυτεχνείου δεν έχουν εκπληρωθεί και παραμένουν
και σήμερα επίκαιροι. Συνεχίζουμε τον αγώνα με τους
ίδιους στόχους: ψωμί, παιδεία, ελευθερία και ειρήνη.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης συγκάλεσε Γενική Συνέλευση των μελών της στις 21 Νοέμβρη στο Εργατικό Κέντρο Λάρισας με θέμα: «Νέο Αντιασφαλιστικό
νομοσχέδιο και οργάνωση των επόμενων αγωνιστικών
κινητοποιήσεων», ενώ οι συνταξιουχικές οργανώσεις Ν.
Λάρισας μπροστά στην νέα επέλαση για την κατάργηση
του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος που ετοιμάζει η
Κυβέρνηση της Ν.Δ., παίρνοντας τη σκυτάλη από την
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με τα εργατικά σωματεία και το
ΕΚΛ κάλεσαν σε κοινό αγώνα όλους τους φορείς του
εργατικού –λαϊκού κινήματος με την οργάνωση Συλλαλητηρίου το Σάββατο 30.11.19 στην Κεντρική Πλατεία της
Λάρισας.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Καταγγέλλουμε την εμπλοκή του αμερικανοΝΑΤΟικού
ιμπεριαλισμού στην περιοχή της Θεσσαλίας και την παροχή κάθε είδους διευκολύνσεων στους φονιάδες των λαών
ΗΠΑ – ΝΑΤΟ, όπου με τις «πρόβες πολέμου» που κάνουν
στην περιοχή μας πριν καλά καλά στεγνώσει το μελάνι
της νέας Συμφωνίας για τις βάσεις, επισημοποιείται η
μετατροπή όλης της περιοχής σε αμερικανοΝΑΤΟικό
ορμητήριο, με την παραχώρηση στις ΗΠΑ των εγκαταστάσεων στην 110 ΠΜ στη Λάρισα και στο Στεφανοβίκειο
, μεγαλώνοντας έτσι οι κίνδυνοι για το λαό από τη μετατροπή αυτή της περιοχής μας σε ΝΑΤΟικό ορμητήριο.
Το σενάριο της άσκησης (με την μεταφορά υποτιθέμενου τραυματία αμερικανού στρατιώτη) στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της πόλης μας και η εμπλοκή στην άσκηση πολιτικού προσωπικού του ΕΚΑΒ και γιατρών του
νοσοκομείου της Λάρισας, δείχνει ότι η εμπλοκή στα
σχέδια των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ «αγκαλιάζει» με ευθύνη της
κυβέρνησης όλη την πόλη, όλους τους τομείς και το
σύνολο του κρατικού μηχανισμού, προσφέρει «στα πόδια»
των ΑμερικανοΝΑΤΟικών κάθε είδους υποδομή, που
αυτομάτως μετατρέπεται έτσι και σε στόχο των ανταγωνιστών των ΗΠΑ.
Καλούμε τους Συνταξιούχους, τους εργαζόμενους, το
λαό και τη νεολαία να δυναμώσουν τον αγώνα τους ενάντια στην ελληνοαμερικανική Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας, να κλείσουν οι αμερικανοΝΑΤΟικές
στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή μας και σε όλη τη
χώρα. Να πάρουν μέρος στο πανθεσσαλικό συλλαλητήριο το Σάββατο 7 Δεκέμβρη, στις 11 το πρωί στο δημαρχείο Βόλου. Το αίτημα της απεμπλοκής από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της ΕΕ, η
πάλη ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο αποκτά ζωτική
σημασία για το λαό.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ
Ο σύνδεσμος με ανακοίνωσή του κάλεσε τους συνταξιούχους σε στήριξη του αγώνα (στάση εργασίας στις
19/11) του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου
Σάμου για τους εργαζόμενους του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου στο προαύλιο του Δημαρχείου Καρλοβάσου και
με αιτήματα:
> Άμεση στελέχωση του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου
με περισσότερες ειδικότητες και μηχανήματα, ώστε να
παρέχεται ουσιαστική πρωτοβάθμια φροντίδα. ΚΑΜΙΑ
ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ.
> Τα Περιφεριακά ιατρεία να είναι πλήρως στελεχωμένα με μόνιμο γιατρό
> Σε όλα τα χωριά να λειτουργεί καθημερινά και σταθερά αγροτικό ιατρείο
> Πλήρης στελέχωση του Νοσοκομείου με ιατρικό,
νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό και την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή
> Πλήρη στελέχωση του ΕΚΑΒ. Περισσότερα ασθενοφόρα στο νησί
> Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Μονιμοποίηση
όλων των συμβασιούχων
> Επαρκής κρατική χρηματοδότηση ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του λαού
> Αποκλειστικά Δημόσια και Δωρεάν Υγεία

ΠΑΛΛΕΣΒΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΛΕΣΒΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΑΕΕ ΛΕΣΒΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΝΑΤ ΛΕΣΒΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΗ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ
ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΤΑ
Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
Η Συντονιστική Επιτροπή Συνταξιουχικών Οργανώσεων, που αποτελείται από 10 Ομοσπονδίες όλων των κατηγοριών συνταξιούχων αποφάσισε στις 30 Νοεμβρίου
ημέρα Σάββατο Πανελλαδικές Συγκεντρώσεις σε όλες τις
μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Στη μεγάλη αυτή κινητοποίηση δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να μην συμμετέχει
και η Ένωση μας, συμβάλλοντας με τις δυνάμεις μας στο
γενικό αυτό ξεσηκωμό. Έτσι λοιπόν με απόφαση του Δ.Σ.
του Σωματείου μας την 30/11 ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ, θα πραγματοποιήσουμε Πανσυνταξιουχική συγκέντρωση στο
παλιό Εργατικό Κέντρο Λέσβου (στο λιμάνι), επί της οδού
Κομνηνάκη 43 στις 11.00 το πρωί, για να βροντοφωνάξουμε να σταματήσει πια αυτή η κοροϊδία και ο εμπαιγμός
που γίνεται σε βάρος των συνταξιούχων από την κυβέρνηση, που προεκλογικά ως αντιπολίτευση έλεγε ότι τα
προβλήματα των συνταξιούχων θα βρουν τη λύση τους.
Συνεχίζοντας στα χνάρια της προηγούμενης, ακολουθεί
την ίδια πολιτική.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΜΕΝΕΙ ΠΙΑ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Το Δ.Σ του Σωματείου μας καταγγέλλει τους εκβιασμούς, τις απειλές και την τρομοκρατία που δέχονται από
τις Τράπεζες χιλιάδες συνταξιούχοι δανειολήπτες, προκειμένου να εισπράξουν και την τελευταία ικμάδα εισοδήματος των δανειοληπτών… Επιτρέπουν παράλληλα σε
κάποιους δικαστές να βγάζουν αποφάσεις τάχα προστασίας της πρώτης κατοικίας ενώ οδηγούν στην πείνα, στην
εξαθλίωση και τελικά στον θάνατο τους δανειολήπτες.
Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι και η απόφαση με αριθ. 49
του 2019 Ειρηνοδικείου Ζακύνθου που εκδίκασε την προσφυγή του δανειολήπτη Παπαδάτου Τιμόθεου, που είχε
προσφύγει στα δικαστήρια με βάση το Νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, μιας και αδυνατούσε να ανταποκριθεί στην καταβολή των δόσεων εξυπηρέτησης του
στεγαστικού του δανείου λόγω σύνταξης αναπηρίας.
Συγκεκριμένα ο συνάδελφος, πήρε 45 χιλιάδες ευρώ
δάνειο από την ALFA BANK το 2003, πλήρωσε συνολικά
μέχρι το 2013 το ποσόν των 25.000 ευρώ, το 2012 ο συνάδελφος είχε την ατυχία να αρρωστήσει και λόγω της
αναπηρίας του και της χαμηλής σύνταξής του, δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις απέναντι στην
Τράπεζα.Το Ειρηνοδικείο Ζακύνθου με την απόφασή του
αυτή, καταλογίζει τον διπλασιασμό του ποσού που εισέπραξε από 45.000 ευρώ σε 85.000 ευρώ παρά το γεγονός
ότι είχε αποδώσει στην Τράπεζα ήδη 25.000 ευρώ.
Παράλληλα του κατάσχει κτήμα 3,5 στρεμμάτων για ποσό
των 12.600 ευρώ, και του επιβάλει να πληρώνει τον μήνα
256 ευρώ. Η δόση που κατέβαλε ο συνάδελφος μέχρι να
αρρωστήσει ήταν 260 ευρώ τον μήνα. Το τελικό ποσό που
του μένει από την σύνταξη του για φάρμακα, θεραπεία,
διατροφή είναι 84 ευρώ τον μήνα!! Να πως προστατεύουν
Τράπεζες, Δικαιοσύνη και Κυβερνήσεις την πρώτη κατοικία!!!
Το Δ.Σ του Σωματείου μας εκφράζει την αγανάκτησή
του για την απάνθρωπη αντιμετώπιση των δανειοληπτών
και κυρίως των συνταξιούχων από τις Κυβερνήσεις , τις
Τράπεζες και την δικαιοσύνη, που όλοι μαζί σε συγχρονισμό κάνουν επίθεση στα φτωχά λαϊκά νοικοκυριά , οδηγώντας αρκετούς ακόμα και στον θάνατο, προκειμένου
να αυξήσουν τα κέρδη των Τραπεζιτών. Καταγγέλλει την
αντιλαϊκή πολιτική και πρακτική των Κυβερνήσεων στο
θέμα των δανείων. Τη ληστρική συμπεριφορά των Τραπεζών έναντι των δανειοληπτών που ενώ απαιτούν από τους
φτωχούς και λαϊκούς ανθρώπους την μπουκιά από το
στόμα, μοιράζουν θαλασσοδάνεια σε διάφορους μπαταξήδες και τυχοδιώχτες. Καταγγέλλει ακόμα ορισμένους
Δικαστές που ταυτίζονται πλήρως με τα συμφέροντα των
τραπεζιτών και μετατρέπονται σε πολιορκητικό κριό προκειμένου να εξασφαλίζουν τα κέρδη τους.
Καλούμε όλους τους συνταξιούχους του νησιού μας
να μην πιστεύουν τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα των
Κυβερνήσεων και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για την
δήθεν προστασία πρώτης κατοικίας, να οργανωθούν στο
Σωματείο μας και όλοι μαζί να απαιτήσουμε:
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ
ΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ. ΟΧΙ στη ληστεία των Τραπεζών.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ
Κοινωνική Ασφάλιση ήταν: Το ΙΚΑ με τους γιατρούς
και τα ιατρεία. Το νοσοκομείο με τις κλινικές, οι παροχές
σε εξετάσεις, σε φάρμακα, σε οπτικά κλπ. Η δωρεάν παιδεία. Η Εργατική Εστία με τα δελτία κοινωνικού τουρισμού. Το ΕΚΑΣ για τους χαμηλό – συνταξιούχους. Η
Πρόνοια για τους πλέον ανήμπορους. Οι συντάξεις (όπως
τις γνωρίσαμε) ως ανάσα για τα παιδιά μας και τα εγγόνια
μας. Ήτανε όλα αυτά (και πολύ λίγα ήτανε) τα οποία χρυσοπληρώσαμε στον εργασιακό μας βίο. Όσο κουτσουρεμένα κι αν ήτανε όλα τα παραπάνω, υπήρχανε έστω σε
υποτυπώδη μορφή.
Κοινωνική ασφάλιση τώρα είναι: Ότι έχει απομείνει
από την υγεία, γιατροί, νοσοκομείο, φάρμακα και ας μας
κλέβουν και 6% το μήνα, κοντά μια σύνταξη το χρόνο, για
τον διαλυμένο από τους ίδιους ΕΟΠΥΥ. Ότι έχει απομείνει
από την παιδεία, από την πρόνοια. Ότι έχει απομείνει από
τις κουτσουρεμένες μας συντάξεις. Κόψανε παντελώς το
ΕΚΑΣ πετώντας τα ψίχουλα στο τέλος του χρόνου, όλοι
αυτοί οι υπερήφανοι, για τα ματωμένα (από το λαό) πλεονάσματα.
ΤΩΡΑ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ !!! ΔΙΑΛΥΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Με το νέο ασφαλιστικό της κυβέρνησης της ΝΔ ιδιωτικοποιούν τα ταμεία με αρχή τα επικουρικά και έρχεται και
η ιδιωτικοποίηση - διάλυση και του ΕΦΚΑ. Περικόπτουν κι
άλλο τα κονδύλια και για την υγεία και για την παιδεία.
Διατηρούν τις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου, της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που έχει να κάνει με τις περικοπές
των συντάξεων, συνεχίζοντας την ατέλειωτη κλοπή τους.

