Νόμος Βρούτση - Κατρούγκαλου - Κουτρουμάνη - Λοβέρδου - Ρέππα. Νόμος
ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ. Νόμος του μεγάλου κεφαλαίου. Νόμος της ΕΕ και του
ΔΝΤ. Νόμος όλου αυτού του αντιλαϊκού συρφετού. Μία είναι η λύση. Να τον
καταργήσουμε. Και τον συρφετό μαζί.
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Της... σύνταξης
Με αφορμή το ασφαλιστικό, την νέα επίθεση στο συνταξιοδοτικό με το νόμο Βρούτση, την ξετσίπωτη ιδιωτικοποίηση της ΛΑΡΚΟ, μιας επιχείρησης στρατηγικής σημασίας
για τα συμφέροντα της χώρας και των εργαζομένων και το
ξεσάλωμα του Γεωργιάδη σε βάρος των οφειλετών με κόκκινα δάνεια, ταυτόχρονα με τις άλλες γενικότερες και ειδικότερες εξελίξεις και γεγονότα, θέλουμε να κεντρώσουμε
την προσοχή μας σε τούτα.
Για το συνταξιοδοτικό η κυβέρνηση μας διαφήμισε πως
με το νόμο της εξασφαλίζεται η βιωσιμότητά του για πενήντα χρόνια, χωρίς να επιβαρυνθεί η οικονομία, γιατί λεφτά
δεν υπάρχουν για χρηματοδότηση των συντάξεων, αυτή
καταργείται οριστικά με το νόμο.
Για τη ΛΑΡΚΟ και την τροπολογία διάλυσης και ξεπουλήματός της το κύριο επιχείρημά της ήταν πως αυτή ήταν
η μόνη και τελευταία δυνατότητα να σωθεί, αφού δεν
υπάρχουν λεφτά για να χρηματοδοτηθεί η διατήρησή της
στο προηγούμενο καθεστώς, απαγορεύεται άλλωστε από
την ΕΕ.
Για τους οφειλέτες των κόκκινων δανείων επίσης δεν
υπάρχει άλλη λύση από το να χάσουν τα σπίτια τους και να
βρεθούν στο δρόμο άστεγοι, γιατί τα λεφτά που θα μπουν
στα ταμεία των τραπεζών και των κορακιών θα κάνουν
καλό στην οικονομία, υπάρχουν μόνο γι’ αυτό το λόγο.
Και γενικά στην προπαγάνδα όλων των τελευταίων
κυβερνήσεων το μότο ήταν πως ναι μεν υπάρχουν λεφτά
(ΓΑΠ, Σαμαράς, Τσίπρας), αλλά όχι για τις ανάγκες των
εργαζομένων και του λαού.
Λεφτά υπάρχουν πράγματι. Οι εργαζόμενοι στις βιομηχανίες, στις επιχειρήσεις, στο δημόσιο, στον πρωτογενή
τομέα παράγουν πλούτο τεράστιο, πληρώνουν φόρους
υπέρογκους. Λεφτά μαζεύονται. Που ξοδεύονται όμως.
Δεν θα επαναλάβουμε τα γνωστά για τη χρηματοδότηση
του μεγάλου κεφαλαίου κλπ. Τα έχουμε γράψει πολλές
φορές. Ας δούμε όμως κι άλλους προορισμούς, όπου ένα
μεγάλο μέρος αυτού του πλούτου κατευθύνεται και σπαταλιέται στην κυριολεξία, όχι απλά χωρίς όφελος για το λαό,
αλλά προς μεγάλη κι ίσως ανεπανόρθωτη, ανάλογα τις
εξελίξεις, ζημιά του.
Ξοδεύουμε λοιπόν και θα ξοδέψουμε λεφτά για τη συμμετοχή της χώρας μας:
> Στα σφαγεία του ΝΑΤΟ στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν και
αλλού.
> Στις πολεμικές επιχειρήσεις και σχεδιασμούς των ΗΠΑ
και της ΕΕ στην Ουκρανία, στη Βαλτική, στην Πολωνία,
στην περικύκλωση της Ρωσίας.
> Στην προέκταση της στρατιωτικής και γεωστρατηγικής
επιρροής τους στα Βαλκάνια, στον Κόλπο και στα στενά
του Ορμούζ.
> Για τις κολιγιές με το Ισραήλ, τη Σαουδική Αραβία, την
Αίγυπτο, τον Χάφταρ στη Λιβύη.
> Για την αναβάθμιση των F-16, που σύμφωνα με επίσημες δηλώσεις αμερικανών αξιωματούχων θα χρησιμοποιηθούν για ενίσχυση των ΝΑΤΟικών σχεδιασμών.
> Για την αγορά των πανάκριβων F-35 που θα αποτελέσει
την επόμενη «αγορά του αιώνα» και θα φεσώσει το λαό για
δεκαετίες.
> Για να στηθούν φράχτες μπροστά στα παράλια των
νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, ώστε δήθεν να εμποδίζεται
η πρόσβαση των διακινητών προσφύγων στις ακτές τους.
Όμως δεν υπάρχουν λεφτά για τα αντιπλημμυρικά έργα
στη Λέσβο και στα άλλα νησιά, για τη βελτίωση της κατάστασης των νοσοκομείων και των Κ.Υ. Όπως βέβαια δεν
υπάρχουν γενικά λεφτά για τους μισθούς, τις συντάξεις, τη
δημόσια υγεία και πρόνοια, την παιδεία, την αντιπυρική,
αντιπλημμυρική, αντισεισμική προστασία, την προστασία
της πρώτης κατοικίας, τη φτηνή ενέργεια για τις λαϊκές
οικογένειες και άλλες λαϊκές ανάγκες. Και δεν θα υπάρχουν όσο υπάρχει αυτή η κατάσταση.

18 ΦΛΕΒΑΡΗ: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ
ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ για
το ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Ανακοίνωση – Κάλεσμα της ΣΕΑ
Πάρτε όλοι μέρος στην
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ για την
υπεράσπιση της κοινωνικής ασφάλισης πλ. Εθνικής Αντίστασης, (πρώην
Κοτζια) Τρίτη 18 Φλεβάρη
2020 ώρα 10 π.μ.
Η Κυβέρνηση διατηρεί
όλες τις αντιασφαλιστικές
διατάξεις και ολοκληρώνει
το καταστροφικό έργο
προσθέτοντας νέες...
Αφού
προεκλογικά
κορόιδεψε τους συνταξιούχους και τους πήρε την
ψήφο με την υπόσχεση ότι
θα καταργήσει τον νόμο
4387/16 του Κατρούγκαλου, τώρα όχι μόνο δεν
τον αλλάζει αλλά έρχεται
να τον εφαρμόσει με το
πιο επιθετικό τρόπο.
Με ψέματα και μισές
αλήθειες εφαρμόζει όλες
τις
αντιασφαλιστικές
νομοθετικές
διατάξεις
που μέχρι σήμερα έχουν
ψηφισθεί, ισχύουν στο
ακέραιο και προσθέτει
νέες.

Με το νέο νομοσχέδιο
παραμένουν στο ακέραιο:
• Οι περικοπές που έγιναν με τους ν.40514093/12 και ισχύει σαν
σύνταξη αυτή που
έπαιρναν
στις
31/12/2014.
• Θα αποδίδονται δώδεκα
συντάξεις το χρόνο και
όχι 14, άρα καταργείται
η 13η και 14η.
• Καταργείται οριστικά το
ΕΚΑΣ.
• Παραμένουν τα καταστροφικά
ποσοστά
αναπηρίας.
• Όποιος παίρνει από 2
κύριες συντάξεις και
πάνω θα παίρνει μόνο
μια εθνική σύνταξη.
• Η Κατάργηση του οικογενειακού επιδόματος
10% για σύζυγο 5% για
κάθε παιδί μέχρι 18
ετών ή 24, εάν σπουδάζει.
• Απαγορεύονται οι αυξήσεις στις συντάξεις

μέχρι και το 2023 και
μετά οι όποιες αυξήσεις θα δίνονται δεν θα
είναι πάνω από το δείκτη τιμών καταναλωτή.
• Ισχύουν οι κρατήσεις
για την υγεία από 6%
σε κύριες και επικουρικές συντάξεις. 6% θα
πληρώνουν και οι πεθαμένοι για περίθαλψη.
• Ενοποιείται
το
Επικουρικό ταμείο με
τον ΕΦΚΑ.
• Εξακολουθεί να ισχύει ο
υπολογισμός των επικουρικών συντάξεων με
συντελεστή 0,45 επί τα
χρόνια ασφάλισης, επί
συντάξιμο μισθό.
• Ισχύει η προσωπική διαφορά με νέα πιο αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης που για τους
συνταξιούχους πριν το
έτος 2016 θα γίνει λογιστική διόρθωση, αφού
για τους νέους θα προκύψει τελικά μείωση
στις συντάξεις. Οι

λεγόμενες αυξήσεις
αφορούν πολύ μικρή
μερίδα συνταξιούχων
από τις διορθώσεις
στις Επικουρικές, τις
κύριες και τον συντελεστή
αναπλήρωσης,
στους έχοντες πάνω
από 30 χρόνια ασφάλισης.
• Θα ισχύει ο συντάξιμος
μισθός που θα αφορά
το σύνολο των αποδοχών όλου του εργάσιμου βίου που θα μειώνει ακόμη περισσότερο
τις συντάξιμες αποδοχές.
Συνάδελφοι,
Συναδέλφισσες.
Πάνω από μια δεκαετία
όλοι οι συνταξιούχοι και οι
ασφαλισμένοι βιώνουν τις
θανατηφόρες πολιτικές
όλων των κυβερνήσεων
που υπέστησαν μείωση
των εισοδημάτων τους
από 20% - 60%. Πάνω από
80 δις μας άρπαξαν από
συνέχεια στη σελ. 2
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Ανακοίνωση – Κάλεσμα
της ΣΕΑ
συνέχεια από τη σελ. 1
τις περικοπές στις κύριες
και
επικουρικές
μας
συντάξεις, 40δις από το
ΡSI, αρκετά δις από την
αύξηση των ορίων ηλικίας, αλλά και τις αυξήσεις
που ποτέ δεν δόθηκαν.
Οι εκάστοτε κυβερνήσεις ψήφισαν νόμους και
η εκάστοτε αξιωματική
αντιπολίτευση έλεγε ότι
θα τους καταργήσει, σαν
γίνει κυβέρνηση.
Έτσι έγινε με τους ν.
3863/10 – 4024/11 4051/12 – 4093/12 που
βασικά μείωσαν τις Κύριες και Επικουρικές συντάξεις, κατήργησαν την 13η
και 14η σύνταξη (ΝΔ –
ΠΑΣΟΚ κλπ με Υπουργό
Εργασίας τότε τον κ.
Βρούτση).
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –
ΑΝΕΛ όχι μόνο δεν τους
κατήργησε, αλλά ψήφισε
και τον ν. 4387/2016
(Κατρούγκαλου)
με
σφαγή στις συντάξεις
κύρια στις Επικουρικές.
Αυτό γίνεται και σήμερα, η ΝΔ ως αξιωματική
αντιπολίτευση έλεγε ό,τι
θα καταργήσει το ν.
Κατρούγκαλου, αλλά τον
διατηρεί.
Το χρονικό διάστημα
που κυβερνά όχι μόνο δεν
τον κατήργησε αλλά φέρνει νέο ασφαλιστικό νόμο
που διατηρεί όλες τις
αντιασφαλιστικές περικοπές. Καταργεί τον όποιο
δημόσιο κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης.
Συνεχίζει την στρατηγική της Ευρ. Ένωσης και
του κεφαλαίου, ώστε να
απαλλαχτούν σταδιακά το
κράτος και οι μεγαλοεργοδότες από το λεγόμενο
«κόστος στην κοινωνική
ασφάλιση» και την δημιουργία των τριών πυλώνων (σχέδιο Πινοσέτ)
κεφαλαιοποιητικό σύστημα ξεκινώντας από τις
Επικουρικές, αρχής γενομένης από το 2021.
Μαζί με τα παιδιά μας,
τους εργαζόμενους και
τον λαό συνεχίζουμε τον
αγώνα και απαιτούμε:
1 Κατάργηση όλων των
αντιασφαλιστικών
νόμων και απόσυρση
του ν.σ τώρα.
2 Να επιστραφούν όλα
τα κλεμμένα - κουρεμένα αποθεματικά των
Ταμείων με ανακεφαλαιοποίηση τους.
3 Να πληρώσουν το κράτος και οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Καμία μείωση των ασφαλιστικών
εισφορών των επιχει-

ρήσεων, που θα σημάνει νέα μείωση του
μισθού του εργαζόμενου στο τμήμα που
πηγαίνει για τη σύνταξη και την Υγεία και
απαλλαγή της μεγαλοεργοδοσίας.
4 Πλήρη αποκατάσταση
όλων των περικοπών,
μαζί και της 13ης και
14ης σύνταξης.
5 Αυξήσεις
στους
μισθούς και στις συντάξεις, στη βάση των
σύγχρονων αναγκών
της εργατικής - λαϊκής
οικογένειας και όχι με
συνθήκες του προηγούμενου αιώνα, δουλειάς σε άθλιες συνθήκες ως τα βαθιά γεράματα. Κατώτερη κύρια
σύνταξη 600 ευρώ,
κατώτερο μισθό 751
ευρώ.
6 Να αποδοθούν άμεσα
χωρίς προαπαιτούμενα, όσα παράνομα και
αυθαίρετα έχουν παρακρατηθεί σε κύριες επικουρικές συντάξεις.
7 Άμεση καταβολή κύριων και επικουρικών
συντάξεων σε όσους
εκκρεμεί η καταβολή
τους. Εφάπαξ και
Επικουρικές να αποδίδονται ανεξάρτητα από
την έκδοση της οριστικής απόφασης της
κύριας
σύνταξης.
Άμεση πρόσληψη προσωπικού στον ΕΦΚΑ.
8 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.
9 Την επαναλειτουργία
όλων των δομών υγείας
που έκλεισαν και των
μονάδων που καταργήθηκαν. Την άμεση πρόσληψη του αναγκαίου
ιατρικού, παραϊατρικού
και βοηθητικού προσωπικού.
10 Κατάργηση των κρατήσεων για την υγεία στις
κύριες και επικουρικές
συντάξεις.
11 Μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης
στα 60 για τους άνδρες,
στα 55 για τις γυναίκες.
Με 5 χρόνια λιγότερης
δουλειάς για τα βαρέα
και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Κινητοποιήσεις
Παρεμβάσεις για το ασφαλιστικό
Το εργατικό και συνταξιοδοτικό κίνημα ανέπτυξαν μια πλούσια σειρά συνεχών και
μαζικών, δυναμικών κινητοποιήσεων και παρεμβάσεων όλο το προηγούμενο διάστημα ενάντια στην κυβερνητική επίθεση στο ασφαλιστικό και ιδιαίτερα το συνταξιοδοτικό σύστημα, που εκφράστηκε με την ψήφιση του νόμου Βρούτση στη βουλή. Ένα
νόμο που έχει φαρδιά - πλατιά την υπογραφή όλων των αστικών κομμάτων, αφού σ’
αυτόν περιλαμβάνονται και επικυρώνονται όλες οι αντιασφαλιστικές ρυθμίσεις που
οι κυβερνήσεις τους μέσα στη δεκαετία αυτή (και πιο πριν ακόμα) έφεραν, ψήφισαν
και εφάρμοσαν, κατ’ εντολή του μεγάλου κεφαλαίου και σύμφωνα με τις αποφάσεις
της ΕΕ, σε βάρος όλου του εργαζόμενου λαού και των συνταξιούχων.
Να θυμίσουμε τους νόμους Κουτρουμάνη, Λοβέρδου, Βρούτση, Κατρούγκαλου και
τώρα ξανά Βρούτση.

