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Ο κορωνοϊός στο…
ασφαλιστικό
Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του νέου ενδημικού ιού
είναι η εύκολη μεταδοτικότητα και η ισχυρότερη αρνητική,
επικίνδυνη επιρροή στις μεγαλύτερες ηλικίες και μάλιστα
στους πιο ευάλωτους ανθρώπους τους από άποψη υγείας.
Χωρίς καμία διάθεση να κάνουμε χιούμορ, δεν μπορούμε παρά να καταδείξουμε πως ο ιός της επίθεσης στα
ασφαλιστικά δικαιώματα- και συγκεκριμένα στη φάση αυτή
στα συνταξιοδοτικά- παρουσιάζει ακριβώς τα ίδια βασικά
χαρακτηριστικά (με κάποιες ιδιαιτερότητες) με τον ανθυγιεινό ιό, που πλήττει σήμερα την ανθρωπότητα με προϋποθέσεις να εξαπλωθεί πάρα πολύ και γρήγορα με χιλιάδες
θύματα.
Πρώτον εμφανίστηκε στην ΕΕ μέσα στο αντεργατικό και
αντιλαϊκό εργαστήριό της, που τον καλλιέργησε και εκκόλαψε με αποφάσεις και οδηγίες, τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, τη Λευκή βίβλο, τις αποφάσεις της Λισαβόνας κ.α.
Δεύτερον από τότε εξαπλώνεται εδώ και δεκαετίες σε
όλη την ΕΕ με πολιτικές αποφάσεις από όλες τις κυβερνήσεις όλων των χωρών της. Μάλιστα η εξάπλωση του αντιασφαλιστικού ιού εντείνεται, αφού αντίστοιχα μέτρα παίρνονται με πιο γοργούς και επείγοντες ρυθμούς σε όλη την ΕΕ
στα τελευταία δέκα χρόνια της καπιταλιστικής κρίσης. Ιδιαίτερη έξαρση της εξάπλωσης εμφανίζεται στη χώρα μας
και στη Γαλλία.
Τρίτον η κάθε μία κυβέρνηση παραλαμβάνει από την
προηγούμενη όλο το περιβάλλον υπόθαλψης του ιού, που
έχει δημιουργήσει με τα μέτρα της. Ο ιός προσβάλλει το
DNA όλων των κυβερνήσεων, που τον παίρνουν στα χέρια
τους για να τον μεταλλάξουν σε πιο επικίνδυνο.
Τέταρτον χτυπά τις μεγαλύτερες ηλικίες, αφού σ’ αυτές
υπάγονται αποκλειστικά οι συνταξιούχοι, τα δε θύματά του
δεν είναι απλά δεκάδες χιλιάδες αλλά δεκάδες εκατομμύρια. Κι εδώ να επισημάνουμε ένα ακόμα πιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του αντιασφαλιστικού ιού, ότι (ενώ ο ενδημικός
κορονοϊός θα εξαλειφθεί κάποια στιγμή) η δική του επιδημική επιρροή θα συνεχίζεται για δεκαετίες, χωρίς ύφεση,
υποχώρηση ή πολύ περισσότερο εξαφάνιση, αφού οι αντιασφαλιστικές ρυθμίσεις θα εξακολουθήσουν να χτυπάνε και
να επηρεάζουν αρνητικά τους ασθενούντες από την επιδημία συνταξιούχους και των επόμενων γενεών.
Πέμπτον και σπουδαιότερο είναι φανερό, πως το φάρμακο για την ίαση του ιού αυτού, δεν πρόκειται να ανακαλυφθεί στα ίδια εργαστήρια της ΕΕ και να παρασκευαστεί
από τους ίδιους «επιστήμονες» εφευρέτες των αντεργατικών και αντιλαϊκών πολιτικών σε κάθε χώρα. Σε αντίθεση με
τον εκ Κίνας προερχόμενο κορωνοϊό, για τον οποίο αντικειμενικά η ανακάλυψη και παρασκευή του φαρμάκου καταπολέμησής του θα προέλθει από τους εξειδικευμένους επιστήμονες στα εργαστήρια των φαρμακευτικών εταιριών, τη
θεραπεία του αντιασφαλιστικού ιού θα «ανακαλύψουν» και
θα εφαρμόσουν οι ίδιοι οι ασθενείς, που πλήττονται τόσο
βαριά από αυτόν. Με την ενιαία, κοινή, αγωνιστική δράση,
με κοινούς αγώνες αντίστασης στον ιό αυτό, με στόχο την
εξάλειψή του και όχι με ατομική προσπάθεια να προφυλάξει ο καθένας τον εαυτό του, αφού στην περίπτωση αυτή
δεν υπάρχουν μέτρα αυτοπροστασίας. Από τον αντιασφαλιστικό ιό κανείς δεν μπορεί να γλιτώσει τον εαυτό του
μόνο και μόνος του. Ή θα απαλλαχτούμε όλοι μαζί από
αυτόν ή θα μας «πεθάνει» όλους μαζί. Ας διαλέξουμε, ας
αποφασίσουμε κι ας πράξουμε ανάλογα.
ΥΓ. Δυστυχώς ο ίδιος και πιθανόν χειρότερος, πιο επικίνδυνος αντιασφαλιστικός κορωνοϊός έχει επιτεθεί και στην
υγεία- περίθαλψη, που παρέχεται από το δημόσιο προς τον
ελληνικό λαό, αν σκεφτούμε τα «ανθυγιεινά» έργα των προηγούμενων κυβερνήσεων και βέβαια τα πρώτα λόγια και
έργα της σημερινής κυβέρνησης. Και στο ζήτημα αυτό θα
χρειαστεί να πάρουμε τις αποφάσεις μας, αντίστοιχες με το
συνταξιοδοτικό.

Πανελλαδική- Πανεργατική
Απεργία στις 18 Φλεβάρη
Ένα μεγάλο απεργιακό
κύμα ξέσπασε σε όλη τη
χώρα ενάντια στο αντιασφαλιστικό- αντισυνταξιουχικό νομοσχέδιο της
κυβέρνησης, ξεσηκώνοντας χιλιάδες απεργούς,
συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους των πόλεων και των χωριών, νεολαίους. Σε όλες τις πόλεις,
παρά την ανοιχτή υπονομευτική προσπάθεια των
μηχανισμών του συστήματος, των κυβερνητικών
επιτελείων, των ηγετικών
ομάδων του κυβερνητικού
και εργοδοτικού συνδικαλισμού η απεργία και οι
απεργιακές συγκεντρώσεις σημείωσαν μεγάλη
επιτυχία. Οι εργαζόμενοι,
τα άλλα λαϊκά στρώματα
απέδειξαν πως δεν πτοούνται από τέτοιες προβοκατόρικες ενέργειες, πραγματοποιούν τους αγώνες
που αποφασίζουν και
οργανώνουν, συγκρούονται με την κυβερνητική
αντιλαϊκή πολιτική από
όποια κυβέρνηση κι αν
προέρχεται, αντιμάχονται
τους αντιλαϊκούς νόμους.
Οι αποφάσεις δεκάδων
Εργατικών Κέντρων, Ομοσπονδιών, Κλαδικών και
επιχειρησιακών σωματείων, των συνταξιουχικών
οργανώσεων, των οργανώσεων των αυτοαπασχολουμένων, μικρών επιχειρηματιών, μικρομεσαίων
αγροτών, οργανώσεων
της νεολαίας αχρήστευσαν
την
συμπαιγνία
κυβέρνησης- εργατοπατέρων στη ΓΣΕΕ για πέρασμα του νομοσχεδίου
χωρίς εργατική και λαϊκή
αντίσταση και αντίδραση.
Η μάχη της ενημέρωσης και κινητοποίησης
των εργαζομένων σε
δεκάδες κλάδους και
χώρους εργασίας που
έδωσαν οι ταξικές δυνάμεις είχε απτά αποτελέσματα. Χιλιάδες οι απερ-

γοί, χιλιάδες οι συμμετέχοντες στις συγκεντρώσεις. Έφεραν εκνευρισμό
και ταραχή στην κυβέρνηση, που όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά και
μέσα στη βουλή προσπαθούσε να πείσει πως το
νομοσχέδιό της είναι
καλό, έχει την αποδοχή
της κοινωνίας, δίνει αυξήσεις στις συντάξεις, δημιουργεί συνθήκες σωτηρίας του συνταξιοδοτικού
συστήματος για τα επόμενα 40-50 χρόνια και άλλα
τέτοια.
Γι’ αυτό από το βήμα
της βουλής στελέχη της
επιτέθηκαν με μανία ενάντια στους απεργούς,
χρησιμοποιώντας
όλα
εκείνα τα ξεσκολισμένα
και χρεοκοπημένα αντιδραστικά επιχειρήματα
περασμένων δεκαετιών,
περί κομματικών, υποκινούμενων, μειοψηφικών
κ.α. τέτοιων χυδαιοτήτων
για την απεργία, τους
απεργούς και συμμετέχοντες στις συγκεντρώσεις.
Δεν μας είπαν βέβαια η
ΔΑΚΕ, που αρνήθηκε να
πάρει απόφαση για απεργία στη ΓΣΕΕ και σε άλλες
δευτεροβάθμιες και πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, μαζί με

την ΠΑΣΚΕ και τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ από ποιον
υποκινήθηκε; Ποιος της
έδωσε διαταγή για να
κρατήσει αυτή τη στάση;
Δεν πήρε εντολή από τη
ΝΔ; Κι οι άλλοι δεν πήραν
εντολές από τα κόμματά
τους; Όχι πως χρειαζόντουσαν, αφού έτσι κι
αλλιώς είναι υποταγμένοι
στην υπηρέτηση των συμφερόντων των αφεντικών
τους και των οποιωνδήποτε κυβερνητικών αποφάσεων τα προωθούν.