συνέχεια στη σελ. 6
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ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
συνέχεια από τη σελ. 5
Δίνουν τα ελάχιστα κλεμμένα από τα επικουρικά, αποπροσανατολίζοντας τους
συνταξιούχους (κρύβοντας) ότι με την
προσωπική διαφορά δεν θα ξαναδούν
αύξηση σχεδόν σε όλη την υπόλοιπη ζωή
τους, ενώ οι αυξήσεις στα είδη διατροφής, στα φάρμακα κλπ θα συνεχίσουν να
τραβάν την ανηφόρα.
ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΣΜΟΝΗ ΚΑΜΙΑ ΕΠΑΝΑΠΑΥΣΗ
Κλείστε τα αυτιά σας στις σειρήνες των
τηλεοπτικών πρωινάδικων. Σε όλους
όσους μας καλούν ξανά μανά για αγωγές
και για δικηγόρους. Όλοι αυτοί μας
θέλουν μακριά από το μόνο δρόμο που
έχουμε για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τις κλεμμένες μας συντάξεις. Το
δρόμο του αγώνα.
Όλοι και όλες στη συγκέντρωση που
οργανώνουν τα σωματεία συνταξιούχων
(ΙΚΑ και ΔΗΜΟΣΙΟΥ) και το Εργατικό
Κέντρο Φωκίδας το ΣΑΒΒΑΤΟ 30/11 στις
11 πμ στην ΠΛ. Ησαΐα.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΙΚΑ- ΕΦΚΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΟΓΕ)
Κάτω τα χέρια από την Κοινωνική
Ασφάλιση
Συναδέλφισσες - συνάδελφοι,
Η κυβέρνηση της ΝΔ πατώντας πάνω
στο αντιασφαλιστικό έργο του ΣΥΡΙΖΑ,
φέρνει τον «νέο» ασφαλιστικό νόμο προχωρώντας στην ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης και ανοίγοντας το
δρόμο και για την ιδιωτικοποίηση της
κύριας ασφάλισης…
Ο νόμος Κατρούγκαλου οδήγησε σε
ποσοστά αναπλήρωσης κάτω από το 40%
του συντάξιμου μισθού, από 80% περίπου
που ήταν την προηγούμενη δεκαετία…
Πάνω σε αυτό το έδαφος πατά σήμερα
η κυβέρνηση της ΝΔ και ξεκινώντας από
τις επικουρικές συντάξεις (με στόχο την
επέκταση στο σύνολο της Δημόσιας
Ασφάλισης), προωθεί τη διαμόρφωση
ενός νέου κλάδου ιδιωτικής ασφάλισης ο
οποίος θα λειτουργεί με βάση το αμιγώς
κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Δηλαδή με
τζογάρισμα των εισφορών των ασφαλισμένων και χωρίς καμία εγγύηση για το τι
σύνταξη θα πάρουν.
Όταν αναφερόμαστε στις μελλοντικές
συντάξεις, μιλάμε για τους κόπους μιας
ζωής, που εξασφαλίζουν το μοναδικό
οικονομικό στήριγμα μετά το τέλος του
εργάσιμου βίου… Γι’ αυτό και δεν επιτρέπεται να αφήσουμε να υπάρχει τζόγος,
«ρίσκο» και «επένδυση» πάνω στις ζωές
μας… Η «κεφαλαιοποίηση» ωφελεί τους
επιχειρηματίες και πτωχεύει τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους…
Είμαστε κάθετα αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης.
Έχουμε υποχρέωση να παλέψουμε για
το δικαίωμά μας στην Κοινωνική Ασφάλιση. Έχουμε υποχρέωση να παλέψουμε
για δημόσια υποχρεωτική Κοινωνική
Ασφάλιση για όλους.
Έχουμε υποχρέωση να συνεχίσουμε
τους αγώνες των προηγούμενων γενιών.
Το σχέδιο της κυβέρνησης για οριστική
διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης δεν
πρέπει να περάσει.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ της 30-11-2019