1. Συσκέψεις της ΣΕΑ
Η ΣΕΑ οργάνωσε σύσκεψη στις 21/1/2020 στην
Αθήνα για τη συζήτηση και λήψη όλων των μέτρων που
απαιτούνται ώστε οι κινητοποιήσεις του επόμενου διαστήματος για το ασφαλιστικό να έχουν επιτυχία. Αντίστοιχες συσκέψεις πραγματοποιήθηκαν σε πολλές
περιοχές από τις τοπικές συντονιστικές των συνταξιουχικών οργανώσεων.

2. Συνέντευξη τύπου της
ΣΕΑ έξω από το υπουργείο
εργασίας 28/1/2020 πρωί

4. Συλλαλητήρια στις
6 Φλεβάρη
Μαζικά συλλαλητήρια οργανώθηκαν σε όλη τη χώρα
από τα ταξικά εργατικά συνδικάτα και τις οργανώσεις
των συνταξιούχων, για να διαδηλώσουν την απόφασή
τους να συνεχίσουν και να οξύνουν την αγωνιστική αντιπαράθεσή τους με την κυβέρνηση εν όψει της συζήτησης του αντιασφαλιστικού ν/σ Βρούτση- Κατρούγκαλου
στη βουλή.

5. Συμπαράσταση στους
εργαζόμενους στο ΕΤΕΑΕΠ
Με πρωτοβουλία της ομοσπονδίας μας, συνταξιούχοι έκφρασαν τη συμπαράστασή τους στους εργαζόμενους στο ΕΤΕΑΕΠ, που έκαναν συμβολική κατάληψη
του κτιρίου του ταμείου (7/2/2020)

3. Συγκέντρωση εργαζομένων - συνταξιούχων στο
υπουργείο εργασίας
28/1/2020 απόγευμα

6. Παρέμβαση στο συνέδριο των επαγγελματικών
ταμείων
Την παρέμβαση έκαναν εκπρόσωποι συνδικάτων και
εργαζόμενοι στο 1ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης που οργανώθηκε από την Ελληνική Ένωση Ταμείων
Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛΕΤΕΑ) και άλλους
φορείς σε ξενοδοχείο της Αθήνας, για να προβάλλει και
να διαφημίσει τα «καλά» της ιδιωτικής ασφάλισης.
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Επιστολή της ΣΕΑ στον
υπουργό Οικονομικών
Με αφορμή προβλήματα και καταγγελίες συναδέλφων σχετικές με τις απαιτήσεις της εφορίας να καταβληθούν οφειλές για αναδρομικά παρελθόντων ετών, η
ΣΕΑ απέστειλε την παρακάτω επιστολή στον υπουργό.
Αθήνα 21/1/2020
Προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χ. Σταϊκούρα
κ. Υπουργέ
Όπως σας είναι γνωστό, στα χρόνια της κρίσης η
έκδοση των συντάξεων καθυστερούσε αρκετά μεγάλο
διάστημα, ακόμη 3 ή και 4χρόνια, γι’ αυτό τον λόγο μέχρι
την τελική έκδοσή τους δίνονταν και δίνονται ακόμη προσωρινές συντάξεις που αποτελούν μέρος της κύριας. Με
την έκδοση την κανονικής σύνταξης αποδίδονται στους
δικαιούχους και τα αναδρομικά που προέκυπταν για το
συγκεκριμένο διάστημα. Από αυτή την διαδικασία έχουν
προκύψει τα παρακάτω προβλήματα:
1) Για όσους συνταξιούχους που έκαναν τις φορολογικές
τους δηλώσεις και δήλωσαν αυτά τα χρήματα στην
εφορία μετά από ενημέρωση των λογιστών τους, δεν
προκύπτει πρόβλημα.
2) Σε άλλους όμως, παρ’ ότι τα έχουν δηλώσει και πληρώσει τις αναλογούσες φορολογικές υποχρεώσεις,
τους ήρθε ενημέρωση από την εφορία με την οποία
τους ζητάει πίσω οφειλές με μεγάλες επιβαρύνσεις.
3) Σε άλλους συναδέλφους επίσης που δεν είχαν ενημέρωση και δεν είχαν προβεί καν σε συμπληρωματικές
φορολογικές δηλώσεις, τους ήρθαν υπέρογκα ποσά
καταβολής επιβαρυμένα με όλες τις προσαυξήσεις
που προβλέπονται για τέτοιες περιπτώσεις. Το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο, γιατί η εφορία δε τους
φορολογεί ξεχωριστά για τα αναλογούντα αναδρομικά κάθε χρονιάς όπως οφείλει, αλλά προσθέτει όλο το
ποσό των αναδρομικών στο εισόδημα του έτους απόδοσης με αποτέλεσμα να αυξάνεται πλασματικά το
εισόδημά αυτής της χρονιάς και να έχουν πρόσθετες
επιβαρύνσεις.
4) Ακόμη έχουμε το εξής πρόβλημα: συνταξιούχοι που
υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης πέντε χρόνια πριν
από το έτος 2019 και με βάση τον νόμο, για τις αποδοχές που έλαβαν οι φορολογικές τους υποχρεώσεις
έχουν παραγραφεί, τους ζητείται να τις πληρώσουν
και με επιβάρυνση.
Για αυτούς τους συνταξιούχους αιτούμαστε:
Α. να δοθεί παράταση χρόνου σε όσους δεν έχουν ακολουθήσει την διαδικασία, ώστε να προβούν σε νέες
συμπληρωματικές δηλώσεις δίχως την καταβολή προστίμου, καθώς επίσης να τους αφαιρεθούν οι προσαυξήσεις που έχουν επιβληθεί στα χρόνια αυτά.
Β. όσων τα ποσά που αναφέρονται ως χρεωστικά, αφορούν συντάξεις που τους καταβλήθηκαν πριν την
5ετία από το έτος 2019, με βάση την υπάρχουσα
νομοθεσία να παραγραφούν.
Γ. τα ποσά πού τους έχουν καταβληθεί ως αναδρομικά
από την εκκαθάριση της σύνταξής τους και συγκεντρώνονται σε μια χρονιά, αλλά αφορούν περισσότερα χρόνια, αυτά να μοιρασθούν ανάλογα σε κάθε
χρονιά, ώστε η φορολογική επιβάρυνση να είναι η
πραγματική για κάθε έτος που επιβλήθηκε και όχι
αυτή που επιβάλλεται στη χρονιά συνολικής απόδοσης των αναδρομικών.
Δ. για την εξόφληση των φορολογικών επιβαρύνσεων σε
όσους προκύπτουν, να είναι απαλλαγμένες από ότι
πρόσθετο και να τους δοθεί η δυνατότητα καταβολής
μέσα από ρύθμιση εύλογων μηνιαίων δόσεων.
Σημείωση: την επιστολή αυτή κατέθεσε με τη μορφή
ερώτησης το ΚΚΕ στη βουλή προς τον υπουργό,
ζητώντας την ικανοποίηση των αιτημάτων αυτών.

Η αλήθεια για τις συνταξιοδοτικές δαπάνες και την
εξέλιξη των συντάξεων
Οι
συνταξιοδοτικές
δαπάνες το 2016 ήταν
17,3% του ΑΕΠ (περίπου
31 δις), ενώ προβλέπεται
να πέσουν στο 13,4% το
2020 (περίπου 25 δις). Κι
ακριβώς για το 2019 η
δαπάνη για συντάξεις ήταν
24,663 δισ., ενώ για το
2020 θα είναι 24,508. Από
αυτά, η κρατική επιχορήγηση (συμμετοχή του κράτους στην τριμερή χρηματοδότηση των ταμείων)
προς τον e-ΕΦΚΑ πλέον θα
καλύψει μόνο τα 14,400
δισ., τα υπόλοιπα (περίπου
11 δισ.) θα προέλθουν από
τα έσοδα του νέου ενιαίου
ταμείου. Και η μεγάλη βουτιά προς τα κάτω θα γίνει
μέχρι το 2025, όταν η κρατική δαπάνη για τις συντάξεις θα πέσει στο 4,8%
του ΑΕΠ (9-11 δισ.) και θα
καλύπτει μόνο την «εθνική
σύνταξη» των 360 ευρώ.
Όλα τα άλλα μέρη (ανταποδοτική, προσωπική διαφορά, υπερβάλλουσα διαφορά, επικουρική, μερίσματα, εφ’ άπαξ) θα καταβάλλονται από τον e-ΕΦΚΑ.
Να σημειώσουμε όμως
πως από τα 14,400 δισ. για
το 2020 η καθαρή κρατική
χρηματοδότηση από τον
προϋπολογισμό προς τον
e-ΕΦΚΑ θα είναι μόνο τα
8,623, αφού τα υπόλοιπα
5,8 προορίζονται για τη
χρηματοδότηση
των
συντάξεων των δημοσίων
υπαλλήλων, που μέχρι την
ένταξη όλων των ασφαλισμένων στον (πρώην)
ΕΦΚΑ, πληρωνόντουσαν
από το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), οι
σχετικές δαπάνες ήταν
εργοδοτική- κρατική ξεχωριστή υποχρέωση και όχι
υποχρέωση του πρώην
ΙΚΑ, και των άλλων ταμείων, που τα διαδέχτηκε ο
ΕΦΚΑ. Δηλαδή δεν είναι
χρηματοδότηση του e-ΕΦΚΑ, αλλά δαπάνες έτσι κι
αλλιώς καταβαλλόμενες.
Για να γίνει κατανοητό
οι ασφαλιστικές εισφορές
των δημοσίων υπαλλήλων

Καπιταλισμός: Πλούσιοι και φτωχοί
Επανερχόμαστε στο θέμα των ταξικών
διακρίσεων και διαχωρισμών, που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, απ’ άκρη σε άκρη
της γης. Η γνωστή εταιρία ερευνών
OXFAM, εν όψει της διάσκεψης στο Νταβός, που έγινε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, έδωσε στη δημοσιότητα τα
στοιχεία της πρόσφατης έρευνάς της για
την κατανομή του πλούτου παγκόσμια.
Σύμφωνα με αυτήν λοιπόν διαπιστώνεται
πως 2.153 δισεκατομμυριούχοι κατέχουν
περισσότερο πλούτο (χρήματα), απ’ όσον
έχουν 4,6 δισεκατομμύρια (!!!!!) άνθρωποι
στον πλανήτη. Συνολικά το 1% των πλουσιότερων κατέχει περιουσία διπλάσια απ’
όση έχουν 6,9 δισεκατομμύρια μη πλούσιοι.
Αυτή η αστρονομική διαφορά οφείλεται
ακριβώς στον ίδιο το χαρακτήρα του καπι-

ταλιστικού συστήματος. Την ώρα που
κάποιοι συσσωρεύουν αμύθητα πλούτη
από τη δουλειά δισεκατομμυρίων εργαζομένων, υπάρχουν εκατομμύρια ανθρώπων
κάθε ηλικίας που ζουν στην υπέρτατη
φτώχεια, πεθαίνουν από τις στερήσεις και
τις αρρώστιες, δεν έχουν να φάνε και
καθαρό νερό να πιουν, είναι άνεργοι,
άστεγοι, πρόσφυγες και μετανάστες,
φυγάδες από τη δυστυχία, στην οποία
τους καταδικάζουν αυτοί οι μοναχοφάηδες του πλανήτη.
Δεν μπορούμε παρά να καταλήξουμε
και πάλι στο ίδιο συμπέρασμα, ότι αυτός ο
κόσμος «θέλει μπουρλότο και ανατροπή,
σάρωμα, ξεθεμέλιωμα» και αντικατάσταση
από τον κόσμο που θα φτιάξουν τα εκατομμύρια των εργαζομένων με την πάλη
τους.