Αθήνα
Η κεντρική συγκέντρωση των απεργών και αγωνιστών ενάντια στο αντιασφαλιστικό τερατούργημα των Βρούτση- Κατρούγκαλου στην Αθήνα, στα
Προπύλαια και η πορεία
και συγκέντρωση στη
βουλή έστειλαν το μήνυμα
προς την κυβέρνηση και
τους συνιδιοκτήτες του
νομοσχεδίου, πως η εργατική τάξη, τα εργαζόμενα
λαϊκά στρώματα δεν πρόκειται να κάνουν πίσω από
τον αγώνα για υπεράσπιση και διεκδίκηση των
δίκαιων αιτημάτων τους.
Χαιρετίζοντας ο Ν. Μαυροκέφαλος, μέλος της
Εκτελεστικής Γραμματείας

του ΠΑΜΕ, από το βήμα
της συγκέντρωσης στα
Προπύλαια τόνισε: «Δεν
τους πέρασε, συνάδελφοι!
Η συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στην
κυβέρνηση και αυτήν τη
θλιβερή ομάδα που παριστάνει την ηγεσία της ΓΣΕΕ
ξεπεράστηκε από την ίδια
τη ζωή. Ξεπεράστηκε τις
μέρες που πέρασαν από
τις εκατοντάδες απεργιακές αποφάσεις σωματείων
σε όλη τη χώρα, από τις
δεκάδες αποφάσεις Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών. Αυτή η χούφτα
των εργατοπατέρων ξεπεράστηκε από τις απεργιακές συγκεντρώσεις που
πραγματοποιούνται αυτήν
τη στιγμή σε πολλές πόλεις
κόντρα στη λυσσαλέα επίθεση κυβέρνησης, εργοδοσίας και εργατοπατέρων…
Δηλώνουμε προς κάθε
κατεύθυνση, προς την
κυβέρνηση, προς τους βιομηχάνους και τις άλλες
εργοδοτικές ενώσεις, πως
δεν πρόκειται να κάνουμε
βήμα πίσω…Ο νόμος
Κατρούγκαλου - Βρούτση,
ανοίγει το δρόμο σε νέα
επιδρομή με τους τρεις
συνέχεια στη σελ. 2
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Συλλαλητήρια στις
27 Φλεβάρη

συνέχεια από τη σελ. 1
πυλώνες του αγαπημένου συστήματος της ΝΔ και του
ΣΥΡΙΖΑ, του συστήματος Πινοσέτ… Είναι τα κόμματα της
ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ που κάνουν σκυταλοδρομία, από
νόμο σε νόμο, για να περιορίσουν τη συνδικαλιστική
δράση, το δικαίωμα στην απεργία, τον περιορισμό των
κινητοποιήσεων...Παλεύουμε για υποχρεωτική, δημόσια
και καθολική Κοινωνική Ασφάλιση. Το Ασφαλιστικό δεν
είναι μόνο η σύνταξη. Είναι η Υγεία, είναι η Πρόνοια,
είναι η νοσηλεία σε νοσοκομείο, τα φάρμακα, η προστασία της μητρότητας, τα εμβόλια των παιδιών…
Απαιτούμε επιστροφή των κλεμμένων αποθεματικών
των Ταμείων που πήγαν στις ανακεφαλαιοποιήσεις τραπεζών και σε κάθε είδους ενισχύσεις των μονοπωλιακών
ομίλων. Αύξηση του προϋπολογισμού για Υγεία - Πρόνοια, υψηλής ποιότητας και δωρεάν παροχές Υγείας για
όλους, μείωση των ορίων συνταξιοδότησης… Οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν είναι φιλανθρωπικοί οργανισμοί!
Στόχος και σκοπός τους είναι το κέρδος. Η υγεία μας, η
ζωή μας δεν μπορεί να μπαίνει στη λογική τού αν το
όφελος υπερτερεί του κόστους.
Η ανακοίνωση της ΓΣΕΕ είναι μνημείο αθλιότητας και
εμπαιγμού των εργαζομένων. Μας είπε "πολύ κακό για
τίποτα" και την ίδια στιγμή ανακαλύπτει "ελαφρές βελτιώσεις"!».
Καταλήγοντας, απηύθυνε κάλεσμα συνέχισης και
ενίσχυσης του αγώνα, για «να διεκδικήσουμε τις δικές
μας ανάγκες στην εργασία και τη ζωή με σύγχρονα
δικαιώματα. Να παλέψουμε για πραγματικές αυξήσεις
στους μισθούς, στις συντάξεις, στις κοινωνικές παροχές. Να αποσυρθεί ο κατάπτυστος νόμος Κατρούγκαλου - Βρούτση. Να δυναμώσει ο αγώνας για Υγεία - Πρόνοια δημόσια και δωρεάν. Κοινωνική Ασφάλιση για
όλους, αποκλειστικά δημόσια και υποχρεωτική».

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων προχώρησαν τα
ταξικά εργατικά συνδικάτα και οι οργανώσεις των
εργαζόμενων λαϊκών στρωμάτων την ημέρα ψήφισης
του νομοσχεδίου στη βουλή. Βρέθηκαν και πάλι έξω
από τη βουλή για να διαδηλώσουν την αμετακίνητη
απόφασή τους για συνέχιση των αγώνων ενάντια στην
αντεργατική- αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και
των άλλων αστικών κομμάτων, που την στηρίζουν και
τη συνδιαμορφώνουν.
Συλλαλητήρια οργανώθηκαν σε όλη τη χώρα από τα
ταξικά συνδικάτα, τις οργανώσεις των συνταξιούχων.

Θεσσαλονίκη
Μαχητικό μήνυμα αντεπίθεσης έστειλαν και από τη
Θεσσαλονίκη χιλιάδες απεργών προς την κυβέρνηση,
την εργοδοσία και τον κυβερνητικό - εργοδοτικό συνδικαλισμό.

Το απεργιακό συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ, ξεκινώντας
από το Άγαλμα Βενιζέλου, κατέκλυσε τους κεντρικούς
δρόμους της πόλης, με μαζικότητα που ξεπέρασε τις
προσδοκίες και κατευθύνθηκε προς το υπουργείο
Μακεδονίας - Θράκης. Η πορεία κατέληξε στο Εργατικό Κέντρο (ΕΚΘ), όπου οι διαδηλωτές φώναξαν
συνθήματα κατά του εργατοπατερισμού.
Η συμμετοχή των συνταξιουχικών οργανώσεων
στις απεργιακές συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια
ήταν όπως πάντα μαζική, δυναμική. Για άλλη μια φορά
διατράνωσαν την απόφασή τους να συνεχίσουν τον
αγώνα για τη διεκδίκηση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων τους.