Οι συνταξιούχοι και εργαζόμενοι του
Ρεθύμνου που πήραμε μέρος μαζικά και
αγωνιστικά στο Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας, το Σάββατο 30 Νοέμβρη 2019 στο
Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου:
Καταγγέλλουμε τη σχεδιαζόμενη ιδιωτικοποίηση και διάλυση της Κοινωνικής
Ασφάλισης που δρομολογείται από την
Κυβέρνηση και τη μεγαλοεργοδοσία.
Εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας
και καταγγέλλουμε τις αντιλαϊκές πολιτικές ΟΛΩΝ των κυβερνήσεων σε βάρος
των συνταξιούχων, σε βάρος της εργατικής τάξης, σε βάρος των ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων της κοινωνίας μας.
Δηλώνουμε ότι συνεχίζουμε αποφασιστικά, μαζικά και αδιάκοπα, τον αγώνα για
τα δίκαια αιτήματά μας, για την προστασία των κατακτημένων με αγώνες και
θυσίες δικαιωμάτων μας.
Εξουσιοδοτούμε τη Διοίκηση της ένωσης Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Ρεθύμνου να
προωθήσει το ψήφισμα στον Πρωθυπουργό, στους αρμόδιους Υπουργούς και στα
Μ.Μ.Ε. της Κρήτης.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
Ν. ΑΧΑΙΑΣ
Συλλαλητήριο στην Πάτρα για το Ασφαλιστικό στις 5 Δεκέμβρη.
Με συνθήματα όπως «Διαλύουν την
Ασφάλιση και βγαίνουμε στο δρόμο, φέρνουν νέο νόμο - λαιμητόμο», εργαζόμενοι,
αυτοαπασχολούμενοι, συνταξιούχοι και
φοιτητές, σε ένα μαζικό συλλαλητήριο
στην Πάτρα, που διοργάνωσε χτες το
Εργατικό Κέντρο της πόλης, έδωσαν αγωνιστική απάντηση στα σχέδια της κυβέρνησης για παραπέρα ιδιωτικοποίηση της
Κοινωνικής Ασφάλισης.
Την κεντρική ομιλία στη συγκέντρωση
έκανε ο Βασίλης Βασιλείου, μέλος της
διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Πάτρας
και πρόεδρος του Συνδικάτου Επισιτισμού
- Τουρισμού και Ξενοδοχοϋπαλλήλων
Αχαΐας. Χαιρετισμό απηύθυναν οι: Κώστας
Γεροπαναγιώτης από το Συντονιστικό των
συνταξιούχων, ο Γιάννης Κογιωνής, πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Μαθηματικού, ο Οδυσσέας Χαρισόπουλος, μέλος
του Φοιτητικού Συλλόγου Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών, και ο Κώστας Τηλιγάδης,
μέλος της διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΝΙΚΑΙΑΣ - ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Γενική εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του
συλλόγου στις 20/10. Σ’ αυτήν παρευρέθηκε εκ μέρους της Ομοσπονδίας ο συν.
Τάσος Κλάδης, που ενημέρωσε για τις
εξελίξεις για τι ασφαλιστικό. Επίσης χαιρέτισε ο συν. Παντελής Αντωνιάδης από
το σωματείο ΟΑΕΕ Νίκαιας- Κορυδαλλού.
Ακολούθησε συζήτηση με αφορμή την
νέα επίθεση στην κοινωνική ασφάλιση και
αποφασίστηκε να γίνει πλατιά ενημερωτική σύσκεψη στις 25 Οκτώβρη στα γραφεία του συλλόγου, εν όψει των κινητοποιήσεων στις 30 Νοέμβρη και 14 Δεκέμβρη.
Η συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα ψήφισμα
ενάντια στην εισβολή της Τουρκίας στη
Συρία, επίσης ομόφωνα ενέκρινε τους
απολογισμούς και τον προγραμματισμό
δράσης του ΔΣ.
Από τις αρχαιρεσίες, που διεξήχθηκαν
από 30/10- 8/11 εκλέχτηκε νέο ΔΣ, το
οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος Δήμητρα Λιακοπούλου
Αντιπρόεδρος Δημήτρης Σαργκάνης,
Γραμματέας Ασπασία Κούρτη
Αν. Γραμματέας Ιορδάνης Ναδεντιάδης
Ταμίας Αγγελική Γεωργούλη
Αν. Ταμίας Αννα Σκλεπουνη
Έφορος Κατερίνα Ιωαννίδου

Τα σχέδια της κυβέρνησης για
τις συντάξεις: κίνδυνος- θάνατος
\Μέσα σε λίγα 24ωρα η κυβέρνηση χωρίς κανέναν
δισταγμό αποκάλυψε όλο τον αντεργατικό- αντιλαϊκό
σχεδιασμό της για το ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό. Με
απανωτές αποφάσεις και ανακοινώσεις προωθεί την
υλοποίησή του.
Εν αρχή ήταν η ευχάριστη αποδοχή των αποφάσεων
του ΣτΕ, που της έδωσαν το πρώτο πιάτο στο τραπέζι:
τη νομιμοποίηση και επικύρωση όλου του αντιλαϊκού
περιεχομένου του ν. 4387/16 και για τις κύριες και για
τις επικουρικές συντάξεις. Μέσα στο πιάτο αυτό περιέχονται τα δύο βασικά υλικά για την ιδιωτικοποίηση
όλου του συνταξιοδοτικού συστήματος: η ανταποδοτικότητα και τα επαγγελματικά ταμεία. Το δεύτερο πιάτο
ήταν η απαλλαγή από την υποχρέωση να επιστρέψει
αποθεματικά, ακόμα κι αν οι αποφάσεις του ΣτΕ την
δέσμευαν να διορθώσει κάποιες παράνομες εφαρμογές του νόμου.
Τρίτο πιάτο ήταν η δικαιολογητική βάση για το επόμενο βήμα της, την παρέμβαση στην επικουρική σύνταξη, όπου με νέο νόμο, συνοδευόμενο από επικυρωτική
αναλογιστική μελέτη, θα μετατρέψει το ΕΤΕΑΕΠ από
πάροχο συντάξεων σε ντίλερ των ασφαλιστικών και
επενδυτικών εταιριών, που μέσω των προγραμμάτων
επενδυτικών προϊόντων προς τους ασφαλισμένους θα
βάζουν στο χέρι τους «προσωπικούς κουμπαράδες
τους», εξασφαλίζοντάς τους τη… μη εξασφάλιση
σύνταξης. Ακόμα με τις ρυθμίσεις για τις επικουρικές
στρώνει το δρόμο για την αύξηση των ορίων ηλικίας
στα 70 χρόνια, για κύριες και επικουρικές.
Παράλληλα άνοιξε την πόρτα στο μεγάλο κεφάλαιο
για μια νέα ληστρική επιδρομή στα αποθεματικά των
ταμείων (υπάρχοντα και μελλοντικά) στα πρότυπα εκείνης του 20ου αιώνα στο ΙΚΑ, όπως ακριβώς απαίτησαν
οι βιομήχανοι.
Και σαν τελειωτικό χτύπημα ανακοίνωσε την απόφαση να συγχωνεύσει την επικουρική σύνταξη στην κύρια,
μέσω της ενσωμάτωσης του ΕΤΕΑΕΠ στον ΕΦΚΑ. Δρομολογεί δηλαδή αφ’ ενός την κατάργηση του σημερινού ΕΤΕΑΕΠ (για το οποίο οι προβλέψεις μιλάνε για
γρήγορη μετατροπή του σε ελλειμματικό) και άρα και
της επικουρικής και αφ’ ετέρου τη μετατροπή του
ΕΦΚΑ, συνολικά πλέον, σε επαγγελματικό ταμείο, όπου
το ανταποδοτικό σκέλος της κύριας σύνταξης θα
μετατραπεί σε κεφαλαιοποιητικό μέσω των ίδιων ιδιωτικών συμφερόντων. Έτσι θα ολοκληρωθεί η πλήρης
ιδιωτικοποίηση του συνταξιοδοτικού.
Η κυβέρνηση της ΝΔ σκοπεύει να πάει το σύστημα
πέρα και από αυτό των τριών πυλώνων της χούντας του
Πινοσέτ στη Χιλή. Θα το μετατρέψει σε σύστημα δύο
πυλώνων, ένα κεφαλαιοποιητικό, με τη συμμετοχή
εισφορών εργαζομένων- εργοδοτών στην κύρια και
επικουρική και ένα καθαρά ιδιωτικό, που ο υποψήφιος εργαζόμενος- πελάτης των ασφαλιστικών εταιριών θα συνάπτει ένα ατομικό συμβόλαιο μαζί τους, με
τη δική του εισφοροδοτική συμμετοχή και μόνο.
Με την έννοια αυτή η υλοποίηση των σχεδίων αυτών
δεν αφορούν μόνο τις νέες γενιές εργαζομένων –όπως
έδειχναν οι πρώτες εξαγγελίες για το επικουρικό για
τους νεοεισερχόμενους στην εργασία μετά το 2021και υποψήφιων στο απώτερο μέλλον «συνταξιούχων»,
αλλά και τους σημερινούς. Με την ενοποίηση των δύο
ταμείων, ο ΕΦΚΑ θα απορροφήσει τα σημερινά αποθεματικά του ΕΤΕΑΕΠ (περίπου 7 δισεκατομμύρια ευρώσύμφωνα με τους υπολογισμούς του συλλόγου υπαλλήλων ασφαλιστικών ταμείων), ώστε με αυτά να καλύπτει τα δικά του ελλείμματα. Όμως η γρήγορη μετάπτωση του επικουρικού λογαριασμού σε ελλειμματικό
θα οδηγήσει το ενιαίο ταμείο ΕΦΚΑ σε συνολικά
ελλείμματα, ώστε να χρειαστούν μέτρα περικοπής και
των, μέσα στην επόμενη δεκαετία αποδιδόμενων κύριων και επικουρικών συντάξεων.
Η πολιτική της κυβέρνησης αποδείχνεται κίνδυνος- θάνατος για το κοινωνικό ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό σύστημα. Και σαν τέτοιο έχουμε ευθύνη και
καθήκον να το αντιπαλέψουμε.
Κατά συνέπεια η κλιμάκωση των αγώνων μας, σε
ενιαίο αγωνιστικό μέτωπο με τους εργαζόμενους
πρέπει να ενταθεί στο επόμενο διάστημα. Νέοι μαραθώνιοι κινητοποιήσεων μας περιμένουν. Κλείνουμε
και αυτή τη χρονιά με έντονη δράση. Στο έβγα της
χρονιάς δηλώνουμε το αγωνιστικό παρών και δίνουμε ραντεβού για την αρχή της επόμενης. Θα έρθουν
νόμοι.