καταθέτονταν σαν έσοδα
του κρατικού προϋπολογισμού στο Γ.Λ.Κ., από το
οποίο έπαιρναν τη σύνταξή
τους. Τα όποια αποθεματικά είχαν δημιουργηθεί όλα
τα προηγούμενα χρόνια
από τις εισφορές τους στο
Γ.Λ.Κ. τα παρακράτησε το
κράτος (επί κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ) και δεν τα μετέφερε στον ΕΦΚΑ. Έτσι ο e-ΕΦΚΑ δεν έχει στα αποθεματικά του μερίδιο από τις
ασφαλιστικές εισφορές
των συναδέλφων εργαζομένων- νυν συνταξιούχωνστο δημόσιο πριν το 2016.
Από την ένταξη όλων των
ασφαλισμένων στον ΕΦΚΑ
(2016) και οι δημόσιοι
υπάλληλοι και το κράτος,
σαν εργοδότης τους, καταβάλλουν εισφορές, που
αποτελούν έσοδα του
ταμείου.
Από το 2025 που το
κράτος θα καλύπτει μόνο
την εθνική σύνταξη όλων
των συνταξιούχων, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα,
όπως αναφέρεται και
παραπάνω, οι δαπάνες για
την ανταποδοτική, την
προσωπική διαφορά, την
επικουρική, τα εφάπαξ και
τα μερίσματα επίσης του
συνόλου θα προέρχονται
αποκλειστικά
από
τα
έσοδα και τα αποθεματικά
του e-ΕΦΚΑ. Δηλαδή και οι
δαπάνες για τις συντάξεις
των ασφαλισμένων από το
δημόσιο θα πάψουν να επιχορηγούνται από το κράτος.
Το ζήτημα που θα εμφανιστεί είναι, αν τα έσοδα
του e-ΕΦΚΑ θα επαρκούν
για να καλύπτουν αυτές τις
αυξημένες ανάγκες, αν
όχι, είναι δεδομένο πως θα
οδηγηθούμε σε νέες περικοπές συντάξεων και
άλλων παροχών, ώστε τα
έσοδα να επαρκούν να
δίνουν κάποια ποσά ανταποδοτικών, επικουρικών
κλπ, ενώ για την προσωπική διαφορά το μέλλον
τους είναι άγνωστο ή ήδη
προδιαγεγραμμένο.
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Οι απαιτήσεις των
βιομηχάνων για την υγεία
Αναφέρουμε σε άλλο κείμενο για τα ήδη προωθούμενα σχέδια της κυβέρνησης για την υγεία - περίθαλψη. Κι
επειδή επισημαίνουμε πως αυτά κινούνται στην κατεύθυνση των απαιτήσεων του μεγάλου κεφαλαίου κι επειδή
μπορεί κάποιος να μας πει υπερβολικούς, ήρθε σε βοήθειά μας ο ίδιος ο ΣΕΒ να επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς μας. Μια εταιρία ερευνών η «Διανέοσις», παράρτημα του ΣΕΒ, σε σχετική έρευνα κατέγραψε ότι:
* 1 στους 5 Έλληνες δεν έλαβε υπηρεσίες υγείας (εξέταση ή διάγνωση ή θεραπεία) παρόλο που τις είχε ανάγκη.
* 1 στους 3 καρκινοπαθείς είχε πρόβλημα πρόσβασης σε
γιατρό.
* Η συνολική κρατική δαπάνη Υγείας μειώθηκε.
* Η ιδιωτική δαπάνη Υγείας προσεγγίζει διαχρονικά το
35% - 40%.
Κι αφού λοιπόν καταγράφει αυτά τα αρνητικά, θα
περίμενε κάποιος να προτείνει την αύξηση της συνολικής
κρατικής δαπάνης για την υγεία, την πρόσληψη γιατρών
για να μπορούν όλοι οι ασθενείς να έχουν πρόσβαση για
κάθε ασθένεια, τη μείωση της ιδιωτικής δαπάνης (δηλαδή να βάζουν λιγότερο τα χέρια στην τσέπη οι ασθενείς
για υπηρεσίες υγείας, να γίνονται αυτές δωρεάν) κ.α.
Αντί γι’ αυτό, αφού ρίχνει τις ευθύνες στις «ισχυρές
συνδικαλιστικές αντιστάσεις», δηλαδή στους αγώνες των
εργαζομένων στη δημόσια υγεία για την περιφρούρηση
του δημόσιου χαρακτήρα της παροχής υπηρεσιών και τη
βελτίωση της τραγικής κατάστασης, προτείνει:
• Τη μετατροπή των νοσοκομείων σε Νομικά Πρόσωπα
Ιδιωτικού Δικαίου (από δημόσια).
• Αναπροσαρμογή της συμμετοχής των ασφαλισμένων
στο κόστος με βάση εισοδηματικά κριτήρια (αν έχεις
λίγο μεγαλύτερο εισόδημα από τον εξαθλιωμένο, να
πληρώνεις ακόμα περισσότερα. Θα πηγαίνεις στα
επείγοντα με το άγχος, όχι αν θα μπορέσεις να εξεταστείς, αλλά μήπως ξέχασες το χαρτί μισθοδοσίας).
• Οργάνωση και λειτουργία των νοσοκομείων σε επιχειρησιακή βάση (επιχειρήσεις με στόχο το κέρδος,
δηλαδή το οικονομικό ξεζούμισμα των ασθενών).
• Διαφοροποίηση των αμοιβών ιδιαίτερα των γιατρών
στη βάση οικονομικής και κλινικής αποδοτικότητας (να
τσακώνονται οι γιατροί ποιοι θα κάνουν περισσότερες
διαγνώσεις, επεμβάσεις κλπ για να έχουν μεγαλύτερες αμοιβές, δηλαδή επισημοποίηση του «φακελακίου» με άλλο τρόπο) .
• Συμβάσεις ανάμεσα σε νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές (τα νοσοκομεία να γίνουν σταθμοί μεταφοράς των
ασθενών στις ιδιωτικές κλινικές).
• Ένα μεγάλο (προσέξτε το μεγάλο) μέρος του προσωπικού να είναι μερικής ή εποχιακής απασχόλησης,
διότι «ο θεσμός της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης» είναι ο λόγος που το προσωπικό των νοσοκομείων έχει οδηγηθεί σε εξουθένωση (ενώ αν δουλεύουν τετράωρα ή για ένα εξάμηνο θα κουράζονται
λιγότερο!!! Το γεγονός πως οι γιατροί με τέτοιες
σχέσεις εργασίας θα αναγκάζονται να δουλεύουν
τετράωρα σε δυο τρεις κλινικές την ημέρα για να
συμπληρώσουν ένα μεροκάματο, δεν απασχολεί τους
της «Διανέοσις». Και βέβαια δεν τους προβληματίζει η
αντίφαση της πρότασης αυτής με την προηγούμενη
για την αμοιβή των γιατρών με βάση την αποδοτικότητα).
Το συμπέρασμα λοιπόν ότι η κυβέρνηση άκουσε τη
φωνή του αφέντη της (ΣΕΒ) και έσπευσε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του, δεν είναι αυθαίρετο, αλλά
δυστυχώς αληθινό.

Και η άποψη των εργαζομένων για τον
καπιταλισμό
Όχι τυχαία λοιπόν, σε άλλη έρευνα
που έκανε η αμερικανική εταιρία δημοσκοπήσεων EDELMAN καταγράφηκε το
εξής ενδιαφέρον στοιχείο: ότι σε 28
χώρες και σε δείγμα 38.000 ερωτηθέντων το 56% δήλωσε πως «ο καπιταλισμός κάνει περισσότερο κακό απ’ ότι
καλό». Τα υψηλότερα ποσοστά (πάνω
από 50%) με την άποψη αυτή καταγράφηκαν στην Ταϊλάνδη (75%), Ινδία, Κίνα,
Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία κ.α., ενώ ακόμα
και στην Αυστραλία το ποσοστό είναι
50%, ενώ στις ίδιες τις ΗΠΑ είναι σε
αρκετά ψηλό ποσοστό (47%). Δεν απολυτοποιούμε τα στοιχεία της έρευνας,
ούτε θεωρούμε πως βρισκόμαστε μπρο-

στά σε εξεγέρσεις ενάντια στον καπιταλισμό. Τα στοιχεία όμως δείχνουν πως,
παρά την τεράστια προπαγάνδα των
απολογητών και υποστηρικτών του
συστήματος, το κριτήριο της άθλιας
πραγματικότητας που ζουν κάθε μέρα
δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν μπορεί να
ξεγελαστεί και να χαθεί από τη συνείδησή τους. Το ταξικό εργατικό κίνημα
έχουν μπροστά τους πολλή και δύσκολη
δουλειά να κάνουν ώστε τα κριτήρια
αυτά, η κατανόηση των απάνθρωπων
ταξικών διακρίσεων να γίνει απόλυτα
στεριωμένη ταξική, εργατική - λαϊκή
συνειδητοποίηση, η βάση για τις επόμενες επαναστάσεις.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩ
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΗ
ΙΟΡΔΑΝΗ ΚΑΠΟΓΛΟΥ

Η Ένωση πάντα είχε,
έχει και στο μέλλον θα έχει
αγωνιστές με τα χαρακτηριστικά της ήρεμης δύναμης. Ένας τέτοιος αγωνιστής ήταν ο Ιορδάνης
Καπόγλου. Γεννήθηκε το
1946 στο Μαυρόλοφο Σερρών. Από μικρός στο
δύσκολο
καθημερινό
αγώνα για την επιβίωση και
αργότερα οργανωμένα για
το δίκιο των εργαζόμενων
και των λαϊκών οικογενειών.
Ο Ιορδάνης οργανώθηκε
δουλεύοντας στο κατασκευαστικό τομέα. Εκεί, σε ένα
σκληρό και επικίνδυνο εργασιακό περιβάλλον διαμορφώθηκε σε έναν αγωνιστή με αταλάντευτο χαρακτήρα, με
επιμονή και ανιδιοτέλεια. Το 2005 και πλέον συνταξιούχος, έφερε όλη του την εμπειρία στην Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ και ως ενεργό μέλος της, συμμετείχε στην ενίσχυσή της καθώς και σε όλους τους ταξικούς αγώνες του
λαϊκού κινήματος. «Για τα εγγόνια μας», έλεγε κάθε φορά
ο Ιορδάνης, «αυτοί είναι το μέλλον της εργατιάς, αυτοί θα
το ολοκληρώσουν και θα απολαύσουν».
Στις 14-12-2019 σε ηλικία 74 ετών ο συναγωνιστής μας
ο Ιορδάνης Καπόγλου έφυγε από τη ζωή, μετά από παλικαρίσια μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας.
Η Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Ηρακλείου αποχαιρετά
τον συνάδελφο Ιορδάνη Καπόγλου και εκφράζει τα θερμά
της συλλυπητήρια στη σύζυγό του, στα παιδιά του και τα
εγγόνια του που έχασαν έναν καλό πατέρα, σύζυγο και
παππού. Εμείς, οι συνάδελφοι του, οι συνταξιούχοι της
Ένωσης θα τον θυμόμαστε για πάντα.

Παρέμβαση για το ΙΚΑ στον
Εσταυρωμένο
πραγματοποίησε τη Δευτέρα 20-1-2020 κλιμάκιο της
Ένωσης Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Ηρακλείου με επικεφαλής
τον Πρόεδρο του ΔΣ της Ένωσης Ανδρέα Κριαρά.
Συναντήθηκε με την Διευθύντρια κ. Κρικέλη Παρασκευή
με αφορμή τις συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες των νέων
συνταξιούχων για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην απόδοση των συντάξεων.
Οι εξηγήσεις για την τραγική κατάσταση που δόθηκαν
εκ μέρους της κ. Κρικέλη Παρασκευή σε καμία περίπτωση δεν προδιαγράφουν ταχύτατη επίλυση του προβλήματος. «Δεν φταίμε εμείς. Η έλλειψη προσωπικού δημιουργεί τις καθυστερήσεις καθώς η εντατικοποίηση και συγκέντρωση της δουλειάς και από άλλους νομούς» ήταν η
απάντηση.
Η Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Ηρακλείου δεν αποδέχεται αυτήν την απάντηση. Αυτό που συμβαίνει είναι
συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης η καθυστέρηση έκδοσης συντάξεων, όπως και συνειδητή επιλογή, η τεράστια
έλλειψη προσωπικού και εξοπλισμού. Ταυτόχρονα, πατώντας στην αγανάχτηση για την καθυστέρηση, γίνεται
προετοιμασία για την ιδιωτικοποίηση - εμπορευματοποίηση με την ανάθεση σε επιχειρηματικά συμφέροντα της
συντάξεων κ.λπ.
Οι απολύσεις και οι αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης των υπαλλήλων θα χειροτερεύσουν την άσχημη
κατάσταση.
Καλούμε και τους ίδιους τους υπάλληλους του ΕΦΚΑ…
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… 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 καλεί όλους τους συνταξιούχους να οργανωθούν στο σωματείο γιατί χρειάζεται αγώνας για ανάκτηση
των απωλειών σε συντάξεις και άλλα ασφαλιστικά δικαιώματα, αλλά και για υπηρεσίες Υγείας με βάση τις σύγχρονες πραγματικές ανάγκες….. Απαιτούμε την άμεση πρόσληψη αναγκαίου προσωπικού, να προχωρήσει η ψηφιοποίηση όλου του ασφαλιστικού βίου όχι για να αλλάξει ο
τρόπος υπολογισμού αλλά για να απονέμεται πιο γρήγορα η σύνταξη
Με ανακοίνωσή της η ΕΝΩΣΗ κάλεσε τους συνταξιούχους να αγωνιστούν ενάντια στο νομοσχέδιο που η
κυβέρνηση φέρνει στη βουλή με νέες αντιασφαλιστικές
ανατροπές…. «Αγωνιζόμαστε για Δημόσια, καθολική,
υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση, για ενιαίο σύστημα

Κοινωνικής Ασφάλισης, που θα περιλαμβάνει τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, τις υπηρεσίες πρόληψης και αποκατάστασης της Υγείας, τις παροχές και υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας», αναφέρει στην ανακοίνωση.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑΕΦΚΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Ανοιχτή επιστολή Προς τη διοίκηση του ΚΑΠΗ
Ναυπλίου

Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ-ΕΦΚΑ Αργολίδας διαμαρτύρεται για την απόφαση της διοίκησης να διπλασιάσει (αύξηση 100%) την αξία της ετήσιας εγγραφής των
μελών στο Κ.Α.Π.Η.. Δεδομένου ότι, οι συντάξεις μας
συνεχίζουν, είτε άμεσα είτε έμμεσα, να μειώνονται, ΖΗΤΑΜΕ την αναθεώρηση της απόφασης.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ανακοίνωση για την απώλεια συναδέλφου

Ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΝΤΟΝΙΝΑΣ, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Συνταξιούχων ΟΑΕΕ-ΤΑΕ νομού Μαγνησίας, η ψυχή
των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων
Μαγνησίας, ο αγωνιστής της πρώτης γραμμής του συνταξιουχικού κινήματος, για την αξιοπρέπεια ,για την ίδια την
ζωή, δυστυχώς, έχασε την μάχη της δικής του ζωής…
Από σήμερα το συνταξιουχικό κίνημα στην Μαγνησία
είναι φτωχότερο. Θα μας λείπει ο γελαστός και πάντα
αισιόδοξος Θανάσης, θα μας λείπει ο μεστός και δυνατός
λόγος του, θα μας λείπει το χιούμορ, η φαντασία του. Θα
τον θυμόμαστε όλοι, η μνήμη του θα μας είναι δύναμη να
συνεχίζουμε δυναμικά τις διεκδικήσεις μας.
Καλούμε όλους τους συνταξιούχους, αύριο το Σάββατο 18/01/2020, να δώσουμε τον τελευταίο χαιρετισμό
στον αγωνιστή ΘΑΝΑΣΗ, στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Βόλου, στις 12:00 μ.μ.. Η σορός θα βρίσκεται στον
Ναό από τις 10.30 το πρωί.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Την Κυριακή 19 Γενάρη στις 6.30μ.μ. στην αίθουσα του
Εργατικού Κέντρου Φωκίδας οργάνωσε το σωματείο για
το νέο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης.
Αναφέρει στην ανακοίνωση- κάλεσμα:
«Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της κυβέρνησης για την προώθηση του αντιασφαλιστικού νομοσχεδίου…
Ο νόμος - λαιμητόμος μετονομάζεται πλέον σε νόμο
Κατρούγκαλου – Βρούτση… Αυτό που επιχειρούν με κάθε
τρόπο να συσκοτίσουν είναι ότι το «νέο Ασφαλιστικό» που
φέρνουν, θα θωρακίσει το νόμο - λαιμητόμο του Κατρούγκαλου, προωθεί προσαρμογές για να τον καταστήσουν
ακόμα πιο γρήγορο και αποτελεσματικό στην ισοπέδωση
συντάξεων και δικαιωμάτων, προετοιμάζοντας παράλληλα το έδαφος για τα επόμενα χτυπήματα…
Με ορισμένες επιμέρους προσαρμογές - «τυράκια», η
κυβερνητική προπαγάνδα επιχειρεί να επιβάλει τη λογική
«περασμένα - ξεχασμένα» για όλες τις τεράστιες περικοπές και ανατροπές του νόμου Κατρούγκαλου και των
προηγούμενων αντιασφαλιστικών χτυπημάτων που ενσωματώνει και θωρακίζει με το νέο νομοσχέδιο… Με βάση
τον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ για φέτος, το κονδύλι για
τις κύριες συντάξεις αναμένεται να μειωθεί παραπέρα,
κατά 155 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας όχι μόνο ότι δεν
θα υπάρξουν αυξήσεις, αλλά και ότι η τάση μείωσης των
συντάξεων συνεχίζεται απρόσκοπτα… Επιβεβαιώνεται και
από τα επίσημα ντοκουμέντα της ΕΕ, στα οποία εκτιμάται
ότι η συνολική συνταξιοδοτική δαπάνη ως ποσοστό του
ΑΕΠ θα μειωθεί από 17,3% το 2016 στο 14% το 2020, στο
13% το 2025 και στο 12,5% το 2030!»

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Το σωματείο πραγματοποίησε ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ την Πέμπτη 23 Γενάρη στις 6.30μ.μ.
στην αίθουσα του Σωματείου Συνταξιούχων Δημόσιου.
«Είναι αγώνας ζωής και θανάτου για την εργατική
τάξη, για όλους εμάς, τους συνταξιούχους, η διεκδίκηση
ενός αποκλειστικά δημόσιου συστήματος κοινωνικής
ασφάλισης που θα καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες μας,
που θα μας επιτρέπει να ζήσουμε με αξιοπρέπεια στα
γηρατειά μας» ανέφερε στην ανακοίνωση πρόσκληση
προς τα μέλη της Ένωσης, με την οποία επίσης έκανε μια
εκτενή ενημέρωση για τις επιπτώσεις του νέου νόμου για
το ασφαλιστικό που φέρνει η κυβέρνηση για ψήφιση.

ΠΑΛΛΕΣΒΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ
ΦΟΡΕΩΝ
Το Σωματείο πραγματοποίησε τη Δευτέρα 20 Γενάρη,
την ετήσια Γεν. Συνέλευση στην αίθουσα του Εργατικού
Κέντρου και στη συνέχεια έκοψε την πρωτοχρονιάτικη
πίτα. Η εκδήλωση ήταν πετυχημένη, με μεγάλη συμμετοχή. Τον Απολογισμό Δράσης έκανε ο Πρόεδρος του
σωματείου, ο οποίος αναφέρθηκε στην πλούσια δραστηριότητα του Σωματείου, η οποία ήταν γεμάτη από αγώνες, συγκεντρώσεις, πορείες, παραστάσεις διαμαρτυρίας
για όλα τα προβλήματα.
Αναφέρθηκε ότι το σωματείο, με συνέπεια εφαρμόζει
το πρόγραμμα δράσης της Ομοσπονδίας μας και του
Εργατικού Κέντρου Λέσβου.
Κατόπιν έγινε ο Οικονομικός Απολογισμός, η Έκθεση
Εξελεγκτικής Επιτροπής και το Πρόγραμμα Δράσης
2020.
Το λόγο πήραν αρκετοί συνάδελφοι, ενέκριναν τη
δράση της διοίκησης και ζήτησαν η δραστηριότητα του
σωματείου να είναι καθημερινή. Μίλησαν εκπρόσωποι
από τη συντονιστική επιτροπή συνταξιουχικών σωματείων
και αναφέρθηκαν στην παραπέρα σύσφιξη σχέσεων των
συνταξιουχικών σωματείων με συμμετοχή και άλλων
σωματείων, που υπάρχουν και να γίνει προσπάθεια να
συμμετέχουν ενεργά στον αγώνα που δίνει η συντονιστική επιτροπή των συνταξιουχικών σωματείων.
Επίσης αποφασίστηκε παραπέρα μαζικοποίηση του
σωματείου μέχρι τις εκλογές του 2021 με εγγραφή συναδέλφων, τόσο από την Πόλη, όσο και από τα χωριά υπαίθρου Λέσβου, με πλάνο που να αγγίζει και να ξεπεράσει
τα 800 μέλη.
Η Γ.Συνέλευση έκλεισε με την κοπή πίτας, ακολούθησε
γλέντι με ζωντανή μουσική, πλούσια κεράσματα και
άφθονο κρασί.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
Συνεδρίασε την Τετάρτη 22/01/2020 ώρα 10:00 στο
Αγρίνιο, στο Εργατικό Κέντρο, με διευρυμένη σύνθεση ,
το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Συνταξιούχων
Ι.Κ.Α Νομού Αιτωλ/νίας. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα
μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, οι Διοικούσες Επιτροπές των Παραρτημάτων από την Αμφιλοχία, το Μεσολόγγι και τη Ναύπακτο, καθώς και ο Πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Συνταξιούχων του Ι.Κ.Α. συνάδελφος
Δήμος Κουμπούρης.
Μετά την ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας και τον Πρόεδρο του Σωματείου, αλλά και τη συζήτηση που ακολούθησε, το Συμβούλιο αποφάσισε τα
παρακάτω:
> Να εκφράσει την απόλυτη αντίθεσή του στο σχέδιο
νόμου για το ασφαλιστικό που κατέθεσε προς ψήφιση
το Υπουργείο Εργασίας. Οι αλλαγές που προτείνονται
ολοκληρώνουν την κατεδάφιση του Δημόσιου και υποχρεωτικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης . Ό,τι
άφησε μισό ο νόμος «Κατρούγκαλου» , ολοκληρώνεται τώρα με το νομοσχέδιο «Βρούτση» .
> Το Σωματείο μας θα προχωρήσει σε καμπάνια ενημέρωσης των μελών μας αλλά και των άλλων συνταξιούχων του νομού, και σε κοινό αγώνα με το λαϊκό
κίνημα να αναγκάσουμε την κυβέρνηση να αποσύρει
το νομοσχέδιο. Εάν η κυβέρνηση προχωρήσει , να στηρίξουμε την απεργία του εργατικού κινήματος όποτε
αυτή εκδηλωθεί.
> Να στηρίξουμε τις όποιες αγωνιστικές δράσεις των
αγροτών του νομού.
> Να εκφράσουμε την αντίθεσή μας και να συμμετέχουμε στα συλλαλητήρια που θα γίνουν από τους φορείς
του νομού την Πέμπτη 30/01/2020 ενάντια στην ψήφιση της νέας συμφωνίας για τις Αμερικανικές βάσεις
από την κυβέρνηση.
> Να προχωρήσουμε σε περιοδείες στις πόλεις αλλά
και σε μεγάλα χωριά του νομού, σε μέρη που συχνάζουν συνταξιούχοι για ενημέρωση γύρω από το ασφαλιστικό, γενικότερα για τις εξελίξεις και για την παραπέρα μαζικοποίηση του Σωματείου μας.
Το σωματείο καλεί τα μέλη του και τους συνταξιούχους της Αιτωλ/νίας να παλέψουν ενωτικά για ότι μας
έχει αφαιρεθεί, για κατάργηση του νόμο 4387/16 (
Νόμος Κατρούγκαλου) , για απόσυρση του νομοσχεδίου
«Βρούτση» που ολοκληρώνει τη διάλυση του Δημόσιου
χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ
Ανακοίνωση- καταγγελία για τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου εξέδωσε το σωματείο αναφέροντας:
Προς του συνταξιούχους και τους εργαζόμενους του

ΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Νομού Πιερίας
Η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Κατερίνης (ΕΚΚ),
μπροστά στο νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό που φέρνει
η κυβέρνηση στη βουλή το επόμενο διάστημα, προσπαθεί
πάση θυσία να βάλει εμπόδια στην οργάνωση της πάλης
των εργαζόμενων και των συνταξιούχων. Τους ενοχλεί να
υπάρχουν σωματεία που διεκδικούν, που λειτουργούν
μέσα από συλλογικές διαδικασίες, που είναι ζωντανά και
έχουν σταθερό μέτωπο ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική
της κυβέρνησης, της ΕΕ και της μεγαλοεργοδοσίας.
Με μεθόδους που θυμίζουνε μαφία, έδρασε πάλι η
διοίκηση του ΕΚΚ, στην προσπάθειά της να πετάξει έξω
από το χώρο του ΕΚ σωματεία που παλεύουν για τη βελτίωση της ζωής των εργαζομένων και των συνταξιούχων,
όπως είναι το δικό μας σωματείο.
Αυθαίρετα και χωρίς καμία προηγούμενη συζήτηση ή
ειδοποίηση η πρόεδρος του ΕΚΚ, επικαλούμενη απόφαση
της Διοίκησης, άλλαξε κλειδαριά στο γραφείο του σωματείου μας και αρνείται να μας δώσει τα κλειδιά. Δεν τους
εμπόδισε ούτε το γεγονός ότι μέσα στο γραφείο μας
υπάρχουν μηχανήματα αξίας. Αυτή τους η ενέργεια έρχεται να προστεθεί σε ανάλογες προσπάθειες που έκαναν
από τότε που η διοίκηση του σωματείου μας έχει ταξικό
προσανατολισμό και με διάφορα ψέματα κάθε φορά
αρνούνται να μας παραχωρήσουν ακόμα και αίθουσα για
συνέλευση.
Το παρακλάδι της συνδικαλιστικής μαφίας της ΓΣΕΕ,
αρέσκεται μόνο να στήνει σωματεία μηχανισμούς παραγωγής αντιπροσώπων, να μαγειρεύει εκλογές και γενικά
να υπηρετεί τα συμφέροντα των μεγάλων αφεντικών
μέσα στους χώρους δουλειάς. Είναι τα καλά παιδιά
κυβέρνησης και εργοδοσίας που παλεύουν με νύχια και
με δόντια να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους.
Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός οτι η διοίκηση
του ΕΚΚ επέλεξε αυτήν την περίοδο να ανοίξει μέτωπο με
τα ταξικά σωματεία. Αυτήν την περίοδο όπου η κυβέρνηση φέρνει το νέο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο, το οποίο
είναι συνέχεια του νόμου Κατρούγκαλου. Ένα νομοσχέδιο κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των μεγαλοεπιχειρηματιών των ασφαλιστικών εταιριών. Που έρχεται για να
θωρακίσει το νόμο Κατρούγκαλου νομικά και να θάψει τις
όποιες διεκδικήσεις των συνταξιούχων.
Άχνα δεν έβγαλε η διοίκηση του ΕΚΚ όταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ψήφιζε νόμο για παρεμπόδιση στη λήψη
απόφασης για απεργία από τα πρωτοβάθμια σωματεία.
Σφύριζε αδιάφορη όταν η ΝΔ ψήφιζε νόμο για το ηλεκτρονικό φακέλωμα των σωματείων και την ηλεκτρονική
ψηφοφορία. Έτσι και τώρα, όχι μόνο στηρίζει τα επαγγελματικά ταμεία μαζί με τη συνδικαλιστική μαφία της ΓΣΕΕ,
αλλά προσπαθεί να εμποδίσει τη συλλογική οργάνωση
και δράση όλων των σωματείων που μέσα από τη ζωντανή
τους λειτουργία αγωνίζονται για αποκλειστικά δημόσια
κοινωνική ασφάλιση και δωρεάν υγεία και κατάργηση
κάθε επιχειρηματικής δράσης.
Απαιτούμε από τη διοίκηση του ΕΚΚ να πάρει δημόσια
θέση για τις αυθαίρετες πρακτικές της προέδρου, διαφορετικά να μας κοινοποιηθεί η απόφαση που επικαλείται η
ίδια και αφορά στην αλλαγή κλειδαριάς στο γραφείο μας.
Καλούμε όλα τα σωματεία του νομού Πιερίας, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, να πάρουν θέση με αποφάσεις
που να καταδικάζουν αυτήν τη συμπεριφορά της προέδρου, διότι τέτοιου είδους ενέργειες δεν στρέφονται
μόνο ενάντια στο Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Πιερίας
αλλά συνολικά ενάντια στο συνδικαλιστικό κίνημα.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΜΗΛΟΥ
Ανοιχτή επιστολή για το Κέντρο Υγείας Μήλου
Προς:
Υπουργείο Υγείας
Δεύτερη ΔΥΠΕ
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Βουλευτές Κυκλάδων
Επαρχείο Μήλου
Δήμο Μήλου
Ίδρυμα Στήριξης Κέντρου Υγείας Μήλου
Διοικούσα Επιτροπή Κέντρου Υγείας Μήλου
Κοινοποίηση : Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ
Ελλάδας, Εργατικό Κέντρο Μήλου
Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Μήλου αισθάνεται την
ανάγκη να αναφερθεί δημόσια, απευθυνόμενο και στους
αρμόδιους φορείς, στην κατάσταση που επικρατεί στο
Κέντρο Υγείας Μήλου. Εκφράζοντας τους συνταξιούχους
της Μήλου, το σωματείο μας είναι υποχρεωμένο να υπερασπίσει το δικαίωμα τους στην υγεία. Το δικαίωμα τους
για μια υγειονομική περίθαλψη που θα ανταποκρίνεται
στις ανάγκες τους.
Το δικαίωμα τους αυτό παραβιάζεται κατάφωρα από
την ελληνική πολιτεία…
Ιδιαίτερη έκφραση αυτής της γενικότερης πολιτικής
στην Ελλάδα είναι και η έλλειψη σοβαρής υποστήριξης