Απαιτώντας να αποσυρθεί ο νόμος - λαιμητόμος
Κατρούγκαλου - Βρούτση, διαδήλωσαν χτες το απόγευμα χιλιάδες εργαζομένων και λαού στην Αθήνα, στη
Θεσσαλονίκη και σε πολλές ακόμα πόλεις όλης της
χώρας. Μαζική διαδήλωση έξω από τη Βουλή την ώρα
ψήφισης του νέου νόμου– λαιμητόμου. «ΑσφάλισηΥγεία- σύνταξη- δουλειά, δεν θα τα χαρίσουμε στα
αφεντικά», διαμήνυσαν από τη συγκέντρωση στα
Προπύλαια και την πορεία που ακολούθησε μέχρι τη
Βουλή χιλιάδες διαδηλωτές όλων των ηλικιών.
«Η ιστορία της ταξικής πάλης και των αγώνων μας
είναι γεμάτη με αναμετρήσεις και συγκρούσεις με τις
δυνάμεις και τους μηχανισμούς του κεφαλαίου. Από
γεγονότα που τροφοδότησαν τους αγώνες των επόμενων γενεών. Από συμπεράσματα που σφυρηλάτησαν και
διαπαιδαγώγησαν χιλιάδες πρωτοπόρους αγωνιστές να
μην σκύβουν το κεφάλι μπροστά στους εκμεταλλευτές»,
τόνισε από το βήμα της συγκέντρωσης στα Προπύλαια
ο Γιάννης Τασιούλας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Οικοδόμων.
«Η αναμέτρηση με το κεφάλαιο και τις δυνάμεις του
τώρα πρέπει να δυναμώσει. Τώρα ψηφίζεται το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο Κατρούγκαλου - Βρούτση.
Αύριο θα έρθει ο νόμος για τον περιορισμό των διαδηλώσεων. Οι αντεργατικοί σχεδιασμοί είναι πολλοί και θα
ξεδιπλωθούν με γοργό ρυθμό. Εμείς μια υπόσχεση μπορούμε να δώσουμε. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα… Απέναντι στη μεγαλοεργοδοσία, τους εργατοπατέρες, τους
κατασταλτικούς και άλλους μηχανισμούς, τους λέμε ότι
εδώ θα είμαστε, εδώ θα κάνουμε και τον τελικό λογαριασμό και απολογισμό. Να είναι σίγουροι ότι εμείς θα
είμαστε οι κερδισμένοι!».

Το ίδιο μαζικές και μαχητικές ήταν οι συγκεντρώσεις
στη Θεσσαλονίκη και στις άλλες πόλεις. Στη Θεσσαλονίκη έγινε συγκέντρωση στο Άγαλμα Βενιζέλου, όπου
έδωσαν το «παρών» εργαζόμενοι από μια σειρά κλάδους και χώρους δουλειάς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, αυτοαπασχολούμενοι, γυναίκες, συνταξιούχοι και φοιτητές με τα πανό των σωματείων και των
συλλόγων τους.
Στη συγκέντρωση της Αθήνας εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμος Κουμπούρης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ. Υπογράμμισε την ανάγκη
συνέχισης των αγώνων ενάντια στο αντιασφαλιστικό
οικοδόμημα όλων των κυβερνήσεων και κάλεσε σε κλιμάκωση της πάλης, για να μην παραδοθεί η κοινωνική
ασφάλιση στα νύχια των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών.

Οι αγώνες του ταξικού εργατικού και λαϊκού
κινήματος ενάντια στις αντιλαϊκές πολιτικές
δεν είναι κομματικά καθοδηγούμενοι.
Κομματικά καθοδηγούμενες είναι η απεργοσπασία, η υπονόμευση των αγώνων, η υποταγή στα συμφέροντα των εργοδοτών.
Κομματικά και εργοδοτικά πιόνια είναι η
συνδικαλιστική μαφία στη ΓΣΕΕ.

Η απάτη και οι στόχοι της
κυβερνητικής προπαγάνδας
για τον αντιασφαλιστικό νόμο
Παρουσιάζοντας το ν/σ
για το ασφαλιστικό έξω και
μέσα στη βουλή ο κος
Βρούτσης θριαμβολόγησε
πως με αυτό «είναι η πρώτη
φορά στα τελευταία χρόνια που δεν γίνονται περικοπές, αλλά θα δοθούν και
αυξήσεις στις συντάξεις».
Τι θέλουμε να επισημάνουμε:
1. Η κυβέρνηση παρουσιάζει τη μη περαιτέρω
περικοπή συντάξεων
(για την περίοδο όμως
μέχρι την επόμενη αναλογιστική μελέτη, την
αξιολόγηση των θεσμών
και τις δημογραφικές
εξελίξεις) σαν ένα σοβαρό
κατόρθωμα
εκ
μέρους της, σαν μια
μεγάλη ευεργεσία προς
τους συνταξιούχους,
για την οποία ασφαλώς
περιμένει να της εκφράσουμε την μεγάλη μας
ευγνωμοσύνη.
Να
πούμε
ένα
δυνατό
«ευχαριστούμε
καλή
μας κυβέρνηση».
2. Κάτω από την προπαγανδιστική αυτή φιοριτούρα θέλει να κρύψει
τις τεράστιες περικοπές, που η ΝΔ, σαν
μέρος προηγούμενων
κυβερνήσεων, αλλά και
σαν αντιπολίτευση (ναι
στο 3ο μνημόνιο της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ), έκανε σ’ όλη
αυτή
τη
δεκαετία,
λήστεψε κυριολεκτικά
τις συντάξεις και τα
ταμεία,
αφαιρώντας
τους πάνω από 60 δισεκατομμύρια
ευρώ.
Παρουσιάζει το ότι δεν
μας ξανακλέβει πάλι
σαν επιτυχία και προσφορά στους συνταξιούχους!!
3. Στόχος της είναι να ανακουφιστούμε και εφησυχάσουμε, πως από ‘δω
και πέρα δεν κινδυνεύουμε άλλο, τα βάσανά
μας τελείωσαν και ότι
έγινε- έγινε. Χάσαμε ότι
χάσαμε, το θέμα είναι
να μη χάσουμε κι άλλα.
Να ξεχάσουμε λοιπόν
τα κλεμμένα, να απαρνηθούμε τα αιτήματά
μας και να αρκεστούμε
στην… γενναιοδωρία
της, που εκφράζεται με
τον τρόπο αυτό.
4. Να αποδεχτούμε την
πολιτική πλευρά του
ζητήματος, πως είναι
λογικό τα όποια βάρη
των κρίσεων που εμφανίζονται στην οικονομία,
οφείλουμε- δεν γίνεται
αλλιώς- να τα φορτωνόμαστε εμείς, ο λαός. Κι
αν επαναλαμβάνονται
στο μέλλον, δυστυχώς
δεν υπάρχει άλλος τρόπος, πάλι εμείς θα αναλαμβάνουμε την ευθύνη
τους. Δηλαδή για τα
προβλήματα που θα
δημιουργούνται στην
οικονομία από τις κρίσεις της, δεν ευθύνονται αυτοί, που την
έχουν στα χέρια τους,
την χειρίζονται αποκλειστικά χωρίς να ρωτάνε

το λαό για τίποτα, μοιράζονται/αρπάζουν τα
όποια θετικά αποτελέσματά της και ρίχνουν
τα αρνητικά της στο
λαό.
Όταν πάει καλά η οικονομία, αυτό οφείλεται
στην εξυπνάδα, στην
εφευρετικότητα, στην
ικανότητα στην επιχειρηματικότητα,
στην
υψηλή ανταγωνιστικότητα και στα άλλα ταλέντα των καπιταλιστών.
Όταν δεν πάει καλά,
τότε φταίνε οι «παθογένειες» των… υψηλών
μισθών και συντάξεων,
των σταθερών σχέσεων
εργασίας, τα εργατικά
και λαϊκά δικαιώματα, η
λαϊκή μπαγαποντιά.
5. Έναντι όλων αυτών η
κυβέρνηση με ταχυδακτυλουργικό
τρόπο
παρουσιάζει σαν σημαντική παροχή του νέου
νόμου τις ελάχιστες
αυξήσεις,
που
θα
πάρουν στις κύριες και
επικουρικές συντάξεις
τους (όλοι μαζί όχι
παραπάνω από 300.000
στα δυόμιση εκατομμύρια) όσοι με το νόμο
4387/16 και κατά παράβασή του ακόμη, είχαν
μεγαλύτερες μειώσεις
στις συντάξεις τους.
Όμως οι δαπάνες για
την κάλυψή τους θα
προέλθουν από τις
τελευταίες και τελικές
περικοπές που έγιναν
σε συντάξεις και πρόνοια (ΕΚΑΣ, οικογενειακό επίδομα, αναπηρικά,
προεκλογικό
«δώρο
Χριστουγέννων»
του
ΣΥΡΙΖΑ κ.α.). Γι αυτό
άλλωστε ο προϋπολογισμός του ΕΦΚΑ για το
2020 παρουσιάζει μείωση δαπανών για συντάξεις κατά 155 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή ούτε
ο κρατικός προϋπολογισμός, ούτε ο ΕΦΚΑ θα
ξοδέψουν ένα ευρώ για
τις διορθώσεις αυτές,
θα πληρωθούν από τα
κλεμμένα από όλους
τους συνταξιούχους και
αυτούς που θα «ωφεληθούν» από τις διορθώσεις. Πχ ένας συνταξιούχος που η κύρια
σύνταξή του θα αυξηθεί
30 ευρώ, δηλαδή ετήσια
360, θα χάσει το «ΔΧ»
που θα ήταν ίσο ή και
μεγαλύτερο σαν ποσό.
Με τέτοιες αλχημείες
προσπαθούν να κοροϊδέψουν το λαό, έχοντας τη
βοήθεια και των προπαγανδιστικών μηχανισμών
τους, ιδιαίτερα τα τ/ο
κανάλια και τα άλλα ΜΜΕ.
Όμως ας το καταλάβουν. Οι εργαζόμενοι, οι
συνταξιούχοι δεν μασάμε
πια άλλα ψέματα και απάτες. Παραμένουμε σταθεροί στα αγωνιστικά αιτήματά μας, που τώρα πια θα
συμπυκνώνονται στο σύνθημα: να καταργηθεί ο
νόμος
ΚατρούγκαλουΒρούτση.

ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ
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Αποδοχή / υποταγή
ή Ανατροπή

Νέα θετικά
αποτελέσματα

Ο νόμος για το ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό που
ψηφίστηκε στη βουλή, αποτελεί ένα από τα τελευταία
βήματα, που τα κόμματα και οι κυβερνήσεις του μεγάλου
κεφαλαίου- κινούμενες στις κατευθύνσεις που έχουν
αποφασιστεί στην ΕΕ από την εποχή της συνόδου της
Λισαβόνας και της Λευκής Βίβλου για το ασφαλιστικόκάνουν, προωθώντας τη σταδιακή ιδιωτικοποίηση του
ασφαλιστικού συστήματος, τη μετατροπή του σε κεφαλαιοποιητικό, μετατρέποντας την ασφάλιση σε ατομική
υπόθεση του κάθε εργαζόμενου- ασφαλισμένου.
Το κράτος, διατηρώντας την ευθύνη απόδοσης ενός
μικρού μόνο μέρους των συντάξιμων αποδοχών του
ασφαλισμένου (εθνική σύνταξη), αναθέτει σ’ αυτόν την
ευθύνη για το υπόλοιπο, το οποίο μπορεί να είναι και
μηδενικό.
Με το επόμενο βήμα, που θα αφορά την μετατροπή
της επικουρικής σύνταξης σε δεύτερο πυλώνα του συνολικού συστήματος, με καθαρά ιδιωτικά- κεφαλαιοποιητικά χαρακτηριστικά και ρόλο, θα ολοκληρωθεί η ιδιωτικοποίηση και η εφαρμογή του συστήματος των τριών
πυλώνων.
Πρώτος πυλώνας: κύρια (εθνική + ανταποδοτική)
σύνταξη με συμμετοχή του κράτους (εθνική), εργαζομένων και εργοδοτών (ανταποδοτική). Το γεγονός πως οι
εισφορές, τα αποθεματικά και οι αποδόσεις θα συγκεντρώνονται στον e-ΕΦΚΑ (δημόσιος φορέας), δεν σημαίνει πως είναι εξασφαλισμένα, δεν μπορούν τα αποθεματικά του, αν χρειαστεί, να εισαχθούν σε επικίνδυνα
επενδυτικά παιχνίδια ή να υποστούν κουρέματα. Τα
έχουμε ζήσει αυτά στο πολύ πρόσφατο παρελθόν.
Δεύτερος πυλώνας: επικουρική/ επαγγελματική
σύνταξη με συμμετοχή εργαζομένων και εργοδοτών.
Κατάθεση των εισφορών/ατομικού κουμπαρά του ασφαλισμένου σε εταιρίες, που θα συνάπτει συμβόλαια μαζί
τους το επαγγελματικό ταμείο. Ήδη από τη Βουλή ο
υπουργός Εργασίας προανήγγειλε ότι, μέχρι το τέλος
του Μάρτη θα έχει κατατεθεί και νέο αντιασφαλιστικό
νομοσχέδιο, που θα αφορά τον δεύτερο πυλώνα του
συστήματος, αυτόν των επαγγελματικών ταμείων.
Τρίτος πυλώνας: καθαρά ιδιωτική/ατομική «σύνταξη»
με συμμετοχή μόνο του εργαζόμενου/πελάτη της ασφαλιστικής εταιρίας της προτίμησής του.
Φυσικά θα είναι θέμα χρόνου πότε και το ανταποδοτικό σκέλος της κύριας σύνταξης θα μετατραπεί σε
κεφαλαιοποιητικό.
Αυτό βέβαια δεν θα σημαίνει πως τα πάντα θα έχουν
τελειώσει, αφού το ασφαλιστικό, στο σκέλος των συντάξεων, θα εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα για ξεπέρασμα, ακόμα και για πλευρές του που τυπικά και με βάση
τις αποφάσεις και τις νομολογίες έχουν ρυθμιστεί πχ
όρια ηλικίας, ποσοστά αναπλήρωσης, αξιοποίηση αποθεματικών και με άλλους τρόπους κ.α. Πχ είναι ζήτημα
προς ξεκαθάρισμα αν τα αποθεματικά θα πηγαίνουν κατ’
ευθείαν στα χέρια του βιομηχανικού κεφαλαίου για επενδύσεις (απαιτήσεις ΣΕΒ) ή θα περνούν μέσα από τα
ταμεία των τραπεζών/ασφαλιστικών εταιριών για να επενδύονται σε τραπεζικά, χρηματιστηριακά προϊόντα ή επενδυτικά επιχειρηματικά (απαιτήσεις τραπεζών- ασφαλιστικών εταιριών).
Άλλωστε οι παράγοντες που, κατά τη γνώμη των απολογητών αυτών των επιλογών (κυβερνήσεις, ΕΕ) επηρεάζουν το ασφαλιστικό (γήρανση του πληθυσμού στην ΕΕ,
αύξηση προσδόκιμου ζωής, δυσκολίες στην ανάκαμψη
των οικονομιών και των δυνατοτήτων χρηματοδότησης
των επενδυτικών σχεδίων ή και νέες κρίσεις, όξυνση
ανταγωνισμών, ανάγκη για συνεχή αύξηση της κερδοφορίας κλπ), θα παραμείνουν ή και θα οξύνονται, οπότε η
λήψη νέων μέτρων θα καθίσταται αναγκαία για το ξεπέρασμα των δυσκολιών που θα δημιουργούν.
Άμεσα σειρά βέβαια έχει ο τομέας της υγείας- περίθαλψης, όπου κι εδώ η κυβέρνηση έχει όχι μόνο ανοίξει
τα χαρτιά της, αλλά ήδη ξεκίνησε την προώθηση των
σχεδίων/αποφάσεών της.
Οι συγκρούσεις με την γενική πολιτική στο θέμα της
ασφάλισης δεν πρόκειται να σταματήσουν. Κατ’ ανάγκη
για την εργατική τάξη, τα εργαζόμενα λαϊκά στρώματα,
τους συνταξιούχους προβάλλει το ερώτημα: που θα πάει
η κατάσταση αυτή, ή μάλλον που θα την αφήσουμε εμείς
να πάει; Πόσα είμαστε διατεθειμένοι να ανεχτούμε
ακόμα; Δεν μένουν άλλωστε και πολλά, δεν μας αφήνουν
και πολλά για να συνεχίσουμε να αναρωτιόμαστε. Άρα
πρέπει να προβληματιστούμε πάνω σ’ αυτό. Τι θα κάνουμε για να ανατρέψουμε όλη αυτή την κατάσταση. Να την
ανατρέψουμε. Εκεί πάει το πράγμα. Το δίλημμα είναι
πλέον απόλυτα καθαρό. Αποδοχή και υποταγή ή Ανατροπή. Ας αποφασίσουμε