Η πολιτική
σημασία των
εξελίξεων για το
Ασφαλιστικόσυνταξιοδοτικό
Ή «τι ΣΥΡΙΖΑ, τι
ΝΔ, τι ΠΑΣΟΚ»
Η πιο απτή απόδειξη
πως το αντιλαϊκό κράτος,
είτε με αριστερή- σοδιαλδημοκρατική κυβέρνηση,
είτε με νεοφιλελύθερη
έχει συνέχεια αδιατάραχτη και ασταμάτητη, είναι
οι εξελίξεις για το ασφαλιστικό και ιδιαίτερα για
το συνταξιοδοτικό. Η νέα
κυβέρνηση της ΝΔ παρέλαβε το νόμο Κατρούγκαλου (4387/2016), που είχε
συμπληρώσει το έργο
των
προηγούμενων
κυβερνήσεων ΝΔ και
ΠΑΣΟΚ και με βάση
αυτόν, έχοντας και σαν
βοήθημα τις αποφάσεις
του ΣτΕ, προχωρά στις
αναδιαρθρώσεις
του
ασφαλιστικού, που απαιτεί το μεγάλο κεφάλαιο,
έχοντας στο μάτι αφ’
ενός τα αποθεματικά των
ταμείων, αφ’ ετέρου στοχεύοντας στην σταδιακή
μείωση των εργοδοτικών
εισφορών, ώστε να μπορεί να διαθέσει πολύ
μεγαλύτερα κεφάλαια
για τις επενδύσεις του.
Στα δύο προηγούμενα
φύλλα του ΠΑ παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν
οι ανατροπές, που η
κυβέρνηση σχεδιάζει να
φέρει στο συνταξιοδοτικό, αρχής γενομένης από
το επικουρικό.
Έτσι οι υπουργοί της
κυβέρνησης Βρούτσης
και
Μηταράκης
δεν
δίστασαν καθόλου να
τονίσουν πως μέσα στο
Γενάρη θα κατατεθεί
νομοσχέδιο που «θα ολοκληρώνει τη μεγάλη
ασφαλιστική μεταρρύθμιση, ως ένα αποτέλεσμα από το 2010, από
την περίοδο του ΠΑΣΟΚ,
του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ».
Έδωσε εύσημα στον
ΣΥΡΙΖΑ που ως κυβέρνηση «κράτησε και πολύ
καλά έκανε τα προηγούμενα νομοθετήματα» και
ότι «τα προχωρήσαμε
όλοι μαζί και τώρα θα
πάμε στο τελευταίο
βήμα»!! Ενώ επανέλαβε
και πάλι την ικανοποίησή
του για την πολιτική του
ΣΥΡΙΖΑ αφού « το σχέδιο
για την ανταποδοτική και
την εθνική σύνταξη δεν
είναι το σχέδιο του ν.
4387/16 (Κατρούγκαλου),
αλλά του Λοβέρδου, του
ΠΑΣΟΚ, το οποίο κρατήθηκε από εμένα (εννοεί
την κυβέρνηση Σαμαρά)
και το συνεχίσατε και
εσείς, όπως κρατήθηκαν
συνέχεια στη σελ. 7
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Ο Κρατικός Προϋπολογισμός
1. Οι φορολογικές ελαφρύνσεις προς το κεφάλαιο
Πλήθος οι φορολογικές
ελαφρύνσεις, διευκολύνσεις, απαλλαγές κλπ προς
το κεφάλαιο, όπως μείωση συντελεστή φορολογίας από το 28% στο 24%,
φόρου
διανεμόμενων
μερισμάτων από 10% στο
5%, όπως και για τα αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται, συμβολικός
φόρος για επενδύσεις σε
ακίνητη περιουσία, καθώς
και φορολογικά επενδυτικά κίνητρα για αγορές ακινήτων (κοράκια που θα
αρπάξουν τα σπίτια των
δανειοληπτών, επενδύσεις τύπου Ελληνικού
κ.α.),επίσης
απαλλαγή
διαφόρων επιχειρήσεων
από φόρο υπεραξίας
μεταβίβασης μετοχών και
εισφορά αλληλεγγύηςτην οποία όμως θα εξακολουθούν να πληρώνουν
εργαζόμενοι και συνταξιούχοι-, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών προς
τον ΕΦΚΑ κατά 5% και
πολλά άλλα. Δηλαδή
έχουμε μια μεγάλη μείωση της φορολογητέας
ύλης από το κεφάλαιο,
που σημαίνει μείωση των
αντίστοιχων εσόδων για
τον προϋπολογισμό. Η
μείωση αυτή θα είναι του
ύψους του 1,200 δισεκατομμύρια ευρώ.
Οι παραπάνω μειώσεις
θα καλυφθούν από την
μεγαλύτερη φορολόγηση
των λαϊκών εισοδημάτων.
΄Ετσι η κυβέρνηση προσδοκά την είσπραξη 470
εκατ. περισσότερων από
τον ΦΠΑ, από τη διεύρυνση της φορολογικής
βάσης 557 εκατ. και από

την αναμόρφωση της
βάσης υπολογισμού του
ΕΝΦΙΑ 142 εκατ. ευρώ.
Αυτά στο μεγαλύτερο
μέρος τους θα επιβαρύνουν τα λαϊκά στρώματα.
Πχ με το δεδομένο της
ελάφρυνσης του κεφαλαίου για αγορά και επένδυση ακίνητης περιουσίας
και ακινήτων, όπως γράφουμε παραπάνω, είναι
φανερό πως η εισπραξιμότητα από τον ΕΝΦΙΑ θα
προέλθει από τη λαϊκή
ακίνητη περιουσία. Η διεύρυνση της φορολογικής
βάσης με νέες επενδύσεις
επιχειρηματιών, εφ’ όσον
για τις επενδύσεις αυτές
θα απολαμβάνουν όλες
τις παραπάνω διευκολύνσεις και απαλλαγές, είναι
φανερό πως θα είναι
μικρή. Κατά συνέπεια η
διεύρυνση κατά βάση θα
προέλθει και πάλι από τη
λαϊκή βάση, όπως λχ με
τον ΦΠΑ, ή την υποχρεωτική πληρωμή για υπηρεσίες και αγαθά με κάρτες
μέχρι 30% του εισοδήματος.
2. Οι φορολογικές μπαγαποντιές προς το λαό
Μέσα εκεί η κυβέρνηση
με πολύ μετρημένο τρόπο
και υπολογισμό έβαλε και
μικροελαφρύνσεις για τα
λαϊκά στρώματα πχ μείωση του πρώτου κλιμακίου
από το 22% στο 9% για
εισοδήματα μέχρι 10.000
ευρώ (έχουμε κάνει ανάλυση της πραγματικής
διάστασης του ζητήματος
στο τεύχος του Σεπτέμβρη 2019). Αλλά και
κάποιες ελαφρύνσεις που
τις διαφήμισε σαν σημαντικές αποδείχνονται απατηλές. Μεγάλη κουβέντα
έγινε για την γενναία