της δημόσιας υγείας στα νησιά. Βασικό στοιχείο της
νησιωτικότητας αποτελεί η δυσκολία έως και αδυναμία
πρόσβασης των νησιωτών σε οργανωμένες μονάδες και
νοσοκομεία των αστικών κέντρων…
Το Κέντρο Υγείας Μήλου σήμερα λειτουργεί μόνο με
έναν γιατρό ειδικότητας γενικής ιατρικής που και αυτός
είναι με απόσπαση. Εκτός από αυτόν υπάρχουν μόνο
αγροτικοί γιατροί. Αδυνατεί λοιπόν το Κέντρο Υγείας
λόγω της τραγικής του υποστελέχωσης να ανταποκριθεί
ακόμα και στις στοιχειώδεις ανάγκες της πρωτοβάθμιας
υγειονομικής περίθαλψης στη Μήλο. Οι συνταξιούχοι
είναι τα πρώτα θύματα αυτής της αδυναμίας αφού οι
ανάγκες τους για υγειονομική περίθαλψη είναι φυσικά πιο
αυξημένες.
Μολονότι η τοπική κοινωνία του νησιού, με το Ίδρυμα
Στήριξης του Κέντρου Υγείας Μήλου και την συμπαράσταση του Δήμου Μήλου, προσπαθεί να αντιμετωπίσει
αυτή την κατάσταση και οι εθελοντικές προσπάθειες και
δωρεές που εκδηλώνονται είναι άξιες συγχαρητηρίων,
δεν διαφαίνεται καμιά δυναμική επίλυσης του προβλήματος. Υπεύθυνο όμως γι’ αυτή την επίλυση είναι και μόνο
το κράτος. Σε αυτό λοιπόν πρέπει να στρέψουμε τη διεκδίκησή μας ενωμένοι.
Το Υπουργείο Υγείας πρέπει να θεσπίσει ειδικά κίνητρα
οικονομικής ενίσχυσης για τους γιατρούς ειδικοτήτων
που θα τοποθετούνται στα νησιά και βέβαια στη Μήλο.
Διάφορα μέτρα θα μπορούσαν να θεσπιστούν. Είναι για
μας απαράδεκτο ότι τίποτε σοβαρό και αποτελεσματικό
δεν έχει γίνει από το ελληνικό κράτος μέχρι σήμερα γι’
αυτό το θέμα.
Ο Δήμος Μήλου ενώνοντας όλη την κοινωνία του
νησιού και σε συμπαράταξη με όσο το δυνατόν περισσότερους δήμους από άλλα νησιά πρέπει να πιέσει αποφασιστικά σε αυτή την κατεύθυνση. Το αίτημα για την λήψη
αποφασιστικών μέτρων οικονομικού χαρακτήρα από το
κράτος και τους θεσμούς τους, για να έχουμε πιθανότητα
να ακουστεί η φωνή μας, πρέπει να οδηγήσει, σε συμπαράταξη και με άλλα νησιά, σε μια κινητοποίηση όλης της
Μήλου. Εμείς, οι συνταξιούχοι της Μήλου θα είμαστε σε
αυτό τον αγώνα !

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΙΚΑ- ΕΦΚΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Μεγάλο ενδιαφέρον υπήρξε στη σύσκεψη για το ασφαλιστικό που έγινε το Σάββατο 1/2/2020 από τον Παναγιώτη Σοφό, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ. Μετά από συζήτηση αποφασίστηκε:
1) Συμμετοχή στον αγώνα ενάντια στον νέο αντι ασφαλιστικό νόμο.
2) Δυνάμωμα του σωματείου μας με νέα μέλη. Να γίνει
ειδική συνάντηση- σύσκεψη στο Γύθειο.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΡΟΔΟΥ
Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου με
μεγάλη επιτυχία στο γραφείο του Σωματείου η κοπή της
βασιλόπιτας. Παραβρέθηκαν περισσότεροι από εκατό
συνταξιούχοι που γέμισαν την αίθουσα ενώ πολλοί παρέμειναν έξω. Σύντομο χαιρετισμό προς τους παρευρισκόμενους απηύθυνε η πρόεδρος του Σωματείου Γεωργία
Φαρμακίδου. Παραβρέθηκαν και ΜΜΕ της πόλης μας.
Επίσης την Τρίτη 4 /2 αντιπροσωπεία του ΔΣ του
σωματείου , αποτελούμενη από την πρόεδρο, τον Γεν.
Γραμματέα και τον ταμία, επισκέφθηκε το Διοικητή του
Νοσοκομείου της Ρόδου και εξέθεσε ζητήματα σχετικά με
τη λειτουργία του νοσοκομείου τα οποία απασχολούν
τους συνταξιούχους. Συγκεκριμένα :
Το πρόβλημα της μεγάλης λίστας αναμονής για την
εκτέλεση μαστογραφίας. Αποτέλεσμα είναι να προσέρχονται οι ασθενείς ακόμη και πριν από τις 6:00 π.μ. για να
λάβουν αριθμό προτεραιότητας.
Μπήκε επίσης το θέμα προμήθειας μηχανημάτων απαραίτητων για ειδικές οφθαλμολογικές εξετάσεις σε αντικατάσταση των παλαιών. Το ζήτημα αυτό το Σωματείο
έχει θέσει στο Υπουργείο Υγείας ήδη εδώ και 9 μήνες.
Η αντιπροσωπεία του σωματείου αναγνώρισε ότι το
προσωπικό του νοσοκομείου εργάζεται σκληρά, είναι
όμως απαραίτητη η άμεση πρόσληψη προσωπικού ιατρικού και νοσηλευτικού, για να καλυφθούν τα μεγάλα κενά
και να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας του προσωπικού
και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.
Τέλος η αντιπροσωπεία τόνισε ότι παρακολουθεί τα
προβλήματα του Γενικού Νοσοκομείου γιατί θεωρεί ότι η
υγεία και η περίθαλψη πρέπει να είναι δημόσιες, δωρεάν
και υψηλής στάθμης, για όλους τους πολίτες χωρίς εξαίρεση. Ο Διοικητής είπε ότι συμφωνεί με την άποψη του
σωματείου και γνωρίζει τις ελλείψεις. Για νέες προσλήψεις ανέφερε ότι έχει υποβληθεί αίτημα και πιθανόν να
υπάρξει απάντηση τον Μάρτιο. Για το θέμα των μαστο-

γραφιών είπε ότι έχει σήμερα συνάντηση με το προσωπικό ώστε να μειωθεί ο χρόνος αναμονής και τα προβλήματα του αριθμού προτεραιότητας.
Το Σωματείο θα συνεχίσει να παρακολουθεί τα ζητήματα του νοσοκομείου

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΜΕΙΖΩΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Η ΕΝΟΤΗΤΑ»
Σε ανακοίνωση- πρόσκληση για τη ΓΣ προς τα μέλη
αναφέρει:
Η τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευση του Σωματείου, με απόφαση της Διοίκησης, θα πραγματοποιηθεί
την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020 στις 10:00 το πρωί,
στην μεγάλη αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.
Θέματα της Γενικής συνέλευσης θα είναι:
1. Διοικητικός απολογισμός του 2019.
2. Οικονομικός απολογισμός του 2019.
3. Προϋπολογισμός του 2020.
4. Πρόγραμμα δράσης του Σωματείου για το
2020.
Μετά την λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης
θα ακολουθήσει η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του
Σωματείου.
Συνάδελφοι!
Η Κυβέρνηση της ΝΔ προχωράει με γρήγορους ρυθμούς στην εφαρμογή νέων αντισυνταξιουχικών μέτρων.
Με το νέο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο που φέρνει για
ψήφιση στη Βουλή, θωρακίζει τον νόμο Κατρούγαλου,
κάνει πιο επιθετική την εφαρμογή του, κατοχυρώνει νομικά την μη επιστροφή των αναδρομικών από τις παράνομες περικοπές των κύριων και επικουρικών συντάξεων και
ανοίγει διάπλατα το δρόμο για την πλήρη ιδιωτικοποίηση
του συστήματος της Κοινωνικής Ασφάλισης.
Η συμμετοχή σας στη Γενική Συνέλευση και στη συζήτηση για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά την νέα επίθεση στα ασφαλιστικά μας δικαιώματα, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να παρθούν συλλογικές αποφάσεις για την παραπέρα οργάνωση της
δράσης του Σωματείου.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Στις 7/2/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης
ενημερωτική συγκέντρωση των μελών του Συλλόγου
Συνταξιούχων ΟΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης με θέμα "το νέο
ασφαλιστικό νομοσχέδιο και οι επιπτώσεις του στους
ήδη συνταξιούχους".
Μεγάλη ήταν η συμμετοχή των μελών. Μέσα από την
ανάπτυξη του θέματος διαπιστώθηκε η αντεργατική φιλοσοφία του νομοσχεδίου, όχι μόνο για τους εργαζόμενους
και άλλους ασφαλισμένους, αλλά και για τους ήδη συνταξιούχους που δεν θα δουν τις θεαματικές αυξήσεις που
ευαγγελίζεται η κυβέρνηση.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Προς
τον Υπουργό Υγείας
Κο Βασίλειο Κικίλια
Κε Υπουργέ
Το ΙΚΑ- Κέντρο Υγείας Καλαμάτας εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δεν διαθέτει την ειδικότητα καρδιολόγου. Το πρόβλημα αυτό το έχουμε επισημάνει σε
συνεργασία με τον Υγειονομικό Δ/ντή του Κέντρο Υγείας
Καλαμάτας (ΙΚΑ) εγγράφως, προς την 6η Υγειονομική
Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Δυστυχώς όμως δεν είχαμε καμία ενημέρωση στο
μεγάλο αυτό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Αυτό έχει
ως αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των ασφαλισμένων, διότι
υποχρεούνται να πηγαίνουν στο Γενικό Νοσοκομείο
Καλαμάτας, το οποίο απέχει από την πόλη 8 χιλιόμετρα.
Το πρόβλημα που δημιουργείται είναι γνωστό αλλά και
απαράδεκτο.
Επειδή η κατάσταση αυτή που έχει δημιουργηθεί, δεν
μπορεί να συνεχιστεί άλλο, ζητάμε την άμεση τοποθέτηση καρδιολόγου ιατρού, διαφορετικά μέχρι την τοποθέτηση καρδιολόγου στο Κέντρο Υγείας Καλαμάτας τυχόν
επισκέψεις σε ιδιώτη καρδιολόγο ιατρό τα έξοδα της
επίσκεψης να καλύπτονται από τον εν λόγω ασφαλιστικό
φορέα.
Η επιστολή του συλλόγου κοινοποιήθηκε και στο ΚΥ
Καλαμάτας.
συνέχεια στη σελ. 8
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Η Συμφωνία για τις
αμερικάνικες βάσεις και οι
προεκτάσεις της
Ψηφίστηκε στη βουλή η περιβόητη στρατηγική συμφωνία με τις ΗΠΑ για τις αμερικάνικες βάσεις. Όπως
την σχεδίασαν, την προετοίμασαν οι κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ και ΣΥΡΙΖΑ κατ’ εντολή του «διαβολικά
καλού» Τρραμπ. Όπως την κατέγραψε σε τελικό κείμενο η κυβέρνηση της ΝΔ, κατ’ εντολή του (σκέτου)
Τρραμπ. Από τους δυο «προβλέψιμους» (όπως το διατύπωσε ο Κ. Μητσοτάκης) εντολοδόχους των ΗΠΑ.
Παράλληλα με το ζύμωμα των ναι της ΝΔ, του
ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ και τα υποκριτικά παρών του ΣΥΡΙΖΑ
και των λοιπών μικροαστικών κομματιδίων, ήρθαν να
προστεθούν σ’ αυτήν οι νέες «παράπλευρες απώλειες»
της… ανεξάρτητης πολιτικής μας. Ανακοινώθηκε η
σύναψη «στρατηγικής συνεργασίας» Ελλάδας- Γαλλίας κατά την επίσκεψη Μητσοτάκη εκεί και τη συνάντησή του με τον Μακρόν, που συνοδεύτηκε με κοινές
ασκήσεις γαλλικών πολεμικών πλοίων με ελληνικά,
συνοδεία των γαλλικών από ελληνικά στα στενά του
Ορμούζ. Παράλληλα κατ’ απαίτηση των ΗΠΑ η χώρα
μας θα μεταφέρει στη Σαουδική Αραβία συστοιχίες
πυραύλων Πάτριοτ, μαζί με το απαραίτητο συνοδευτικό προσωπικό, για να προστατεύουν τη ΣΑ και τις
εγκαταστάσεις της πετρελαϊκής ARAMCO, από τον…
Ιρανικό κίνδυνο!!
Δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση, μεσούσης και εντεινόμενης της αντιπαράθεσης με την Τουρκία, αδυνατίζει τις αμυντικές ικανότητες των ενόπλων δυνάμεων,
ξαποστέλλοντας εξοπλισμό και πλοία σε περιοχές
άσχετες με την άμυνα και περιφρούρηση της χώρας.
Μας θύμισε την προσπάθεια της προηγούμενης κυβέρνησης να προμηθεύσει πάλι την ΣΑ με πιο ελαφριούς
πολεμικούς εξοπλισμούς, που είχε ακυρωθεί μετά το
κράξιμο που έπεσε. Τόσο… ενισχυτική της εθνικής
αμυντικής ικανότητάς μας αποδείχνεται η συμμαχία με
τις ΗΠΑ και τους λοιπούς ευρωΝΑΤΟικούς. Ξεμένουμε
από αμυντικούς μηχανισμούς.
Αφήστε που η κυβέρνηση δήλωσε την ετοιμότητά
της να στείλει στρατό στη Λιβύη για υποστήριξη του
Χάφταρ. Ο οποίος θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον τουρκικό, που είναι στο πλευρό του Σάρατζ. Δηλαδή οι
στρατιώτες μας μπορεί να πολεμήσουν με τους τούρκους (και να σκοτωθούν), ούτε καν έστω για την υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας, αλλά για το ποιος
από τους δύο Λίβυους (και ποιοι από τους πολλούς
που κρύβονται πίσω τους) θα νικήσει τον άλλον. Αν δεν
τα βρούνε στο μεταξύ.
Δεν πρόκειται λοιπόν μόνο για τη συμφωνία για τις
βάσεις, αλλά για όλο το πακέτο που συνοδεύει την
απόφαση της ελληνικής αστικής τάξης να εμπλέξει τη
χώρα μας ακόμα πιο ενεργά στους ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς και αντιπαραθέσεις στην περιοχή.
ΝΑΤΟική περικύκλωση της Ρωσίας, απεμπλοκή της
ΕΕ από την προμήθεια ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, μοιρασιά του περιεχομένου των ενεργειακών κοιτασμάτων στην Αν. Μεσόγειο, απομόνωση και
εξουδετέρωση περιφερειακών αντιπάλων (Ιράν),
συσπείρωση περισσότερων χωρών (Ισραήλ, Αίγυπτος,
Εμιράτα και οι άλλες αραβικές χώρες) στην αμερικανοΝΑΤΟϊκή συμμαχία, μείωση της ρωσικής επιρροής
(Συρία, Λιβύη) κλπ.
Επειδή όμως όλα αυτά δεν έχουν να προσφέρουν
τίποτα θετικό στον ελληνικό λαό, αντίθετα μόνο αρνητικά, δεν υπάρχει άλλη λύση. Άμεση έξοδος από το
ΝΑΤΟ, κατάργηση των συμφωνιών με ΗΠΑ και λοιπούς, κλείσιμο όλων των ξένων βάσεων, επιστροφή
όλου του στρατιωτικού δυναμικού μας που συμμετέχει
σε ιμπεριαλιστικές διεργασίες και επεμβάσεις. Αλλιώς
θα θρηνήσουμε. Θα θρηνήσουμε και τον άδικο χαμό
στρατιωτών μας και την απώλεια κυριαρχικών δικαιωμάτων, περιουσιακών πόρων που ανήκουν στο λαό.
Αυτός ο λαϊκός προβληματισμός πρέπει να περάσει και
στους υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις μας. Για
ποιο λόγο σπαταλούν τον πολύτιμο για τη χώρα χρόνο
τους, για ποιο λόγο διακινδυνεύουν τη ζωή τους, προσφέροντάς την σαν εχέγγυο στα ξένα συμφέροντα. Η
επιχειρησιακή ετοιμότητα και ικανότητά τους σπαταλιέται για τη χώρα και το λαό μας, τον εαυτό και τις
οικογένειές τους, τα παιδιά τους ή για τα συμφέροντα
εκείνων που αδιαφορούν για τις τύχες όλων μας.