Η συνεχής πίεση και
παρέμβαση του οργανωμένου συνταξιουχικού κινήματος φέρνει και νέα αποτελέσματα
1. Με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας δόθηκαν στις
δικαιούχες ομοσπονδίες
συνταξιούχων τα χρήματα
από την παρακράτηση των
20 λεπτών από τους συνταξιούχους για το έτος 2017.
Αυτό δίνει στις συνδικαλιστικές οργανώσεις του
αγωνιστικού κινήματος των
συνταξιούχων μια μεγάλη
οικονομική ανάσα, για να
συνεχίσουν και να δυναμώσουν την πάλη τους.
2. Ο Υπουργός εργασίας στη
συνάντηση της ΣΕΑ μαζί
του δέχτηκε να ικανοποιήσει ορισμένα θέματα σχετικά με τον κοινωνικό-θεραπευτικό τουρισμό των
συνταξιούχων, που είχαν
περικοπεί. Την Τετάρτη
4/3/20 έγινε συνάντηση της
ΣΕΑ με το Υπουργείο τουρισμού γι’ αυτό το σκοπό,
δεδομένο ότι η ομοσπονδία
του ΟΑΕΕ δικαιούται 38
περίπου εκατομμύρια που
παρακρατούνται από τους
συνταξιούχους του, για το
σκοπό του κοινωνικού τουρισμού και αυτά δεν έχουν
αποδοθεί. Επίσης χρήματα
έχουν κρατηθεί και από
τους άλλους συνταξιούχους από την (πρώην)
Εργατική
Εστία.
Απαιτήσαμε τα χρήματα
αυτά να αποδοθούν στους
συνταξιούχους για τον
σκοπό που παρακρατούνται με επαναφορά των
προγραμμάτων λουτροθεραπείας, κοινωνικού τουρισμού με επταήμερα λουτροθεραπειών, επταήμερες
κα τετραήμερες εκδρομές.
Η απάντηση ήταν θετική και
το υπουργείο Τουρισμού
σε συνεργασία με το
υπουργείο Εργασίας θα
καταρτίσουν το επόμενο
διάστημα τέτοια προγράμματα και για τους συνταξιούχους.
3. Η ΣΕΑ επίσης με επιστολή
της (δημοσιεύτηκε στο φ.
ΠΑ 449-2/2020) ζήτησε από
το υπουργείο οικονομίας,
να διευθετήσει το πρόβλημα, που έχει δημιουργηθεί
με την παρακράτηση που
γίνεται από την εφορία από
της αποδοχές των αναδρομικών, που προκύπτουν
από την εκκαθάριση των
προσωρινών συντάξεων. Ο
Υπουργός οικονομικών έχει
φέρει νέα ρύθμιση για την
αποπληρωμή των ποσών
που πρέπει να καταβληθούν, θα ανακοινωθεί
στους συνταξιούχους που
πρέπει να έχουν επαφή με
τον λογιστή τους.
4. επίσης μετά από παρέμβαση ταξικών συνδικάτων στο
υπουργείο οικονομικών η
ημερομηνία για την υποβολή των προσωπικών δεδομένων των σωματείων στην
εφορία έχει πάρει παράταση μέχρι τέλος Απρίλη.
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Συνεδρίαση του ΔΣ της ΟΣΙΚΑ στις
6/3/2020

Το θέμα της συζήτησης ήταν οι εκτιμήσεις των εξελίξεων και αγώνων του
προηγούμενου διαστήματος και οι πρωτοβουλίες για τη συνέχιση της δράσης.
Η εισήγηση της ΕΕ που εγκρίθηκε ομόφωνα στο ΔΣ επισήμανε ιδιαίτερα τα
παρακάτω:
> Οι εξελίξεις του προηγούμενου διαστήματος επιβεβαιώνουν την εκτίμησή
μας ότι η κυβέρνηση της Ν.Δ. πήρε την
σκυτάλη από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για
να συνεχίσει τις πολιτικές που υπαγορεύονται από την Ε.Ε., το κεφάλαιο για την
παραπέρα μείωση της αξίας της εργατικής δύναμης και περιορισμό των δικαιωμάτων του λαού και των συνταξιούχων.
Μετά την εκλογή της μέσα από μια
πρωτοφανή προπαγάνδα ψεύτικων προσδοκιών έπεισε ένα μεγάλο μέρος των
συνταξιούχων ότι κάτι καλύτερο έρχεται,
ότι θα λυθούν υπέρ τους ορισμένα προβλήματα από τις μνημονικές πολιτικές
των περασμένων χρόνων.
> Αυτό το διάστημα, δίχως να έχουν
έρθει τα πάνω-κάτω είμαστε σε μια διαφορετική κατάσταση, η οποία έχει διαφορετικά στοιχεία που πρέπει να εκτιμήσουμε και να τα πάρουμε υπόψη στην δουλειά και την δράση μας… καταρρέουν
αρκετοί μύθοι, ψεύτικες διακηρύξεις,
μισές αλήθειες, η ευφορία που καλλιέργησε η κυβέρνηση και τα φιλικά της ΜΜΕ
σπέρνοντας αυταπάτες σε μεγάλη μερίδα
των εργαζομένων του λαού και των
συνταξιούχων.
Οι εφαρμοζόμενες αντεργατικές- αντιλαϊκές πολιτικές της κυβέρνησης δεν
αφήνουν περιθώρια για αυταπάτες στη
συνείδηση του λαού… Ταυτόχρονα φαίνεται και η αδυναμία της αξιωματικής
αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ να αντιπαρατεθεί επί της ουσίας στις πολιτικές που
προωθεί η κυβέρνηση, αφού η δική του
πολιτική είναι στην ίδια ρότα που η ΝΔ
συνεχίζει.
> Η ψήφιση μια σειράς αντεργατικώναντιλαϊκών νόμων όπως: η κατάργηση
των ΣΣΕ, η αλλαγή των διαδικασιών με
νέα εμπόδια που οδηγούν στην απαγόρευση της απεργίας, το ηλεκτρονικό
φακέλωμα, η κατάργηση του Πανεπιστημιακού ασύλου, οι φορολογικές ελαφρύνσεις στο μεγάλο κεφάλαιο, οι πλειστηριασμοί των κατοικιών, η καταστολή με το
δόγμα «νόμος και τάξη», ο νόμος που ήδη
ετοιμάζεται για την απαγόρευση των
συγκεντρώσεων κ.α., έχουν αντιστρέψει
αρκετά το κλίμα.
Ιδιαίτερα μεγάλα πλήγματα στην
συνείδηση των συνταξιούχων έχει δεχθεί
η λογική της αναμονής για αναδρομικά, η
προσφυγή στα δικαστήρια και τις αγωγές
μετά την ψήφιση του «νέου» νόμου
Κατρούγκαλου- Βρούτση, όπως σωστά
τον ονόμασε το ταξικό συνδικαλιστικό
κίνημα… αλλά και η διαδικασία στο ΣτΕ
με την λεγόμενη πιλοτική δίκη που η
κυβέρνηση έχει παραγγείλει.
> Αυτή η θετική εξέλιξη δεν θα υπήρχε
και τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά, αν
στη πρώτη γραμμή του αγώνα δεν βρίσκονταν το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα,
που μαζί με το συνταξιουχικό κίνημα από
την πρώτη στιγμή έδωσαν την μάχη με
την συνέχιση των αγώνων σε όλα τα
μέτωπα, για να φανεί και να αποκαλυφθεί
η αλήθεια.
Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτή η
δράση έχει οδηγήσει το κίνημα σε μια
αγωνιστική ανάταση ανάλογη των προβλημάτων, που σήμερα βιώνει ό λαός,
ωστόσο διαμορφώνει καλύτερες προϋποθέσεις για στην ανάπτυξη των αγώνων,
μιας και οι θέσεις και η δράση μας το
προηγούμενο διάστημα, μας δικαιώνουν
και αυτό είναι στοιχείο, που από τους
συνταξιούχους αναγνωρίζεται.
> Οι αγώνες που αναπτύξαμε το προηγούμενο διάστημα σαν συνταξιουχικό
κίνημα σταθερά, δίχως ταλαντεύσεις και
αυταπάτες, η σταθερότητα στις θέσεις
μας, η επαλήθευσή τους στην ζωή όλα
αυτά τα χρόνια της κρίσης για το χαρακτήρα της, τον ρόλο της Ε.Ε., του κεφαλαίου, των κυβερνήσεων αλλά και των
συνδικαλιστικών δυνάμεων που τις υπηρετούν, η επιλογή των αιτημάτων με βάση