φοροελάφρυνση προς την
«μεσαία τάξη», δηλαδή
αυτούς που έχουν εισόδημα ανάμεσα στα 20.000
μέχρι 40.000 ευρώ. Ας
δούμε όμως την πραγματικότητα με το παράδειγμα ενός εργαζόμενου με
εισόδημα 25.000 ευρώ.
α) με τον παλιό τρόπο
φορολόγησης (0- 8636
αφορολόγητο) πλήρωνε
για το εισόδημα από 8.636
μέχρι 20.000 (11.364 Χ
22%) 2.500 φόρο. Για το
εισόδημα από 20.001
μέχρι 25.000 (5.000 Χ
29%) 1.450 ευρώ, σύνολο
φόρου 3.950. Επί πλέον
για τα 5.000 πάνω από τα
20.000 πλήρωνε 50 ευρώ
(10 ευρώ/1.000), τελικό
σύνολο 4.000 ευρώ.
β) με τον νέο τρόπο:
για το ποσό από 8.636
μέχρι 10.000 (1.364 Χ 9%)
123 ευρώ. Από 10.000
μέχρι 20.000 (10.000 Χ
22%) 2.200 ευρώ και από
20.000 μέχρι 25.000 (5.000
Χ 28%) 1.400 ευρώ, σύνολο φόρου 3.723. Όμως
τώρα από το ποσό των
12.000 μέχρι τα 25.000
(13.000 διαφορά) θα πληρώνει 20 ευρώ ανά 1.000,
δηλαδή για τα 13.000 θα
πληρώνει 260 ευρώ, τελικό σύνολο 3.983 ευρώ.
Άρα το όφελός του με τον
νέο τρόπο φορολόγησης
θα είναι (4.000- 3.983)
17ευρώ(!!!),
δηλαδή
1,43ευρώ το μήνα(!!!!!).
Τόσο μεγάλη φορομείωση!!
3. Οι μειώσεις στις κοινωνικές δαπάνες.
α) Το κονδύλι της χρηματοδότησης προς τα
ασφαλιστικά ταμεία θα
μειωθεί κατά 475 εκατ.
ευρώ, το κονδύλι για τις

συντάξεις μειώνεται κατά
192 εκατ. και το πλεόνασμα των ταμείων θα αυξηθεί κατά 202 εκατ. ευρώ.
Τα έσοδα του ΑΚΑΓΕ
(εισφορά αλληλεγγύης,
που όπως γράφουμε
παραπάνω για μεν τις επιχειρήσεις διαγράφεται,
ενώ εργαζόμενοι και
συνταξιούχοι θα την πληρώνουν) θα αυξηθούν
κατά 51 εκατ. ευρώ (από
210 στα 261). Σημειωτέον
πως- όπως έχουμε γράψει
σε παλιότερο τεύχος του
ΠΑ- τα κονδύλια αυτά
είναι άγνωστο που βρίσκονται και για ποιο σκοπό
αξιοποιούνται.
β) η χρηματοδότηση
των δημόσιων νοσοκομείων μειώνεται κατά 37εκατ,
ενώ προβλέπεται αύξηση
των ιδίων εσόδων τους
(από τις τσέπες των ασθενών) κατά 29 εκατ. Από
την ΠΦΥ περικόπτονται 4
εκατ., ενώ η χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ παραμένει
παγωμένη
στα
100εκατ., είχε προηγηθεί
η περικοπή των κονδυλίων
του κατά 414 εκατ. στη
διετία 2017-2018 επί ΣΥΡΙΖΑ.
γ) μειώνονται τα κονδύλια για αναπηρικά επιδόματα κατά 173 εκατ. και
για τα οικογενειακά επιδόματα κατά 139 εκατ.
ευρώ.
Αυτός
είναι
ένας
ακόμα ταξικός, αντιλαϊκός προϋπολογισμός και
σαν τέτοιον θα τον αντιμετωπίσουμε με τα συλλαλητήρια που οργανώνει το ΠΑΜΕ και τα ταξικά συνδικάτα στις 18
Δεκέμβρη και τους νέους
αγώνες που θα ακολουθήσουν.

Η πολιτική σημασία των εξελίξεων για το Ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό
Ή «τι ΣΥΡΙΖΑ, τι ΝΔ, τι ΠΑΣΟΚ»
συνέχεια από τη σελ. 5
κι άλλα πράγματα…».
Τις ίδιες μέρες ανακοινώθηκε η ενοποίηση του
ΕΦΚΑ με το ΕΤΕΑΕΠ και η
“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

δημιουργία του e- ΕΦΚΑ,
που αποφασίστηκε στο
υπουργικό συμβούλιο. Η
ενοποίηση παρουσιάστηκε σαν ένα απλό διοικητικό μέτρο, που δεν θα ακυρώσει την αυτοτέλεια των
δύο ταμείων, όμως είναι
βέβαιο πως η απόφαση
αυτή σηματοδοτεί την
ουσιαστική κατάργηση
του σημερινού ΕΤΕΑΕΠ,
ώστε να διευκολυνθεί
ακόμα περισσότερο η
δημιουργία του νέου
επαγγελματικού, ιδιωτικού χαρακτήρα επικουρικού ταμείου. Επικουρικού
βέβαια προς τις επιχειρηματικές επενδυτικές μπίζνες, αφού τα αποθεματικά

του «επικουρικά» θα προσφέρονται στους επιχειρηματίες και στις ασφαλιστικές- επενδυτικές εταιρίες για κερδοσκοπική
αξιοποίηση. Ενώ καθόλου
επικουρικά δεν θα είναι
προς τους ασφαλισμένους, που δεν θα ξέρουν
αν ποτέ θα εισπράξουν
κάτι σαν σύνταξη.
Το ξεκαθάρισε ο Μηταράκης, που δήλωσε πως
«η ψηφιακή ενοποίηση
σε κάθε περίπτωση θα
δημιουργήσει μια πολύ
ισχυρή διοικητική βάση
για τη μετάβαση στη νέα
κεφαλαιοποιητική επικουρική σύνταξη, η οποία
θα τεθεί σε ισχύ από

1/1/2021, καθώς βάζει
τέλος στην όποια συζήτηση γινόταν για πιθανές
αστάθειες του κόστους
μετάβασης».
Κι όπως επεσήμανε ο
Σύλλογος
Υπαλλήλων
Ασφαλιστικών Ταμείων
(ΣΥΑΤ) σε ανακοίνωσή
του, «θέλουν να βάλουν
στο χέρι τα 7 δισεκατομμύρια του ΕΤΕΑΕΠ, όπως
είχαν καταληστέψει τα
αποθεματικά του ΕΤΕΑΜ
και άλλων ταμείων…».
ΠΑΣΟΚ- ΝΔ- ΣΥΡΙΖΑΚΙΝΑΛ, όπως κι αν ανακατέψετε την τράπουλα τα
χαρτιά είναι σημαδεμένα
και το αποτέλεσμα ίδιο.
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Το ημερολόγιο του Πάιατ
Dear calendar. Αγαπητό μου ημερολόγιο.
Επέστρεψα δριμύτερος. Ομολογώ πως τελικά δεν
μου πάει να κάθομαι και να τεμπελιάζω εδώ σ’ αυτή τη
χώρα. Έχω μια νέα κυβέρνηση που μπορεί να μου τα
προσφέρει κι αυτή όλα, όπως η προηγούμενη του
Αλέξη, αλλά η προσφορά χρειάζεται και παραλαβή κι
αυτό σημαίνει πως πρέπει να βρίσκομαι συνέχεια σε
κίνηση για να προλαβαίνω τα πάντα. Ο στρατός μας
εγκαταστάθηκε σε μόνιμες βάσεις, ειδικά εκεί στο
Βόλο είναι πολύ ωραία, στο στρατόπεδο Κοτζιούλα στη
Ν. Ιωνία. Τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερά μας, τα μη
επανδρωμένα αεροσκάφη βρίσκονται σχεδόν παντού,
τα πυρηνικά μας ετοιμάζονται να έρθουν στον Άραξο,
οι επιχειρήσεις μας αγοράζουν συνέχεια λιμάνια, ναυπηγεία, ένας χαμός σου λέω. Έχουμε λοιπόν:
12/11/2019: Παρευρέθηκα σε συζήτηση για την
«θρησκευτική διπλωματία», όπου «τα έριξα» στους
κακόβουλους δρώντες Ρωσία, Κίνα και Ιράν, ότι «δείχνουν ανοχή σε παραβιάσεις της θρησκευτικής ελευθερίας». Θα μου πεις που τα βρίσκω και τα λέω αυτά,
ξέρω πως είναι μπούρδες (άλλη περίεργη ελληνική
λέξη), αλλά τι να κάνουμε η διπλωματία τις χρειάζεται.
Τους πόνεσε πάντως τους Ρώσους γιατί βγήκε λίγες
μέρες μετά η ρώσικη πρεσβεία και με κατηγόρησε για
«αλαζονική, επιφανειακή, ερασιτεχνική αντιμετώπιση,
που αποκαλύπτει την κερδοσκοπική προσέγγιση της
Ουάσιγκτον, που περιφρονεί την ενότητα της Ορθοδοξίας…». Δε λέω αλαζόνες είμαστε, κερδοσκόποι είμαστε, αλλά όχι και ερασιτέχνες. Εμείς καμαρώνουμε πως
είμαστε οι μετρ της παραπληροφόρησης και της διαστρέβλωσης!!
13/11/2019: Συναντήθηκα με τον Νικολάκη τον Δένδια (του τηλεφώνησα στη γιορτή του και του ευχήθηκα
χρόνια πολλά- τι περίεργη συνήθεια κι αυτή των ελλήνων να έχουν κι έναν άγιο με το όνομά τους για να το
γιορτάζουν) και τα είπαμε ξανά, κουβεντιάσαμε και για
ένα φόρουμ που θα γίνει στην Ουάσιγκτον για την προώθηση της Στρατηγικής Συνεργασίας μας.
14/11/2019: Πήγα στο συμπόσιο «Thessaloniki
Summit» (Ελλάδα, Βουλγαρία, Β. Μακεδονία), όπου για
άλλη μια φορά τόνισα πως η «παρουσία των ΗΠΑ στη
Β. Ελλάδα είναι πλέον αισθητή». Πως το έλεγε ο Βουτσάς, «εγώ άμα τρουπώσω…», πλάκα είχε αυτή η ταινία, έκατσα και την είδα. Παίνεψα και τον Κυριάκο και
τον Αλέξη για την παραχώρηση της Αλεξανδρούπολης,
που την κάναμε κόμβο στρατηγικής σημασίας στην
αντιπαράθεσή μας με τη Ρωσία. Πρόσθεσα πως θα
συνεργαστούμε με την Ελλάδα για να μπουν όλες οι
χώρες των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ.
Συνάντηση είχα και με τον Ζάεφ στην ίδια ημερίδα,
τον διαβεβαίωσα για την «ισχυρή στήριξή μας για ένταξη της Β. Μακεδονίας στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ».
25/11/2019: Έβγαλα ανακοίνωση για να εξάρω την
κοινή στρατιωτική άσκηση ντόπιων στρατιωτών και
δικών μας στο Κιλκίς, αυτή που κάνουμε κάθε χρόνο,
με σχέδιο αντιμετώπισης «εσωτερικών εχθρών» σε
αστικό περιβάλλον. Την κάνουμε γιατί εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν, όπως σου έχω ξαναγράψει πολλές
φορές, πολλοί αμφισβητίες της ελληνοαμερικανικής
φιλίας και πρέπει να τους προσέχουμε.
3/12/2019: Πήρα μέρος φυσικά στο συνέδριο του
Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, όπου- απ’ αφορμή
τη συμφωνία Τουρκίας- Λιβύης για την ΑΟΖ τους- επισήμανα στην ομιλία μου, πως «η Ελλάδα και οι ΗΠΑ
έχουν κοινό, ισχυρό συμφέρον να παραμείνει η Τουρκία «δεμένη» με τη Δύση». Βέβαια όταν λέω κοινό συμφέρον και Δύση, εννοώ εμάς, τις ΗΠΑ και τα συμφέροντά μας κι αυτό αφορά ασφαλώς και την Ελλάδα.
«Δεμένη» κι αυτή. Είναι να τις αφήνεις λυτές. Δε λέω, η
Τουρκία μας κάνει πολλά κόλπα τα τελευταία χρόνια- η
Ελλάδα δεν τολμάει φυσικά- αλλά δεν πρόκειται να την
αφήσουμε στους Ρώσους.
4/11/2019: Μεγάλη μέρα για εμάς. Έγιναν τα εγκαίνια της ανάληψης της ιδιοκτησίας των ναυπηγείων του
Νεωρίου Σύρου από την ΟΝΕΧ, που την έχει ο ελληνοαμερικανός Xenόkostas . Ήταν εκεί ο Άδωνις (τι χαβαλές που είναι αυτό το παιδί, πως διάολο τον παίρνουν
στα σοβαρά), ο Βρούτσης, εφοπλιστές, οι ντόπιοι
παπάδες. Τους τόνισα ότι η επένδυση αυτή των ΗΠΑ
στη Σύρο έχει «στρατηγικούς λόγους» για εμάς, αλλά
και «συμβολικούς» και γνωστοποίησα ότι σειρά για να
τα αγοράσουμε παίρνουν τα λιμάνια του Βόλου, της
Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας.
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ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ

Δεκέμβρης 2019

Αστικό σύνταγμα και δημοκρατία
Ψηφίστηκε λοιπόν το
καινούργιο σύνταγμα, οι
περισσότερες νέες διατάξεις του με τη σύμφωνη
γνώμη ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ
και των άλλων μικρότερων
αστικών κομμάτων. Ομόφωνα (με τη ψήφο και του
ΚΚΕ) ψηφίστηκαν κάποιες,
που έστω τυπικά θεσπίζουν ορισμένα εργατικά
και λαϊκά δικαιώματα. Πχ
άρθρο 22 παρ.1: Αναγνώριστη ίσης αμοιβής για
ίσης αξίας εργασία, ανεξάρτητα από ηλικία, παρ.2:
Γενικοί ελάχιστοι όροι
εργασίας- υπεροχή της
ευνοϊκής ρύθμισης για
τους εργαζόμενους, παρ.4
: Αναγνώριση ότι η επίταξη
υπηρεσιών απαγορεύεται
ως μέτρο αντιμετώπισης
των συνεπειών απεργίας.
Τι γίνεται όμως στην
πράξη.
1) από πλευράς κράτους- κυβέρνησης, που
υποτίθεται πως είναι οι
πρώτοι θεματοφύλακες και
τηρητές των συνταγματικών διατάξεων. Έχει ψηφιστεί και ισχύει ο νόμος για
την αμοιβή των νέων εργαζομένων κάτω από τα 25
χρόνια με μισθό μικρότερο
του αντίστοιχου για τους
πάνω από 25 χρονών. Ισχύει επίσης ο νόμος για τους
«εκπαιδευόμενους» νέους
εργαζόμενους, που αμείβονται στην ουσία με όσα
θέλει ο εργοδότης- εκπαιδευτής (λχ στον τουρισμό).
Ακόμη νόμος κατάργησε
την ισχύ των κλαδικών
ΣΣΕ, που ήταν πιο ευνοϊκές
για τους εργαζόμενους και
κατοχύρωσε υπέρ των
εργοδοτών την ισχύ των
επιχειρησιακών. Κι ακόμη
για τις ατομικές συμβάσεις, που ο εργαζόμενος
υπογράφει ότι απαιτεί ο
εργοδότης ή τις διαφορετικές ακόμα και ανάμεσα
σε εργαζόμενους που
κάνουν την ίδια δουλειά,
αλλά ο ένας είναι εργολαβικός, ενώ ο άλλος άμεσα
εργοδοτικός. Τέλος η
κυβέρνηση μπορεί να επιστρατεύει- και το έχουν
κάνει όλες οι κυβερνήσειςεργαζόμενους σε κλάδους
κρίσιμους για τα κέρδη
των επιχειρηματιών ή για
τη λειτουργία της αγοράς
(πχ ναυτεργάτες στις
θαλάσσιες συγκοινωνίες),
αφού άλλη παράγραφος
του ίδιου άρθρου προβλέπει την επιστράτευση.
Αυτά… νόμιμα.
2) Από πλευράς εργοδοτών. Ισχύει στην πράξη
η αμοιβή εργαζομένων με
μισθό για 3- 4 ώρες εργασία, ενώ δουλεύουν 8ωρα
ή και 10ωρα. Υπάρχουν οι
εργαζόμενοι που δουλεύουν αναγκαστικά ανασφάλιστοι, δηλαδή με περικοπή του μισθού τους ισόποση με την δική τους και την
εργοδοτική ασφαλιστική
εισφορά, που είναι μέρος
του μισθού τους. Επίσης οι
εργαζόμενοι που δουλεύ-

ουν πενθήμερο, αλλά τους
κολλάνε 2-3 ένσημα. Αυτά
(και άλλα βέβαια)… παράνομα από τους εργοδότες,
για τους οποίους το
σύνταγμα έχει αξία μόνο
όπου τους συμφέρει.
Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε πάμπολλες
περιπτώσεις,
που
το
σύνταγμα γίνεται λάστιχο
από κυβερνήσεις και κεφάλαιο, ειδικά στο πεδίο της
αντιπαράθεσης εργασίαςκεφαλαίου, όπου η υπερίσχυση των συμφερόντων
του κεφαλαίου έχει τα
πρωτεία. Όπου δηλαδή η
ταξική αντιπαράθεση παίρνει απτά, φανερά χαρακτηριστικά, στο επίπεδο ποιος
θα καρπώνεται τον παραγόμενο πλούτο. Οι εργοδότες ή οι εργαζόμενοι.
Συμπέρασμα. Σύνταγμα που θα λειτουργεί
αποκλειστικά υπέρ του
εργαζόμενου λαού θα
είναι αυτό που θα επιβάλλει η εργατική εξουσία.