Λαϊκές κινητοποιήσεις
ενάντια στη συμφωνία για
τις βάσεις

Αν μέσα στη βουλή
ψηφίστηκε τελικά η συμφωνία, έξω από αυτήν
καταψηφίστηκε από τα
βροντερά ΟΧΙ που βροντοφώναξαν
χιλιάδες
εργαζόμενοι και λαός,
που ανταποκρίθηκαν στο
κάλεσμα της επιτροπής
φορέων του λαϊκού- αντιιμπεριαλιστικού κινήματος
ενάντια στη συμφωνία. Κι
όχι μόνο στην Αθήνα στο
Σύνταγμα, αλλά και σε
δεκάδες πόλεις σ’ όλη τη
χώρα, ειδικά εκεί όπου θα
εδρεύουν μόνιμα πια οι
αμερικανονατοϊκές βάσεις
του θανάτου. Στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη, στη Λάρισα, στο
Βόλο,
στην
Πάτρα,
(Άραξο), στην Καλαμάτα,
στα Χανιά και στην υπόλοιπη Κρήτη.
Το άκουσαν το λαϊκό
μήνυμα μέσα στη βουλή
τα κόμματα- υποτακτικοί
των συμφερόντων, που
υπηρετούν οι βάσεις. Το
άκουσε ο Πάιατ μέσα
στην αμερικάνικη πρεσβεία, όπου η πορεία της
Αθήνας κατέληξε μετά τη
συγκέντρωση έξω από τη
βουλή. Το άκουσαν οι
αμερικανοί και οι ΝΑΤΟικοί στρατοκράτες που
έχουν στήσει τα επιτελεία
και τους πολεμικούς
μηχανισμούς τους στις
άλλες πόλεις.
Το άκουσαν τα δημοσιογραφικά τσιράκια τους,
που με αγαστή συμφωνία
και προφανώς κατόπιν
άνωθεν εντολών εξαφάνισαν από τα δελτία ειδήσεών τους όλες τις κινητοποιήσεις.
Το ξέρουν καλά. Ο
λαός μας δεν θα συναινέσει ποτέ να παίζει η χώρα
μας το ρόλο του «γεωπολιτικού μεντεσέ», που
όρισε ο Πάιατ στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ και
στη συνέχεια στην ΝΔ.
Δεν θα αποδεχτεί ποτέ
το ρόλο του συνένοχου
στα εγκληματικά σχέδια
και ενέργειες ενάντια

στους λαούς της περιοχής και στα τραγικά αποτελέσματα των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων στις
γειτονικές χώρες, που τα
βιώνουμε κάθε μέρα σε
όλη την δραματική έκτασή τους.
Δεν θα υποκύψει ποτέ
στους εκβιασμούς, που
του ασκούν όλοι αυτοί
που διακυβεύουν τα λαϊκά
συμφέροντα για χάρη των
συμφερόντων των μεγάλων ξένων μονοπωλίων
και των ντόπιων συνεργατών τους.
Δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια στην επιχείρηση να αναθέσουν στα
στρατευμένα παιδιά του
να βγάλει τα φίδια από τις
βρωμερές τρύπες που
ανοίγουν οι ιμπεριαλιστές
στα σώματα των άλλων
λαών, να ποτίσουν τα
χέρια τους με το αίμα των
άλλων λαών, αλλά και το
δικό τους. Δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να στείλει
τους έλληνες φαντάρους
να ξαναματώσουν για το
χατίρι των αμερικανών.
Δεν θα υποδεχτεί, αλλά
θα ξαποστείλει τα πυρηνικά όπλα που θα στοιβάξουν στον Άραξο. Δεν θα
υποταχτεί στη «μοίρα»
που του επιφυλάσσουν
να γίνει στόχος πολεμικών
αντιποίνων ή συρράξεων.
Το λαϊκό ΟΧΙ στη συμφωνία για τις βάσεις
σημαίνει ΟΧΙ στη μετατροπή της χώρας μας σε
αμερικανοΝΑΤΟικό προτεκτοράτο, του λαού μας
σε δεσμώτη των αλυσίδων που πλέκουν τα
μαύρα, ματωμένα αστέρια
των σημαιών των ΗΠΑ,
της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.
ΕΞΩ ΤΩΡΑ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΝΑΤΟ
Το σύνθημα αυτό δεν
πρόκειται να σβήσει
ποτέ, ότι κι αν κάνουν,
ότι κι αν πουν. Θα ανάβει, θα φωτίζει, θα εμπνέει τον αντιιμπεριαλιστικό
αγώνα μας, μέχρις ότου
πετύχουμε το στόχο μας.
Να γίνει πραγματικότητα.

Στρατηγική συμμαχία με
ΗΠΑ: μήλο της έριδος ανάμεσα σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ
Πολλά ακούσαμε και
είδαμε στη συζήτηση στη
βουλή κατά την επικύρωση της Στρατηγικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ για τις
βάσεις των ΗΠΑ στην
Ελλάδα. Το βασικό. Όλοι,
πλην των… Λακεδαιμονίων (του ΚΚΕ), σύμφωνα
με τη αξέχαστη επωδό
του Κύρκου, συμφώνησαν
με τη συμφωνία. Την
καλοδέχτηκαν, την πανηγύρισαν, την επαίνεσαν,
θεώρησαν πως μας βοηθάει στην αντιπαράθεσή
μας με την Τουρκία κλπ
κλπ.
Ποιο ήταν όμως το
κλου της συζήτησης.
Ποιος έχει τα περισσότερα… πνευματικά δικαιώματα στην συμφωνία; Η
ΝΔ ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Κι επειδή
σε μια συζήτηση στη

βουλή, από τα πολλά που
λέγονται, μπορεί τελικά
να χάσεις και τα σοβαρά,
εμείς υιοθετούμε και αποδεχόμαστε πλήρως ότι τα
δικαιώματα αυτά τα έχει ο
ΣΥΡΙΖΑ. Προς επίρρωση
της άποψής μας, ήρθε να
μας επιβεβαιώσει ο ίδιος
ο Αλέξης, ο οποίος σε
πρόσφατη
στον

ομιλία

Πύργο

του

δήλωσε

καθαρά, ξάστερα και αποφασιστικά, με τρόπο που
δεν επιδέχεται αμφισβήτησης, πως «εμείς οικοδομήσαμε αυτό το σχέδιο
της στρατηγικής συμμαχίας». Μπράβο Αλέξη για το
θάρρος σου. Ήσουν ένας
άξιος ηγέτης της απέραντης αμερικάνικης βάσης,
στην οποία βοήθησες να
μετατραπεί η χώρα μας!!!

Το τέλος της πρώτης
κατοικίας
Γεωργιάδης. Ο ωμός, ψυχρός, ταξικός κυνισμός στο
απόγειό του. Έκανε δηλώσεις για την τύχη των χρεοφειλετών σε τράπεζες και κράτος και τα σπίτια τους
βρίσκονται ή θα βρεθούν στη διαδικασία των πλειστηριασμών. Η ουσία των λόγων του Αδώνιδος; Όνειδος.
Δεν θα γλιτώσει κανένας την έξωση από το σπίτι του,
γιατί κάτι τέτοιο είναι αντίθετο με την ανάπτυξη της
οικονομίας. Της οικονομίας των καπιταλιστών. Των
κορακιών του real estate. Των τραπεζών. Των κερδοσκόπων. Ντόπιων και ξένων. Ειδικά των ξένων. Σιγά μη
νοιαστεί ο Άδωνις- πατριώτης, χριστιανός και έλληναράς κατά τα άλλα- για τους έλληνες και τα σπίτια τους.
Όσοι πιο πολλοί βρεθούν στο δρόμο άστεγοι, τόσο πιο
καλά θα πάει η οικονομία!!! Φτωχοί, άνεργοι, άστεγοι
από τη μία, κονομημένοι, χορτασμένοι, σε βίλες βολεμένοι από την άλλη.
Πως αλλιώς άλλωστε θα μπορούσε ο Γεωργιάδης να
σκεφτεί και να πράξει, αφού ο επίτροπος Οικονομίας
της Κομισιόν Πάολο Τζεντιλόνι, που βρίσκεται στην
Αθήνα και θα μιλήσει στη Βουλή, σε συνέντευξη στην
εφημερίδα «Καθημερινή» για την προστασία της πρώτης κατοικίας δήλωσε πως «οι ευρωπαϊκοί θεσμοί θεωρούν ότι η κατάργηση της (προστασίας) αποτελεί
δέσμευση-κλειδί για την Ελλάδα». Η ΕΕ και οι εκπρόσωποί της σαν τον συγκεκριμένο δίνουν τη γραμμή και
τα ανθρωπάκια στις κυβερνήσεις μας (πχ χτες ΣΥΡΙΖΑηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, σήμερα ΝΔ και Γεωργιάδης) εκτελούν (το λαό) χωρίς δεύτερη σκέψη.
Μία γλώσσα λοιπόν αποτυπώνει την αλήθεια της
κοινωνίας αυτής ξεκάθαρα, χωρίς φιοριτούρες και
μισόλογα. Η «ξύλινη». Η ταξική. Από την εργατική πλευρά. Κοινωνία αστική, ταξικά ξύλινη καπιταλιστική. Η
λύση της; «Ξύλινη». Ταξική. Εργατική Ανατροπή της
αστικής κοινωνίας. Χτίσιμο της εργατικής. Του σοσιαλισμού. Όπου δεν θα υπάρχουν άστεγοι, άνεργοι, φτωχοί από τη μία, ούτε κονομημένοι, χορτασμένοι, σε
βίλες βολεμένοι κλέφτες και άρπαγες των μεροκάματων, των συντάξεων, των σπιτιών, των ζωών των εργαζομένων από την άλλη. Καθαρές, «ξύλινες» κουβέντες.
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Το… έντιμο
ΠΑΣΟΚ του
ΣΥΡΙΖΑ

Οι ελληνικοί Patriot
και οι κίνδυνοι για το
λαό μας

Σε συνέντευξή του σε τ/ο κανάλι ο
Α. Τσίπρας δήλωσε πως, από τα…
δύο ΠΑΣΟΚ που υπάρχουν, μετακομίζει στον ΣΥΡΙΖΑ το «έντιμο»!!! Να
κάτι που το μάθαμε αποκλειστικά
από τον Αλέξη. Πως υπάρχουν δύο
ΠΑΣΟΚ. Το έντιμο και το ανέντιμο.
Συνεκδοχικά όμως με το σκεφτικό
του, στο ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ της Φώφης
παραμένει το… ανέντιμο ΠΑΣΟΚ!!!
Ναι αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ανοιχτή πρόταση και κυβερνητικής συνεργασίας
με το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ στα πλαίσια
της «προοδευτικής, δημοκρατικής
συνεργασίας». Άρα θέλει να συνεργαστεί με το ανέντιμο ΠΑΣΟΚ που
δεν προσχωρεί στον ΣΥΡΙΖΑ, επειδή
και αυτός, σαν ανέντιμο, δεν το
δέχεται. Αλλά, σαν αριστερός που
είναι, θέλει να συνεργαστεί μαζί του
σε μια ασφαλώς… έντιμη «δημοκρατική συνεργασία». Πως όμως θα το
καταφέρει αυτό; Στα πλαίσια της
συνεργασίας αυτής το ανέντιμο
ΠΑΣΟΚ θα γίνει ξαφνικά έντιμο; Κι
εκεί που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το δέχεται
στις κομματικές γραμμές του, θα το
δεχτεί στις γραμμές της «προοδευτικής, δημοκρατικής συνεργασίας»;
Τελικά η συνεργασία αυτή θα είναι
μεταξύ έντιμων και ανέντιμων ή
μεταξύ έντιμων και έντιμων ανέντιμων; Πολύ τα μπερδεύει ο Αλέξης.
Όχι όμως εμείς. Η συνεργασία τους,
όπως κι αν γίνει,[ θα είναι έντιμη
υπέρ των συμφερόντων του μεγάλου
κεφαλαίου και ανέντιμη απέναντι στα
λαϊκά συμφέροντα.