τις ανάγκες μας και η στάση μας απέναντι
στις αγωγές και τα δικαστήρια, έχει αναγνωρισθεί σε μεγάλο βαθμό από τις δυνάμεις που συσπειρώνονται στην ΣΕΑ.
Ιδιαίτερα θετική απήχηση έχουν οι
αγωνιστικές πρωτοβουλίες που πήραμε
ενάντια στον νόμο, η μεγάλη πανελλαδική
συγκέντρωση της 14.12.19 μέσα σε πρωτοφανείς δυσκολίες (λόγω καιρού) εκείνη
την ημέρα. Από όλη την επαρχία ήρθαν
70 πούλμαν… οι συνταξιούχοι που συμμετείχαν, πήραν μέρος στην όλη διαδικασία
που κράτησε πάνω από 3ώρες. Πολύ
θετικά μέτρησαν στις συνεργαζόμενες
δυνάμεις οι αγωνιστικές μας κινητοποιήσεις από κοινού με το εργατικό κίνημα.
Με τους αγώνες ενάντια στο νόμο
Κατρούγκαλου-Βρούτση για το ασφαλιστικό ολοκληρώσαμε ένα μεγάλο κύκλο
κινητοποιήσεων.
> Σε αυτή την βάση μέσα στον μήνα
Μάρτη να προχωρήσουμε σε ένα πρόγραμμα δράσης, για το οποίο ήδη υπάρχει συμφωνία στην ΣΕΑ.
Με βάση αυτό το πρόγραμμα το επόμενο διάστημα οργανώνουμε συσκέψεις
σωματείων της ΣΕΑ και συνταξιούχων σε
κάθε γεωγραφική περιφέρεια. Κύρια
ζητήματα στις συσκέψεις να είναι:
* η ανάλυση του «νέου» νόμου για το
ασφαλιστικό.
* η ανάδειξη των προβλημάτων της
υγείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, (παίρνοντας υπόψη τα προβλήματα
που έχουν προκύψει από τον κορωνοϊό).
* τα προβλήματα που έρχονται στην
εργατική λαϊκή οικογένεια από τους πλειστηριασμούς των λαϊκών κατοικιών.
Στην Αθήνα θα οργανώσουμε πανσυνταξιουχική συγκέντρωση για τα προβλήματα στη δημόσια υγεία-περίθαλψη και
το αίτημα για καταβολή της 13ης και
14ης σύνταξης παίρνοντας υπ’ όψη την
κατάσταση που θα διαμορφώνεται και με
την εξέλιξη της επιδημίας του κορωνοϊού.
Για τα ίδια θέματα θα οργανώσουμε
συγκεντρώσεις σε όλη την χώρα κατά
νομό ή και περιφέρεια.
Αμέσως μετά το Πάσχα ξεκινάμε πρωτοβουλίες σε όλη την χώρα για τα προβλήματα των πλειστηριασμών με συγκεντρώσεις κτλ.
Για όλα αυτά να συνεδριάσουν τα
όργανα του κινήματος και να συζητήσουν
την καλή οργάνωσή τους.
> Αυτό το διάστημα έγινε το 37ο συνέδριο της ΓΣΕΕ μετά από δύο υποχρεωτικές αναβολές, στις οποίες υποχρεώθηκε
η εργοδοτική συνδικαλιστική μαφία της
ΓΣΕΕ κάτω από την αποφασιστική δράση
των ταξικών δυνάμεων, ώστε να πραγματοποιηθεί ένα συνέδριο χωρίς την συμμετοχή νόθων αντιπροσώπων και εργοδοτών ως εκλεγμένων αντιπροσώπων.
Το 37ο συνέδριο πραγματοποιήθηκε
μέσα σε ένα περιβάλλον βίας, νοθείας,
τρομοκρατίας, και αποκλεισμών γνήσιων
αντιπροσώπων του ταξικού κινήματος.
Χαρακτηριστικό του συνεδρίου ήταν η
πρωτοφανής αστυνομοκρατία με όλες τις
δυνάμεις καταστολής από στεριά, αέρα
και θάλασσα, και αποκλεισμό των ΜΜΕ.
Ουσιαστικά το συνέδριο έγινε μόνο με το
στήσιμο κάλπης για την εξασφάλιση της
επανεκλογής των μηχανισμών της εργοδοσίας στην διοίκηση της ΓΣΕΕ. Μέσα
στους αποκλεισμένους από το συνέδριο
ήταν και οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι
συνταξιούχοι του ΙΚΑ, οι οποίοι ψήφισαν
σε άλλο χώρο, εκτός του συνεδριακού. Η
θέση του ταξικού κινήματος από την
αρχή αυτής τις διαδικασίας ήταν να
πραγματοποιηθεί συνέδριο με την έξοδο
των νόθων και των εργοδοτών αντιπροσώπων.
> Το προσφυγικό εξελίσσεται σε
μεγάλο πρόβλημα. Οι πρόσφυγες (θύματα των ιμπεριαλιστικών πολέμων) χρησιμοποιούνται στο παιγνίδι των γεωπολιτικών ανταγωνισμών των ιμπεριαλιστικών
δυνάμεων για το μοίρασμα των πλουτοπαραγωγικών πηγών. Ο ξεσηκωμός στα
νησιά ήταν καθολικός με σωστά συνθήματα και διεκδικήσεις. Οι δυνάμεις του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος πρωτοστάτησαν στον αγώνα, η απεργία στη

συνέχεια στη σελ. 8

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩ
Εν όψει της ψήφισης του αντιασφαλιστικού νομοσχεδίου δράσεις με συμμετοχή στις απεργιακές συγκεντρώσεις στις 18 Φλεβάρη και στα συλλαλητήρια
της 27 Φλεβάρη ανέπτυξαν και είχαν όλα τα σωματεία της ΟΣΙΚΑ και οι τοπικές συσπειρώσεις των συνεργαζόμενων σωματείων των συνταξιούχων σε όλη
τη χώρα, εκδίδοντας και ανακοινώσεις, δελτία τύπου προπαγάνδισης των κινητοποιήσεων και καλέσματα των συνταξιούχων σε συμμετοχή. Στις ανακοινώσεις αποκάλυπταν την απάτη των κυβερνητικών επιχειρημάτων περί αυξήσεων από το νόμο και προέβαλαν τα αιτήματα των συνταξιούχων. Με την
έννοια αυτή στο δισέλιδο με τη δράση των οργανώσεων δεν θα παρατεθούν τα υλικά αυτά, που τα σωματεία μας έστειλαν, αλλά όσα έχουν θέμα άλλα
ζητήματα δράσεων και παρεμβάσεών τους.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στις 14 Φλεβάρη 2020 στο ΕΚΗ η Γενική Συνέλευση
της Ένωσης. Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό ο
πρόεδρος της Ένωσης Κριαράς Ανδρέας και ακολούθησε ενημέρωση για το θέμα του Ασφαλιστικού από την
γραμματέα της Ένωσης Χρυσοφάκη Ζουμπουλιά. Αποφασίστηκε ομόφωνα η μαζική συμμετοχή των συνταξιούχων στην συγκέντρωση για την υπεράσπιση της Κοινωνικής Ασφάλισης στις 18 Φλεβάρη, ώρα 10 π.μ. στην
πλ. Ελευθερίας, μαζί με τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας
και τους εργαζόμενους. Στο τέλος έγινε η κοπή της
πίτας της Ένωσης.
Καταγγελία για την υποβάθμιση του ΚΥ Αλικαρνασσού
Το τελευταίο διάστημα έφτασαν στην Ένωση από
μέλη μας πολλές καταγγελίες για έλλειψη και απομάκρυνση γιατρών από το Κέντρο Υγείας Αλικαρνασσού (
πρώην ιατρεία ΙΚΑ).
Τα τελευταία χρόνια το Κέντρο Υγείας έχει υποβαθμιστεί, έχει μειώσει τις παροχές του και έχει τεράστια
κενά σε γιατρούς και προσωπικό. Με ελλείψεις πολύ
σοβαρές από ειδικότητες όπως Καρδιολόγου, Παθολόγου ή Γενικού Ιατρού, Παιδιάτρου, Γυναικολόγου,
Οφθαλμίατρου και Οδοντίατρου. Αυτό το διάστημα
απομακρύνθηκε και ο Ορθοπεδικός Ιατρός.
Οι ανάγκες είναι αυξημένες σήμερα γιατί εξυπηρετεί
τους κατοίκους από όλο το Ηράκλειο και μέχρι τη Χερσόνησο εξ αιτίας τις απομακρυσμένης θέσης του ΚΥ
του Εσταυρωμένου. Επίσης η ΒΙΠΕ Ηρακλείου δεν έχει
καμία υγειονομική υποδομή και καλύπτεται από το ανεπαρκέστατο ΚΥ Αλικαρνασσού.
Θέλοντας λοιπόν να αποτρέψουμε την παραπέρα
υποβάθμιση ή και το κλείσιμο του ΚΥ, το γνωστοποιούμε σε όλους τους συνταξιούχους και τους εργαζόμενους της περιοχής που εξυπηρετούνται από το ΚΥ και
τους καλούμε σε σύσκεψη στο αμέσως επόμενο διάστημα σε μέρα και ώρα που θα δημοσιοποιηθεί.
Διεκδικούμε την πλήρη ανάπτυξη ενός κρατικού και
απολύτως δωρεάν συστήματος Υγείας και ΠΦΥ, με
Κέντρα Υγείας και περιφερειακά ιατρεία με πλήρη στελέχωση με γιατρούς όλων των ειδικοτήτων και οικογενειακούς γιατρούς, με υγειονομικούς όλων των κλάδων
και σύγχρονο εξοπλισμό που να ικανοποιεί όλες τις
ανάγκες των λαϊκών οικογενειών όλο το 24ωρο, όλες
τις μέρες του χρόνου.
Καταδίκη της προσπάθειας φίμωσης του Σωματείου
Εργαζομένων από τη διοίκηση του ΠΑΓΝΗ
Η Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Ηρακλείου καταγγέλλει την προσπάθεια φίμωσης από τη διοίκηση του νοσοκομείου του Προέδρου του ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ, Δ. Βρύσαλη.
Είναι φανερό ότι η Διοίκηση του ΠΑΓΝΗ είναι ενοχλημένη από την οργανωμένη συνδικαλιστική παρέμβαση των εργαζομένων για την ανάδειξη των χρόνιων
προβλημάτων, ελλείψεων προσωπικού, υποδομών και
εξοπλισμού… τα οποία ενδεχομένως να οξυνθούν
περισσότερο μπροστά στην αναμενόμενη έξαρση των
κρουσμάτων του κορονοϊού. Γι' αυτό με έγγραφό της
απευθυνόμενο στο πρόσωπο του Προέδρου του Σωματείου των Εργαζομένων τον κατηγορεί για "διασπορά
ψευδών ειδήσεων με κίνδυνο πρόκλησης πανικού" και
για "παραβίαση της αρχής προστασίας προσωπικών
δεδομένων".
Δεν προκαλούν πανικό οι ανακοινώσεις και οι κινητοποιήσεις του Σωματείου. Ανασφάλεια προκαλούν οι
ελλείψεις γιατρών … τα ράντζα στους διαδρόμους της
Ψυχιατρικής και άλλων Κλινικών και η νοσηλεία διασωληνωμένων ασθενών σε κοινούς θαλάμους λόγω των
κλειστών κλινών ΜΕΘ.
Η απαγόρευση δηλώσεων σε συνδικαλιστές από
διοικήσεις νοσοκομείων έρχεται να συμπληρώσει το
χτύπημα του δικαιώματος στην απεργία από τις κυβερνήσεις και το νομοσχέδιο της κυβέρνησης της ΝΔ για
τον περιορισμό των διαδηλώσεων.