Αστεία και σοβαρά

Ο πρωθυπουργός δήλωσε πως θα δώσει (κι άλλα) κίνητρα στις εταιρίες για να δίνουν μετοχές στους εργαζόμενους, για να αισθάνονται ιδιοκτήτες. Προσέξτε τη διατύπωση. Να αισθάνονται. Όχι να είναι. Μόνο να αισθάνονται.
Σου λέει, προκειμένου ο εργάτης από μόνος του να αρχίσει να νιώθει την ταξική ανάγκη να γίνει ιδιοκτήτης,
δώστου εσύ την αταξική αίσθηση ότι είναι κι άστονε στην
αυταπάτη. Θα το γράψουμε αλλιώς και μας συγχωρείτε:
Μετο- χεσ’ τους εργαζόμενους. Πάντως ας το προσέξουμε. Η αστική πονηριά και καπατσωσύνη δεν αρνιέται στον
εργάτη την ιδέα να νιώθει όχι ασφαλώς ιδιοκτήτης, αλλά
συνιδιοκτήτης. Μαζί με το αφεντικό, τον εργοδότη του.
Είναι η προσπάθεια να τον κάνει να νιώθει πως τα συμφέροντά του ταυτίζονται με του καπιταλιστή. Πως βρίσκονται
στην ίδια μεριά της κοινωνίας. Είναι η τακτική της ενίσχυσης της ταξικής συνεργασίας δηλαδή υποταγής του εργάτη στον καπιταλιστή. Χρειάζεται ξεσκέπασμα και καταπολέμηση.
Ο βουλευτής της ΝΔ Πλεύρης δήλωσε σε κανάλι πως
πρέπει επί τέλους «τα Εξάρχεια να έχουν την κανονική
εγκληματικότητα, που έχει η κάθε γειτονιά…»!!!!! Οι
άνθρωποι είναι απίστευτοι. Θεωρούν δηλαδή πως η
εγκληματικότητα είναι ένα φυσιολογικό, αποδεκτό γεγονός, αρκεί να είναι σε… κανονικά πλαίσια. Να μην υπερβαίνει το μέτρο. Θα πείτε βέβαια πως αφού υποστηρίζουν τον καπιταλισμό, πως αλλιώς θα σκέφτονται.
Σωστά. Δεν ξέρουμε μήπως βάλουν και ταμπέλες, όπως
της τροχαίας, στις γειτονιές και στους δήμους, που θα
ορίζουν το μέτρο και το ποσοστό της κανονικότητας της
εγκληματικότητας. Πχ Πατήσια μέχρι δύο φόνους, τριάντα διαρρήξεις, σαράντα κλοπές. Κολωνάκι ένα φόνο,
εφτά διαρρήξεις και δεκατρείς κλοπές κ.ο.κ.
Ο Αλέξης πήγε στην Τυνησία, καλεσμένος του
Αραβικού Ινστιτούτου Επιχειρηματιών να μιλήσει
στο συνέδριό τους!!! Ε ρε γκλαμουριά και δόξες
αυτό το παιδί. Που έφτασε η χάρη του. Είδατε εκτίμηση των προσόντων του από τους Άραβες μεγαλοκαρχαρίες; Είμαστε περίεργοι όμως. Άραγε μίλήσε
Αχ Βλαντίμιρ σε θαυμάζω
για τα συμφέροντα των εργαζομένων; Υπερασπίστηκε τα δικαιώματά τους; Ζήτησε από τους οικοδεσπόκαι αέριο φτηνό αγοράζω.
τες του να τα σέβονται ή και ακόμα να τα ενισχύουν;
Αλλά πάλι είσαι κι εχθρός
Έτσι σαν… αριστερός που είναι. Για να ξέρουν οι
και το ΝΑΤΟ βάζω εμπρός
άνθρωποι, όταν και αν ξαναγίνει πρωθυπουργός, τι
Γλυκιά μου Αγγέλα σ’ αγαπάω, θα έχουν να περιμένουν από την κυβέρνησή του, αν
αφού αέριο σου πουλάω.
έρθουν εδώ για επενδύσεις.
Ο Τσίπρας κλήθηκε και στην εκδήλωση εγκαινίΤσαμπουκά όμως δεν σηκώνω
ων της έδρας Δημοσίου Χρέους στο Παρίσι, στην
και τους πύραυλους υψώνω.
οποία συμμετείχαν «διανοούμενοι, ακαδημαϊκοί,
Τραμπ, Πομπέο για ιδέστε,
επιχειρηματίες και… διαμορφωτές της κοινής γνώτις φοβέρες σας μαζέψτε.
μης(!!!). Επειδή ο Αλέξης δεν είναι ούτε διανοούμενος, ούτε ακαδημαϊκός, ούτε επιχειρηματίας,
Το εμπάργκο σας δεν πιάνει
τότε κλήθηκε μάλλον σαν διαμορφωτής της κοινής
και την Κίνα δεν την φτάνει.
γνώμης. Εμείς είμαστε βέβαιοι γι’ αυτό. Είναι ο
Συμφωνία άμα θέτε,
μόνος ρόλος που του ταιριάζει. Να… διαμορφώνει
τα κινέζικα μαθέτε
την κοινή γνώμη με παραμύθια περί αριστεράς,
Κι εγώ γιάνκικα λιγάκι,
δίκαιης ανάπτυξης, διαβολικά καλού Τρραμπ κ.α.
Έχει πάρει τόσα εύσημα για το ρόλο του αυτό.
ξέρω για το παραδάκι.
Εκεί συναντήθηκε και με τον Ολάντ. Τον χαρακτήΆκου Σι, μάθε κι εσύ
ρισε πολύ φίλο του. Και θυμηθήκαμε εκείνες τις οξείοι ΗΠΑ δεν σε θεν’ μαζί.
ες επιθέσεις του στον Ολάντ, τότε που το έπαιζε
Αλλά πάλι ανάγκη σ’ έχω,
«επαναστάτης χωρίς αιτία», και τον αποκαλούσε
«Ολανδρέου», εννοώντας πως ο Γάλλος Πρόεδρος
απ’ τα εμπόρια δεν απέχω.
έμοιαζε στην απατεωνιά στον Παπανδρέου. Ε όπως
Ο Μακρόν πάλι τι θέλει
μετά από λίγο καιρό άρχισε να γλύφει και να κολακαι χολή αντί για μέλι
κεύει το πολιτικό παρελθόν του Ανδρέα για χάρη της
για το ΝΑΤΟ μας ξεβγάζει.
«μεγάλης δημοκρατικής, προοδευτικής παράταξης»
Τι ‘ναι αυτό που τον πειράζει.
που φτιάχνει με τα πολιτικά απολιθώματα και απομεινάρια του πάλαι ποτέ κραταιού ΠΑΣΟΚ, έτσι και τώρα
Είναι κολλητός στο Γιούρο
έκανε στροφή 180 μοιρών για τον Ολάντ προς χάρη
και δεν πάει να του τα σούρω.
της ολοένα και επιταχυνόμενης σοσιαλδημοκρατικοΚάνω υπομονή μαζί του
ποίησης του ΣΥΡΙΖΑ. Χαμαιλεοντισμός, καιροσκοπιΓερμανίδα είμαι δική του.
σμός, κωλοτουμπισμός; Ότι και να διαλέξεις, μέσα
είσαι με τον Αλέξη.
Σε νε πα ποσίμπλ Αγγέλα,
Έτσι και με τη ΝΔ για τη Συμφωνία των Πρεσπών.
μου τη δίνει αυτή η βδέλλα.
Ο καημένος ο Δένδιας καταπίνοντας την πίκρα του,
Ο Τραμπ κάνει ότι θέλει,
αποδέχτηκε την πρόσκληση του ομολόγου του στη
κι άλλα αν θέμε δεν τον μέλει.
Β. Μακεδονία να επισκεφτεί τα Σκόπια. Και στις
συνομιλίες του με τον Ντιμιτρόφ και τον Ζάεφ αναΠου θα πάει κι αυτό το χάλι
γκάστηκε να συμφωνήσει «πως έχει σημειωθεί σημαη Κίνα πήρε πια κεφάλι.
ντική πρόοδος στην εφαρμογή της συμφωνίας και
Κι η Ρωσία από κοντά της
πως η Ελλάδα είναι στρατηγικός εταίρος και φίλος
έκανε την κολιγιά της.
της Βόρειας Μακεδονίας». Κι ακόμη σε επίσκεψή
Μα εταίροι είναι για εμάς
του στο Βελιγράδι λίγες μέρες αργότερα δήλωσε
πως «η Ελλάδα είναι αληθινός φίλος της Βόρειας
και κοντά τους κονομάς.
Μακεδονίας και της Αλβανίας»!! Συμπλήρωσε πως η
Μπίζνες αν μαζί τους κάνεις,
κυβέρνηση θα κάνει ότι μπορεί ώστε να τις βοηθήσει
είναι σίγουρο δεν χάνεις.
στην επίτευξη της ευρωπαϊκής πορείας τους και να
Άκουσέ με βρε Μανόλη,
λάβουν ημερομηνία έναρξης διαπραγματεύσεων με
την ΕΕ. Εμείς θα προσθέσουμε επίσης πως μετά
μια ιδέα είναι όλη.
μεγάλης προθυμίας- και προς μεγάλη χαρά του ΤζέΜ’ όλους και μαζί και χώρια
φρι- η χώρα μας και επί ΝΔ, όπως επί ΣΥΡΙΖΑ, βοηκι ας μας τρώει η στενοχώρια.
θάει στην ένταξη της Β.Μ. στο ΝΑΤΟ. Τι να κάνουν
Κι άλλωστε έχουμε κοκόρια,
κι αυτοί. «Ανάγκας ΝΑΤΟ και ΕΕ και θεοί πείθονται».
οι λαοί τραβούν τα ζόρια.
Βορίδης. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.
Πρώην επικεφαλής των ροπαλοφόρων της