Η κυβέρνηση ισχυρίζεται πως οι πύραυλοι Patriot που θα στείλει στη Σαουδική
Αραβία για να προστατεύουν τις εγκαταστάσεις του μονοπωλίου καυσίμων
ARAMCO από κάποια υποθετική επίθεση
από Ιρανικούς αντίστοιχους είναι αμυντικοί και δεν θα σημαδεύουν κανέναν. Και
τότε γιατί τους στέλνουν. Αφού θα σημαδεύουν στο πουθενά τι νόημα έχει η εγκατάστασή τους; Βέβαια λέει ψέματα η
κυβέρνηση. Θα σημαδεύουν. Το Ιράν,
αφού από ‘κει «θα έρθει ο κίνδυνος».
Εμείς γιατί ανακατευόμαστε στις αντιπαραθέσεις Ιράν- ΣΑ. Σε τι ωφελεί τον ελληνικό λαό αυτό; Οι αμερικανοί το είπαν. Θα
απελευθερωθούν οι αμερικάνικοι Patriot
για να τους πάνε στο Ιράκ, δίπλα στο Ιράν.
Τους αμερικανούς εξυπηρετούμε. Όπως
το είπε ο Κυριάκος στον Τρραμπ. Είμαστε
προβλέψιμοι πρόθυμοι. Κανονικά τσιράκια. Μόλις διατάξουν οι ΗΠΑ, αμέσως να
σκιστούμε να τους κάνουμε όποια εκδούλεψη απαιτήσουν.
Και συνολικά η εικόνα είναι η εξής: Το
Ιράν έχει δηλώσει επίσημα πως θα χτυπήσει όποια χώρα, από το έδαφος της οποίας θα δεχτεί επιθέσεις από τους αμερικανούς, δηλαδή από τη βάση της Σούδας,
της Λάρισας (αμερικάνικα τηλεκατευθυνόμενα βομβαρδιστικά) και όπου αλλού. Ο
ελληνικός λαός κινδυνεύει από μια τέτοια
εξέλιξη. Οι έλληνες στρατιώτες που θα
χειρίζονται τους Patriot στη ΣΑ, θα είναι
Ιρανικοί στόχοι. Η Λάρισα θα κινδυνεύει.
Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ θα εγκαταστήσουν
πυρηνικά όπλα στην ανακαινισμένη βάση
του Άραξου, με στόχο τη Ρωσία. Η Ρωσία
επίσημα έχει δηλώσει πως θα χτυπήσει με
πυρηνικά όπλα οποιαδήποτε χώρα- βάση
πυρηνικών όπλων, που θα χρησιμοποιηθούν εναντίον της. Στην περίπτωση αυτή ο
ελληνικός λαός δεν κινδυνεύει απλά με
κάποιες καταστροφές και θανάτους είτε
στρατιωτών της είτε αμάχων (όπως σε μια
εμπλοκή με το Ιράν), αλλά με μια ολική,
μαζική εξόντωση εκατοντάδων χιλιάδων
πολιτών της, εξαφάνιση πόλεων. Θυμηθείτε τη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, που
υπέστησαν τις γνωστές εξοντωτικές επιθέσεις με τα ατομικά όπλα της εποχής
εκείνης. Φανταστείτε τι θα συμβεί, αν γίνει
κάτι τέτοιο σήμερα με τα σύγχρονα πυρηνικά όπλα.
Φανταστείτε τα εγγόνια σας να σας
ρωτούν: Εμείς παππού τι θα φταίμε; Τι θα
απαντήσετε σ’ αυτά και βέβαια στον εαυτό
σας;
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Διανέμεται δωρεάν

Η επίθεση στο ασφαλιστικό δεν
θα σταματήσει. Έρχονται οι νέες
ρυθμίσεις για τις επικουρικές,
για την ιδιωτικοποίηση του
συνταξιοδοτικού συστήματος,
για την υγεία. Τα κοράκια των
ασφαλιστικών και των αγορών
περιμένουν. Τώρα απαιτείται
μεγαλύτερη συσπείρωση και
οργάνωση στα σωματεία μας,
μαζικότητα, συμμετοχή στις
κινητοποιήσεις μας.
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ΛΑΡΚΟ: Η ιστορία επαναλαμβάνεται
Μετά από 40 χρόνια η
μεγάλη αυτή επιχείρηση
στρατηγικής σημασίας
για την οικονομία, βρέθηκε ξανά στο προσκήνιο.
Αφορμή η απόφαση της
κυβέρνησης να προχωρήσει στην ιδιωτικοποίησή
της, στην παράδοση του
ορυκτού πλούτου που
επεξεργάζεται η βιομηχανία και τα προϊόντα που
παράγει σε τεράστια ιδιωτικά συμφέροντα που τα
έχουν βάλει στο μάτι,
αφού διαχρονικά όλες οι
κυβερνήσεις με την πολιτική τους φρόντισαν να
οδηγήσουν την επιχείρηση στα πρόθυρα της χρεοκοπίας.
Με εκβιασμούς, απειλές για οριστικό κλείσιμο
και απόλυση όλων των

εργαζομένων, με ψέματα
για τους δήθεν τεράστιους μισθούς των εργαζομένων (που δουλεύουν
μέσα στη φωτιά και στα
καμίνια για «να δέσουν το
ατσάλι», μετρώντας 80
νεκρούς), με τη ΔΕΗ να
κατεβάζει τους διακόπτες
του ρεύματος, γιατί η
ΛΑΡΚΟ «χρωστάει» απλή-

Πατούλης - Τζιτζικώστας:
το δίδυμο της
προκλητικότητας
Σύμφωνα με καταγγελία του συλλόγου εργαζομένων στην Περιφέρεια
Αττικής ο περιφερειάρχης
μας κος Πατούλης ξόδεψε 20.000 ευρώ για να
αγοράσει ένα (1) γραφείο,
μία (1) καρέκλα και δύο
(2) πολυθρόνες (!!!!!), για
να επιπλώσει το χώρο
υποδοχής του γραφείου
του. Δηλαδή κόστισαν
κατά μέσο όρο 5.000 το
κάθε έπιπλο. Μην τον
παρεξηγείτε βρε παιδιά,
έτσι είναι μαθημένος.
Όταν στο σπίτι του έχει
χρυσά πόμολα στις πόρτες, χρυσές κουρτίνες
στα παράθυρα και τα έπιπλά του κοστίζουν μερικά
εκατομμύρια, ε θέλει και
λίγη πολυτέλεια σα περιφερειάρχης.
Θα
πει
κάποιος εδώ τα λεφτά δεν

είναι δικά του, ξοδεύει τα
δικά μας. Τι να κάνουμε
τώρα, έτσι είναι αυτοί οι
πλούσιοι. Τα δικά τουδικά του και τα δικά μας
πάλι δικά του.
Αμ ο άλλος, εκείνος ο
Τζιτζικώστας, ο περιφερειάρχης της Κεντρικής
Μακεδονίας, που ούτε
λίγο, ούτε πολύ μαζί με
τις «ευχές» του προς τις
εργαζόμενες της περιφέρειας στις γιορτές τις
πρόσβαλε χυδαία με τα
υπονοούμενά του περί
συμμετοχής τους σε ταινίες σεξουαλικού περιεχομένου, κάτι που η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Υπαλλήλων Περιφερειών Ελλάδας κατήγγειλε επίσημα
με ανακοίνωσή της.

ΕΕ και λαϊκές διαδηλώσεις
Συζητήθηκαν πρόσφατα στο Ευρωκοινοβούλιο οι
εκθέσεις για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική
Ασφάλειας, όπου περιγράφονται οι κίνδυνοι που πιθανά να χρειαστεί να αντιμετωπίσουν οι κατασταλτικοί
μηχανισμοί της ΕΕ. Τέτοιοι κίνδυνοι προσδιορίζονται «η
τρομοκρατία», «ο ριζοσπαστισμός» -πχ η αμφισβήτηση
των ιερών και όσιων αυτού του λάκκου των λεόντων-,
αλλά και για πρώτη φορά αναφέρονται σαν κίνδυνος
και οι λαϊκές διαμαρτυρίες(!!!). Μάλιστα. Θα βγαίνει ο
κόσμος να διαμαρτυρηθεί για τη φτώχεια, την ανεργία,
τους αντιασφαλιστικούς νόμους, τα χάλια της παιδείας
και της υγείας, να διεκδικεί καλύτερους μισθούς (Ελλάδα, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ισπανία, Φινλανδία και
αλλού) και αυτά για τους κομισσάριους της ΕΕ είναι…
κίνδυνοι για την ασφάλειά της και βέβαια θα αντιμετωπίζονται ανάλογα.
Την έκθεση υπερψήφισαν οι ευρωβουλευτές της ΝΔ
και του ΚΙΝΑΛ, ενώ οι ΣΥΡΙΖΑίοι έριξαν λευκό(!!) και με
τον τρόπο αυτό απέφυγαν να καταδικάσουν αυτές τις
αναφορές. Φυσικά καταψήφισε και κατάγγειλε τις
εκθέσεις το ΚΚΕ.
Καταλάβατε τώρα γιατί η κυβέρνηση της ΝΔ ετοιμάζεται να φέρει νόμο για τον περιορισμό των λαϊκών
διαδηλώσεων; Γιατί είναι κίνδυνος για την ασφάλεια.
Των κερδών των μονοπωλίων.

ρωτους λογαριασμούς
χιλιάδων ευρώ (η ΔΕΗ
βέβαια έχει επιβάλλει
στην επιχείρηση σκόπιμα
αυξημένα τιμολόγια), η
κυβέρνηση βιάζεται να
τελειώσει τη βρώμικη
δουλειά και με τροπολογία στη βουλή έσπευσε να
ψηφίσει την ένταξή της
στην πτωχευτική διαδικασία, το σπάσιμο και εκχώρηση κομματιών (ορυχεία,
μεταλλεία, μονάδες κλπ)
σε ιδιώτες, την απόλυση
εργαζομένων και τη μείωση των μεροκάματων και
άλλων δικαιωμάτων των
εργαζομένων.
Για την υπεράσπιση
της διατήρησης της επιχείρησης σε καθεστώς
κρατικής
ιδιοκτησίας
οργανώθηκε ένας τεράστιος αγώνας, με μπροστάρηδες τα συνδικάτα
της περιοχής Φθιώτιδας
και το σωματείο των εργαζομένων, που με αλλεπάλληλες
κινητοποιήσεις,
απεργίες, συγκεντρώσεις,
συλλαλητήρια υπερασπίζονται την λαϊκή αυτή
περιουσία από τις αρπακτικές διαθέσεις των κερδοσκόπων της βιομηχανίας. Κορυφαία δράση ήταν
το μεγάλο συλλαλητήριο
που οργάνωσαν συνδικάτα της Αττικής, σε συνεργασία με το σωματείο της
ΛΑΡΚΟ και το συνδικάτο
μετάλλου Φθιώτιδας στην
Αθήνα στις 25 Γενάρη στο
Σύνταγμα. Χιλιάδες εργαζόμενοι ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσμα των ταξικών
συνδικάτων και με μια
μεγάλη μαζική συγκέντρωση
υποδέχτηκαν
τους
απεργούς
της
ΛΑΡΚΟ, εκφράζοντας τη
συμπαράσταση
στον
αγώνα τους, που είναι κοινός αγώνας για όλη την
εργατική τάξη της χώρας
μας.
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ
ΤΗ ΛΑΡΚΟ. Ο ΟΡΥΚΤΟΣ
ΠΛΟΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ ήταν
το κεντρικό σύνθημα της
συγκέντρωσης.
Οι εργαζόμενοι δεν το
βάζουν κάτω. Οπλισμένοι
με τις αποφάσεις τους και
την αλληλεγγύη των εργαζομένων όλης της χώρας
θα συνεχίσουν τον αγώνα
τους.
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«Ποτέ πια Άουσβιτς» από
τους υποκριτές
Με αυτό το σύνθημα οι
ηγέτες
ευρωπαϊκών
χωρών (κι ο Μητσοτάκης
μαζί με τον Γεωργιάδη!!!)
έκλεισαν τις εκδηλώσεις
στην Πολωνία για την
κατάληψη του ναζιστικού
στρατοπέδου Άουσβιτς
από τον Σοβιετικό Κόκκινο
Στρατό πριν από 75 χρόνια και την απελευθέρωση των απομεινάντων
ζωντανών φυλακισμένων
σε αυτό.
Πόσο ειλικρίνεια υπάρχει στον χαιρετισμό τους
αυτό; Όταν ξανά μετά
από 75 χρόνια (και πολύ
πιο πριν) ο κόσμος είναι
γεμάτος με Άουσβιτς διαφόρων τύπων, μορφών
και κατηγοριών, τα οποία
όλοι αυτοί οι υποκριτές τα
αποδέχονται, τα δικαιολογούν ή τα κατασκευάζουν
οι ίδιοι, είτε άμεσα, είτε
έμμεσα. Πρώτο και πειστικότερο αυτό της Παλαιστίνης, όπου οι (κάποιοι)
απόγονοι των πρώην
έγκλειστων σε εκείνο το
κάτεργο, έχουν κατασκευάσει ένα νέο, στο οποίο
έχουν φυλακίσει και δολοφονούν τον Παλαιστινιακό
λαό.
Όταν στη χώρα μας
αυτή τη στιγμή υπάρχουν
δεκάδες μικρά Άουσβιτς,
που έχουν έγκλειστους
μετανάστες και πρόσφυγες από τις εμπόλεμες
ζώνες στην Μικρά και
Κεντρική Ασία, στην Αφρική. Όταν παρόμοια στρατόπεδα υπάρχουν σε απομονωμένα νησιά της
Αυστραλίας. Όταν σχεδιάζονται στη Β. Αμερική
για να αναχαιτίσουν τα
κύματα των μεταναστών
από την Κεντρική και
Νότια. Και να μην ξεχνάμε
το Γκουαντάναμο.
Θα μας πει κάποιος.
Μα δεν τους καίνε σε
φούρνους, ούτε τους εξοντώνουν με δηλητηριώδη
αέρια τους τσουβαλιασμένους στα στρατόπεδα
αυτά, ούτε κάνουν πειρά-