Καταδικάζουμε κάθε προσπάθεια παρεμπόδισης της
συνδικαλιστικής και πολιτικής δράσης… Κανένας νόμος,
κανένα «διάταγμα», κανένας εκβιασμός δεν πρόκειται
να μας κλείσει το στόμα. Συνεχίζουμε χωρίς φόβο τον
αγώνα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας και
την κάλυψη των αναγκών μας.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΜΕΙΖΩΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Η ΕΝΟΤΗΤΑ»
Η τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευση του Σωματείου, με απόφαση της Διοίκησης, πραγματοποιήθηκε
την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020, στην μεγάλη αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.
Θέματα της Γενικής συνέλευσης ήταν:
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 ακολούθησε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας
του Σωματείου.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ Γ. Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΓΣΕΕ
Η Γ. Σ. του σωματείου καταδικάζει ομόφωνα τις
μεθοδεύσεις των εργατοπατέρων της ΓΣΕΕ και της
Κυβέρνησης να πραγματοποιήσουν «από κοινού» ένα
συνέδριο παρωδία, με στόχο οι μεν να εξασφαλίσουν
τις καρέκλες τους στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική
οργάνωση και τον ρόλο τους ως «κοινωνικού εταίρου»,
η δε να αποκτήσει ένα ισχυρό εργαλείο για να ελέγχει
την λειτουργία των συνδικάτων.
Η απόφαση αυτή της πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ, την
φέρνει στο τελευταίο σκαλοπάτι της κατρακύλας της,
επιβεβαιώνει ότι οι μοναδικοί της σύμμαχοι είναι οι
κυβερνήσεις και η εργοδοσία, ότι φοβάται τους εργαζόμενους και τις δημοκρατικές διαδικασίες στη λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήματος και γι αυτό καταφεύγει σε ένα κατ’ όνομα συνέδριο λίγων ωρών… και καλεί
τον Πρωθυπουργό, τους εισαγγελείς, την αστυνομία
και τους εργοδότες, να ελέγξουν και να διασφαλίσουν
τις συνοπτικές διαδικασίες του…
Σαν απόμαχοι της δουλειάς συντασσόμαστε στο
πλευρό όλων εκείνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων που απαιτούν να γίνει γνήσιο συνέδριο της ΓΣΕΕ, με
βάση το καταστατικό της, χωρίς νόθους αντιπροσώπους… με τη λήψη συλλογικών αποφάσεων, που θα
υπερασπίζονται τα δικαιώματα των εργαζόμενων και
των συνταξιούχων… Προειδοποιούμε την Κυβέρνηση…
ότι δεν έχει καμία αρμοδιότητα να παρεμβαίνει και να
καθορίζει τις διαδικασίες του συνδικαλιστικού κινήματος … Τα συνέδρια των Συνδικάτων είναι υπόθεση και
ευθύνη των εργατών.

Σε ΔΤ η Ένωση καταγγέλλει:
Τις τελευταίες μέρες γινόμαστε μάρτυρες της έντασης της καταστολής του κυβερνητικού αυταρχισμού,
χρησιμοποιώντας τα ΜΑΤ και άλλους μηχανισμούς
καταστολής απέναντι στις λαϊκές κινητοποιήσεις.
Έτσι έχουμε:
•
Στο «συνέδριο» - παρωδία της ηγεσίας της
ΓΣΕΕ, αστυνομικές δυνάμεις να περιφρουρούν την
«συνδικαλιστική μαφία», απαγορεύοντας ακόμη και
δημοσιογράφους να εισέλθουν στο χώρο του συνεδρίου, από ομοσπονδίες και σωματεία που απαιτούσαν να
γίνει πραγματικό συνέδριο χωρίς νόθους αντιπροσώπους και εργοδότες μέσα στα συνδικάτα.
•
Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών να
έχουμε το απαράδεκτο περιστατικό με τον ασφαλίτη
που πρόταξε το όπλο του στους φοιτητές με στόχο να
καλλιεργηθεί σιγής νεκροταφείου, συμβιβασμού και
φόβου μέσα στα πανεπιστήμια.
•
Τη βία και τον αυταρχισμό των δυνάμεων καταστολής εναντίον των κατοίκων των νησιών της Λέσβου,
της Σάμου και της Χίου, που έχει στόχο να προωθήσει
τα επικίνδυνα σχέδια που θα μετατρέψουν τα νησιά του

Αιγαίου σε φυλακές για πρόσφυγες και μετανάστες.
Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον δίκαιο αγώνα
των κατοίκων των ακριτικών νησιών, που απαιτούν τον
απεγκλωβισμό των προσφύγων – μεταναστών και τη
μεταφορά τους στην ηπειρωτική χώρα, καθώς και την
άμεση διαδικασία των απαραίτητων εγγράφων ώστε να
μπορούν να πάνε στις χώρες που επιθυμούν.
Αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά ότι η Καταστολή και
η αντιλαϊκή πολιτική πάνε χέρι – χέρι. Όπου η προπαγάνδα της κυβέρνησης δεν πιάνει τόπο, επιστρατεύεται
η καταστολή. Απαιτούμε:
•
να απεγκλωβιστούν πρόσφυγες και μετανάστες από τα νησιά και τη χώρα μας,
•
να καταγγελθούν οι συμφωνίες Ελλάδας – Ευρ.
Ένωσης – Τουρκίας, που μετατρέπουν την χώρα μας σε
στρατόπεδο.
•
να μεταφέρονται οι αιτούντες άσυλο στην ηπειρωτική Ελλάδα, σε δημόσιους, ανοιχτούς και αξιοπρεπείς χώρους φιλοξενίας και στη συνέχεια, με γρήγορες
διαδικασίες, στις χώρες προορισμού τους.
Προειδοποιούμε την κυβέρνηση να μη φέρει στη
Βουλή το νόμο για τα συλλαλητήρια. Ακόμα και αν το
φέρει και το ψηφίσει, οι εργαζόμενοι και η νεολαία θα
το σπάσουμε στη πράξη. Θα είναι άλλος ένας νόμος
που θα μείνει στα χαρτιά.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Το Σωματείο καταγγέλλει την ηγετική κλίκα της ΓΣΕΕ
που ανακοίνωσε συνέδριο-παρωδία για τις 25 Φλεβάρη.
Απαιτούμε να γίνει συνέδριο εργατών με συζήτηση και
προβληματισμό με βάση τα συμφέροντά μας και όχι
συνέδριο με ΜΑΤ και μπράβους του υποκόσμου, για να
επιβάλουν τη συμμετοχή των νόθων συνέδρων και των
ίδιων των εργοδοτών στα εργατικά συνδικάτα, για να
συνεχίσουν οι ρουφιάνοι των αφεντικών και της κυβέρνησης να κάθονται στο σβέρκο μας.
Η κυβέρνηση φέρει μεγάλη ευθύνη! Καμιά δουλειά
δεν έχει να παρεμβαίνει και να καθορίζει τις διαδικασίες του συνδικαλιστικού κινήματος!
Είναι προκλητικό να ισχυρίζονται ότι το ΠΑΜΕ δε
θέλει να γίνει το συνέδριο, αυτοί που πρωτοστατούν
στην απαξίωση των Συνδικάτων… Κανένας έντιμος συνδικαλιστής, κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να αποδεχτεί αυτήν την κατάσταση. Η ελπίδα βρίσκεται στην
ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων, των πραγματικά
αποκλεισμένων από αυτές τις διαδικασίες».