Το ποιηματάκι
μας

ΟΝΝΕΔ, που έσπαγαν κεφάλια αντίπαλων φοιτητών στα
πανεπιστήμια. Ξαναθυμήθηκε τα νιάτα του. Και σε μια
στιγμή… γλυκιάς έξαρσης ομολόγησε πως «όπου δεν
πίπτει ή μάλλον δεν πιάνει ο λόγος, θα πίπτει ράβδος».
Συγκεκριμένα είπε «η επιβολή του νόμου εμπεριέχει, σε
αυτούς που δεν συμμορφώνονται, στοιχεία αναγκαστικότητας. Το λέω γλυκά. Το ξύλο είναι στοιχείο αναγκαστικότητας… και η άσκηση βίας από την αστυνομία είναι
νόμιμη… και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό»!!!
Επειδή ξέρουμε από πρώτο χέρι πως ούτε τα αίματα στα
σπασμένα κεφάλια διαδηλωτών από ρόπαλα αστυνομικών, ούτε τα δάκρυα στα μάτια από τα δακρυγόνα και
ασφυξιογόνα είναι γλυκά, αυτό που απομένει να συμπεράνουμε είναι πως τύποι σαν τον Βορίδη αισθάνονται
γλύκα όταν ακούνε, βλέπουν και ενημερώνονται για
τέτοια αποτελέσματα της νόμιμης βίας της αστυνομίας.
Ευχαριστιέται η ψυχή τους, ευφραίνεται η καρδιά τους,
αγαλλιάζει το πνεύμα τους, ικανοποιείται ο υφέρπων
κρυφοφασισμός τους. Κι επειδή οι αγρότες ετοιμάζονται
για κινητοποιήσεις, ο Βορίδης άραγε προετοίμασε με τις
δηλώσεις του αυτές το έδαφος, για το πώς θα τους αντιμετωπίσει σαν αρμόδιος υπουργός;
Ύστερα από αυτά… δικαιολογημένα(!!) ο αντιπρόεδρος
των Αστυνομικών Υπαλλήλων βγήκε και δήλωσε πως η
παρούσα κυβέρνηση «τους έχει λύσει τα χέρια». Λες και
ήτανε ποτέ δεμένα. Αλλά το έχουμε ξαναγράψει. Ο πατήρ
Μητσοτάκης είχε αναγνωρίσει, σαν πρωθυπουργός κι εκείνος, στην αστυνομία πως «είναι το κράτος». Ο υιός του
σήμερα, στα ίδια χνάρια κινούμενος, της ανέθεσε την
εφαρμογή του δόγματος «νόμος και τάξη». Όπου τάξη,
σύμφωνα και με τον Βορίδη σημαίνει ξύλο!!!
Ποιος νομίζετε ότι διορίστηκε «ειδικός απεσταλμένος»
και εκπρόσωπος του ΟΗΕ στη σύνοδο που έγινε για το
κλίμα στη Μαδρίτη; Κάποιος επιστήμονας ειδικός για την
κλιματική αλλαγή; Κάποιος εκπρόσωπος οργανώσεων, που
διεκδικούν μέτρα υπέρ της σωτηρίας του κλίματος; Κάποιος
εκπρόσωπος χωρών που η κλιματική αλλαγή άρχισε ήδη να
τις επηρεάζει αρνητικά; Όχι. Διορίστηκε ο πρώην διοικητής
της Τράπεζας της Αγγλίας. Θα αναρωτηθείτε με δικαιολογημένη έκπληξη βέβαια, τι δουλειά έχει ένας τραπεζίτης με
την κλιματική αλλαγή. Ε πως, πως. Οι πρώτες που επηρεάζονται είναι οι τράπεζες. Που χρηματοδοτούν επενδύσεις
βασισμένες στην κλιματική αλλαγή, πχ πράσινες μπίζνες
στην ενέργεια. Που χρηματοδοτούν ή θα χρηματοδοτήσουν
επενδύσεις για αγαθά, πχ νερό, σε περιοχές που θα δοκιμαστούν από την κλιματική αλλαγή. Που χρηματοδοτούν ή
θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις για ορυκτά και πολύτιμες
γαίες σε περιοχές που ήδη η κλιματική αλλαγή είναι γεγονός πχ καμένα δάση του Αμαζόνιου. Που χρηματοδοτούν ή
θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις σε περιοχές όπου η κλιματική αλλαγή θα πάρει εκρηκτικές διαστάσεις πχ λιώσιμο
πάγων στον Αρκτικό πόλο. Όχι επειδή εσείς νομίζετε ότι
κλιματική αλλαγή σημαίνει απλά λίγο περισσότερη ζέστη, ή
μια βροχούλα παραπάνω ή ένας ανεμοστρόβιλος ξαφνικός
να αφήσουμε την υπόθεση στους περιβαλλοντολόγους και
κάποιους άλλους ευαίσθητους. Εδώ χρειάζεται «να αρπάξουν τον ταύρο από τα κέρατα». Και ποιος είναι πιο κατάλληλος από ένα τραπεζίτη να το κάνει αυτό;
Το πιο σύντομο ανέκδοτο του μήνα το ακούσαμε από
την ΕΡΤ1: Ο Πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε να προστατέψει
τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Χονγκ- Κονγκ!! Όξω ρεεεεε
Δήλωσε ο Αλέξης σε μια μάζωξη χρεοκοπημένων
ΠΑΣΟΚων, που ΣΥΡΙΖΟποιούνται, βοηθώντας τον στην
ΠΑΣΟΚοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο σοσιαλισμός «ούτε
υπαρκτός ήταν, ούτε σοσιαλισμός». Θα σκεφτεί κάποιος
πως, τι άλλο θα περίμενε από τον Τσίπρα να πει. Ο κατήφορος πάτο δεν έχει. Αλλά, έτσι για χάρη της κουβέντας,
αν δεν υπήρξε σοσιαλισμός, τότε τι ήταν αυτό που ανατράπηκε και στη θέση του εγκαταστάθηκε ο καπιταλισμός. Επειδή στα τελευταία εκατό χρόνια, δυο ήταν τα
κοινωνικοοικονομικά συστήματα που συνυπήρξαν, ο
καπιταλισμός και ο σοσιαλισμός, αν ο δεύτερος δεν ήταν
τέτοιος, σημαίνει ότι ήταν καπιταλισμός. Δεν υπάρχει
άλλη εναλλακτική. Αλλά αν δεν ήταν σοσιαλισμός, αλλά
καπιταλισμός, ποιος ο λόγος να ανατραπεί για να ‘ρθει
στη θέση του ο… καπιταλισμός. Κι αν ήταν καπιταλισμός,
τότε γιατί ο καπιταλισμός τον πολέμησε με τόσο μίσος
και εξακολουθεί να πολεμά την ιστορική του ύπαρξη με
ακόμη περισσότερο. Δύσκολα ερωτήματα. Για το Τσίπρα
βέβαια όχι για εμάς. Γιατί εμείς και γνώση έχουμε και
απλή λογική.
Αφήστε που αναγνώρισε στο ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα «προσφορά στη σοσιαλιστική προοπτική της Ελλάδας», που
όμως τελικά «διέψευσε»!! Δηλαδή εννοούσε πως στη δεκαετία του 1990 η Ελλάδα βρισκόταν μπροστά… στη σοσιαλιστική προοπτική, είμασταν έτοιμοι να ανατρέψουμε τον
καπιταλισμό και να περάσουμε στο σοσιαλισμό (!!!), αλλά
δυστυχώς ο Ανδρέας, ή ο Σημίτης, ή ο ΓΑΠ τα χάλασαν;
Ότι το σύνθημα του ΠΑΣΟΚ «στις 18 σοσιαλισμό» ήταν …
υπαρκτό; Γι’ αυτό μαζεύει στο ΣΥΡΙΖΑ όλους τους ΠΑΣΟΚους, που νιώθουν πικραμένοι, επειδή δεν μπόρεσαν να
ολοκληρώσουν τότε την προσφορά τους στη σοσιαλιστική
προοπτική; Για να φτιάξουν όλοι μαζί πια, ΣΥΡΙΖΑίοι και
ΠΑΣΟΚοι μια δεύτερη ευκαιρία να την φέρουν; Σούργελα.
Αντιαλαϊκά, αντεργατικά αλλά σούργελα.