ματα επάνω τους εγκληματίες φασίστες επιστήμονες.
Ασφαλώς όχι (χωρίς να
βάζουμε και το χέρι μας
στη φωτιά- βλέπε δράση
Χρυσής Αυγής), αλλά
αυτά έχουν προηγηθεί
του εγκλεισμού τους σε
στρατόπεδα. Τους έχουν
κάψει τις πόλεις, τα σπίτια, τις οικογένειες με
βομβαρδισμούς από αέρα
και γη και τους μετατρέπουν σε φυγάδες. Κι εξακολουθούν να το κάνουν.
Οι αμερικάνοι, οι ευρωπαίοι, οι ΝΑΤΟικοί. Έχουν
καταλάβει με την στρατιωτική δολοφονική βία τις
χώρες ή περιοχές τους
και τους στέλνουν στην
προσφυγιά, για να κλειστούν στα σύγχρονα Άουσβιτς. Τους έχουν δολοφονήσει με δηλητηριώδη
αέρια οι διάφορες ΜΚΟ
τύπου Λευκά Κράνη. Τους
πνίγουν στα νερά του
Αιγαίου. Εξοντώνουν την
ανθρώπινη υπόσταση και
αξιοπρέπειά τους, οδηγώντας τους και σε μικρούς
εγκληματικούς εμφύλιους
(σπείρες,
δολοφονίες,
ναρκωτικά, βιασμοί κ.α.)
αλλά και αυτοκτονίες.
Ακόμα και θάνατοι από
φωτιές έχουν σημειωθεί.
Αν μετρήσουμε τα εκατομμύρια των δολοφονημένων, των ξεριζωμένων,
των εξόριστων, των απελπισμένων, των αγνοούμενων, είτε βρεθούν στα
μικρά ή μεγάλα σύγχρονα
Άουσβιτς, είτε όχι, μάλλον
ξεπερνούν σε αριθμό
εκείνον των φυλακισμένων στο Άουσβιτς, στο
Νταχάου, στο Μαουτχάουζεν και άλλα ναζιστικά
κολαστήρια.
Γιατί και τα σημερινά,
κολαστήρια είναι. Το αν οι
ιδρυτές τους μπορούν να
χαρακτηριστούν ναζιστές
είναι θέμα προσωπικής
άποψης του καθένα μας.
Η ουσία πάντως δεν διαφέρει πολύ.

Η… απομονωμένη Τουρκία
Επιμένουν εκεί στην
κυβέρνηση, ακολουθώντας και στο ζήτημα αυτό
τη λογική του ΣΥΡΙΖΑ,
πως η Τουρκία, με τις
ενέργειές της, είναι…
απομονωμένη!! Πέρα από
το γεγονός πως ολόκληρη
η Δύση, ΕΕ και ΗΠΑ, ψυχή
τε και σώματι καλοπιάνουν την Τουρκία, γιατί τη
θεωρούν σημαντικό οικονομικό και γεωστρατηγικό
παράγοντα στην περιοχή
για τα συμφέροντά τους,
η πρώτη χώρα που συμμετέχει στην προσπάθεια να
μην είναι απομονωμένη η
Τουρκία είναι η… δική μας
και οι κυβερνήσεις της!!!
Εκτός των άλλων (πχ
αλλεπάλληλες
κοινές
δηλώσεις κυβερνητικών
παραγόντων, με πρώτους
τους
πρωθυπουργούς
(Τσίπρας- Μητσοτάκης),
μαζί με αμερικανούς ομολόγους τους- Τρραμπ,
Πομπέο κλπ- ότι μαζί επιθυμούν η Τουρκία να
παραμείνει σταθερή στα
πλαίσια του ΝΑΤΟ και της
δυτικής συμμαχίας, ασκήσεις ΝΑΤΟικές, στις οποίες παίρνουν μέρος τουρκικά και ελληνικά πλοία),
υπάρχουν και οι αδιάλειπτες συναντήσεις συνομιλίες κλπ, που πραγματοποιούν κάθε τόσο δικοί
μας με τούρκους κυβερνητικούς
παράγοντες
(Τσίπρας- ΜητσοτάκηςΕρτντογάν,
υπουργοί
εξωτερικών, άμυνας κλπ),
όπου κουβεντιάζονται όλα
τα ζητήματα. Και κερασάκι στην τούρτα της… απομόνωσης είναι οι συζητήσεις που συνεχίζονται
εδώ και τουλάχιστον δέκα
χρόνια, στα πλαίσια των
Μέτρων
Οικοδόμησης
Εμπιστοσύνης
(ΜΟΕ)
μεταξύ
κυβερνητικών-

υπηρεσιακών
παραγόντων των δυο χωρών.
Μέτρα που υποτίθεται
προσπαθούν να μειώσουν
την ένταση, να προτάξουν
τα κοινά συμφέροντα
(οικονομικά κ.α.) έναντι
των διαφορών και αντιθέσεων κλπ. Οι κυβερνήσεις
μας, παρά το γεγονός
πως, την ίδια ώρα που η
Τουρκία προβάλλει όλο το
πλαίσιο διεκδικήσεων σε
βάρος των κυριαρχικών
δικαιωμάτων της χώρας
μας και καθημερινά αεροπλάνα της παραβιάζουν
τον εναέριο χώρο μας,
επιμένουν- κάτω από τη
πίεση και των ΗΠΑ- να
παίρνουν μέρος σ’ αυτό
το
περίεργο
«πάρεδώσε». Που απ’ ότι φαίνεται και με την πορεία των
ανοιχτών συζητήσεων και
παρεμβάσεων των ΗΠΑ
για να βρεθεί συναινετική
λύση στα θέματα των διαφορών μας με την γείτονα, θα καταλήξει στο
σκέτο «δώσε» από τη
μεριά μας. Δώσε λίγο
Αιγαίο, δώσε λίγη Κύπρο,
δώσε λίγη ΑΟΖ και συνεκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων. Τότε ασφαλώς εμείς, ως υπεράνω
μικρόψυχων και αλαζονικών συμπεριφορών, θα
έχουμε βοηθήσει να βγει
η… δύστυχη Τουρκία από
την απομόνωσή της. Και
είναι σίγουρο πως θα μας
χρωστάει ευγνωμοσύνη
για την ανιδιοτελή και
μεγαλόψυχη στάση μας.
Ε δεν είναι και λίγο να σου
χαρίζουν, μαζί με την
έξοδο από τον απομονωτισμό και τον ενεργειακό
πλούτο, που δεν σου ανήκει, του μισού Αιγαίου και
μέρους της Αν. Μεσογείου.

Το ποιηματάκι μας
(στο στυλ του γνωστού τραγουδιού)
Μέσ’ τη βουλή
όλ’ οι κουλοί
Σκώνουν τα χέ-

Ο νόμος Βρούτση κυριολεκτικά
πετάει κάποια ψίχουλα σε
ελάχιστους, ενώ συνεχίζει το
τσάκισμα όλων των συντάξεων,
όλων των συνταξιούχων, τα
μελλοντικά συνταξιοδοτικά
δικαιώματα όλων των εργαζόμενων λαϊκών στρωμάτων.
Η εξαπάτηση δεν περνάει.
Συνεχίζουμε στον ίδιο μονόδρομο. Των αγώνων.

ριά και ψηφί...
Μαζί κόβουνε τις συντά…
όλοι μαζί και τα μισθά…
κι εμείς απέξω να φωνά…
κάτω τα χέρια απ’ την ασφά…
μ’ αίμα την έχουμε πληρώ…
και σε κανέναν δεν τη χρω…
Κι αριστερά και δεξιά
ψαλιδοχέ.. και τσεκουρά…
Βρούτσης αλλά και Κατρουγκά…
Ειν’ ούνα φά.. και ούνα ρά…
Πότε τα νεύρα θα με πιά…
να πάρω φό.. να τους βαρά…
Ρε αι σιχτί.. κι ο ένας κι ο ά…
Κι άλλα θα πω μη με βαστά…

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
συνέχεια από τη σελ. 5

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΑΙΓΑΛΕΩ – ΧΑΪΔΑΡΙ - ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ
Συνταξιούχοι, συνάδελφοι – συναδέλφισσες
ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΤΙΣ ΔΙΝΟΥΝ
ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, τα οποία είναι θεσμός του αστικού κράτους και των κυβερνήσεων και είναι για να προασπίζει τα
συμφέροντα αυτών που έχουν την πραγματική εξουσία
δηλαδή των κεφαλαιοκρατών.
Πιθανόν να κάνουν κάποιες ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ κατά το
δοκούν, πάνω όμως στον ήδη ψηφισμένο αντιλαϊκό νόμο.
Σ΄ αυτές τις κάποιες διορθώσεις που πήρε στο ΣτΕ τον
Οκτώβρη 2019 χωρίς να καταργεί τον ν. Κατρούγκαλου
ή να τον κρίνει αντισυνταγματικό, (όπως περιμένουν
κάποιοι παρατρεχάμενοι), ΄΄πατάει΄΄ η κυβέρνηση και μιλάει για ΄΄αυξήσεις΄΄ στις συντάξεις (να δούμε βέβαια τι θα
φέρει).
Είναι ψέματα, είναι ψίχουλα μπροστά στο 40% που
μας έχουν αφαιρέσει και αφορά μια μικρή μερίδα συνταξιούχων .
Είναι διορθώσεις αφ΄ ενός γιατί στην εφαρμογή του
αντιλαϊκού νόμου ο κρατικός μηχανισμός έκανε παραχάραξη των δικών του άρθρων του νόμου, αφ΄ ετέρου για
να κατευνάσει την οργή που κυριαρχεί στους συνταξιούχους, να τους αδρανοποιήσει, να είναι μόνιμα στην αναμονή ότι κάτι θα γίνει και τα χρόνια περνούν.
Καμιά εμπιστοσύνη στη αισχρή προπαγάνδα τους
ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΙΣ ΔΙΝΟΥΝ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΟ ΑΓΩΝΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΣΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΛΑΪΚΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ.
ΔΥΝΑΤΟ ΤΑΞΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ:
ΔΙΕΚΔΙΚΩ:
• Επιστροφή όλων όσων μας αφαίρεσαν.
• Αυξήσεις πραγματικές στις συντάξεις.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες
μας.
Να μην περάσει ο νέος νόμος για το Ασφαλιστικό που
έρχεται και βάζει πιο βαθιά την ταφόπλακα στο Δημόσιο
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. ΟΥΤΕ ΡΟΥΠΙ ΠΙΣΩ!!

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝΔΕΚΟ - ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Καταγγέλλουμε την πλειοψηφία (ΠΑΣΚΕ- ΔΕΚΕ- ΕΑΚ/
ΣΥΡΙΖΑ) στη διοίκηση της ΓΣΕΕ για την απόφασή της να
προχωρήσει στο στήσιμο ενός «συνεδρίου», μηχανισμού
της επανεκλογής της ίδιας και χειρότερης νόθας πλειοψηφίας, αφού σ’ αυτή (σκοπεύουν) να εντάξουν και
καθαρόαιμους εκπροσώπους των εργοδοτών (διευθυντές, εργοδότες κλπ), ώστε ο έλεγχος της ΓΣΕΕ να περάσει άμεσα στα χέρια της εργοδοσίας.
«Συνέδριο» λίγων ωρών, όπου δεν θα γίνει καμιά συζήτηση για τα εργατικά προβλήματα, την κυβερνητική επίθεση στα εργατικά δικαιώματα, για την απεργία στις
18/2, αλλά θα επιχειρηθεί ο νόθος συσχετισμός που
υπάρχει με νόθους, πλαστούς, ανύπαρκτους «αντιπροσώπους» σωματείων και συνδικάτων ανύπαρκτων και
στην ουσία και στην πράξη, από άποψη δράσης για τα
εργατικά δικαιώματα, να αποτυπωθεί στη νέα διοίκηση,
ώστε να συνεχιστεί η άθλια κατάσταση, που έχει οδηγήσει στον πλήρη εκφυλισμό μεγάλα συνδικάτα (ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, κλαδικά συνδικάτα), που ελέγχουν
αυτές οι δυνάμεις.
Τα σχέδια της συνδικαλιστικής Μαφίας δεν θα περάσουν. Η εργατική τάξη, το ταξικό εργατικό κίνημα θα
επιβάλλουν την απόφασή τους, με συνεχείς αγώνες και
παρεμβάσεις, να την πετάξουν έξω από τα συνδικάτα, να
τα απελευθερώσουν από τον έλεγχο των εκπροσώπων
των μεγαλοεργοδοτών και των κυβερνήσεων.
Σε άλλο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ο σύλλογος αναφέρει:
Τα εγκληματικά σχέδια της κυβέρνησης σε βάρος της
ΛΑΡΚΟ, μιας επιχείρησης με στρατηγική σημασία για την
οικονομία της χώρας σαν λαϊκή περιουσία, σε βάρος των
εργαζομένων σε αυτή, έρχονται να υλοποιηθούν άμεσα,
με την κατάθεση τροπολογίας στη βουλή, που προωθεί
την σταδιακή ιδιωτικοποίησή της και συνοδεύεται από
εκβιασμούς προς τους εργαζόμενους και ψέματα προς
το λαό, για να δικαιολογηθεί η κυβερνητική απόφαση.
Καταγγέλλουμε την κυβέρνηση για την αντεργατική
πολιτική της και εκφράζουμε την απόλυτη συμπαράστασή μας στον αγώνα των εργαζομένων στη ΛΑΡΚΟ.