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΤΩΝ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ & ΤΩΝ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΘΕΝΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ Ν.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Η Διοίκηση του Συλλόγου καταδικάζει την πλειοψηφία της διορισμένης διοίκησης της ΓΣΣΕ για την απόφαση– πρόκληση προς την Εργατική Τάξη της χώρας
μας, να διοργανώσει στις 25 Φλεβάρη συνέδριο– παρωδία διάρκειας μόλις μιας μέρας, με τη στήριξη της
κυβέρνησης και της αστυνομίας. Με μοναδικό σκοπό να
συνεχίσουν με την ταγμένη υπηρεσία τον βρώμικό τους
ρόλο, που έπαιζαν και όλα τα προηγούμενα χρόνια, για
τη στήριξη του κεφαλαίου και την υπονόμευση των
αγώνων των εργαζομένων.
Εδώ και πολλά χρόνια «οι κύριοι» του εργοδοτικού
και κυβερνητικού συνδικαλισμού, έχουν πάρει διαζύγιο
από την οργάνωση αγώνων και την υπεράσπιση των
δικαιωμάτων των εργαζομένων. Συνειδητά έχουν γίνει
υπερασπιστές των αντεργατικών συμφερόντων του
κεφαλαίου.
Η Διοίκηση του Συλλόγου στηρίζει τις αποφάσεις και
τις διεκδικήσεις του συνταξιουχικού κινήματος και απαιτεί:
Να γίνει ένα γνήσιο Συνέδριο με βάση το καταστατικό της ΓΣΕΕ.
>
Να γίνει συνέδριο με εκλεγμένους από τους

ΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ρόδου καταγγέλλει
τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις της πλειοψηφίας της
Διοίκησης της ΓΣΕΕ με σκοπό να αποκλείσει από το
χώρο και από τις διαδικασίες του συνεδρίου τους 22
εκλεγμένους αντιπροσώπους των συνταξιούχων από
όλη την Ελλάδα.
Η απόφαση αυτή είναι αντικαταστατική, αυθαίρετη
και υπαγορεύεται από σκοπιμότητες. Οι μεθοδεύσεις
αυτές έρχονται σε αντίθεση ακόμη και με το καταστατικό της ΓΣΕΕ, που προβλέπει τη συμμετοχή των συνταξιούχων σε όλες τις διαδικασίες των Συνεδρίων και της
Διοίκησης με συμβουλευτική ψήφο… Καταγγέλλουμε,
σε όλους τους συνταξιούχους και εργαζόμενους που
αγωνίζονται, τις ηγεσίες αυτές που έκαναν ότι μπορούσαν για να υπηρετήσουν τις αντισυνταξιουχικές πολιτικές που τσάκισαν τα δικαιώματά μας και τη ζωή μας.
Κανένας συνταξιούχος δε θα νομιμοποιήσει στη
συνείδησή του το συνέδριο και τις διαδικασίες αυτές.
Να ξέρουν ότι θα μας βρουν μπροστά τους.

Με την πόλη μας σε καραντίνα λόγω κορωνοϊού, το
πανεπιστημιακό γενικό νοσοκομείο Πατρών [ΠΓΝΠ], το
μοναδικό νοσοκομείο αναφοράς στην Πελοπόννησο,
του Άγιου Αντρέα και το Καραμανδάνειο, λειτουργούν
με τεράστιες ελλείψεις σε γιατρούς, νοσηλευτές, άλλο
προσωπικό, σε ιατρικό υλικό κλπ. Με ανύπαρκτα μέσα
στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, με ελάχιστο και
παλαιωμένο κακοσυντηρημένο στόλο του ΕΚΑΒ.
Παρά τις επισημάνσεις μας κατά καιρούς στους
αρμόδιους και στην 6η ΥΠΕ, οι ελλείψεις παραμένουν
και μεγαλώνουν. Εμείς οι συνταξιούχοι, ανησυχούμε για
την εξάπλωση του νέου κορωνοϊού και απαιτούμε:
Άμεσα, τώρα η κυβέρνηση να πάρει όλα τα μέτρα
που απαιτούνται. Να δοθούν τα απαραίτητα κονδύλια
στο δημόσιο σύστημα, υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Την πρόσληψη γιατρών, νοσηλευτών όλων των ειδικοτήτων, άλλου ειδικευμένου προσωπικού με μόνιμη και
πλήρη απασχόληση.
Την προμήθεια σε όλες τις δημόσιες μονάδες Υγείας
με τον απαραίτητο εξοπλισμό, φάρμακα, υγειονομικό
υλικό, είδη ατομικής υγιεινής κλπ.
Να λειτουργήσουν σε 24ωρη βάση όλες οι μονάδες
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Να ανοίξουν άμεσα
όλες οι κλειστές και να δημιουργηθούν και νέες [όσες
χρειάζονται] κλίνες σε ΜΕΘ και ΜΑΦ στα νοσοκομεία
της πόλης μας.
Να επανδρωθεί με όλα τα μέσα και να λειτουργήσει
άμεσα το νοσοκομείο πρώην θώρακος. Να διατεθούν
από το κράτος, δωρεάν όλα τα απαραίτητα υλικά προφύλαξης, [μάσκες, σαπούνια, αλκοολούχα, αντισηπτικά
κλπ] στον λαό, και ιδιαιτέρα στους χώρους όπου γίνεται συνωστισμός. Να παταχθεί η αισχροκέρδεια.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΠΑΤΡΩΝ «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΑΙΓΑΛΕΩ- ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ- ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ

εργαζόμενους συνέδρους που θα πάρουν αποφάσεις
χωρίς εργοδότες, ΜΑΤ και καταστολή.
>
Να γίνει συζήτηση όπου θα υπάρχει απολογισμός και προγραμματισμός, να τοποθετηθούν οι σύνεδροι εργαζόμενοι και αυτοί να αποφασίσουν.
>
Να αποκλειστούν όλοι οι νόθοι αντιπρόσωποι
και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες με την εκλογή
νέων οργάνων της ΓΣΕΕ από εργαζόμενους και όχι από
επιχειρηματίες.
Η κυβέρνηση φέρει μεγάλη ευθύνη! Καμιά δουλειά
δεν έχει να παρεμβαίνει και να καθορίζει τις διαδικασίες του συνδικαλιστικού κινήματος!

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΡΟΔΟΥ

Με μεγάλη συμμετοχή συνταξιούχων, ο σύλλογος
έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του, την Κυριακή 26-12020 στην ισόγεια αίθουσα του ΕΚΠ. Παραβρέθηκαν
αντιπροσωπίες, από το Εργατικό κέντρο Πάτρας, της
συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις της ΣΕΑ,
την ΟΓΕ, τον Παμμικρασιατικό σύνδεσμο Πατρών και
περιχώρων, άλλων φορέων του λαϊκού κινήματος.
Ο πρόεδρος του συλλόγου Γ. Τσαπάρας, στον
σύντομο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στα προβλήματα
που ταλανίζουν τους συνταξιούχους, τους εργαζόμενους, και τα άλλα λαϊκά στρώματα, στάθηκε στο ασφαλιστικό και στις μεγάλες ελλείψεις που υπάρχουν και
στην Πάτρα, στις δημόσιες δομές υγείας. Κατήγγειλε
την πολιτική της ΕΕ του ΝΑΤΟ ΤΩΝ Αμερικάνων για
τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους που μακελεύουν τους
λαούς, τους αναγκάζουν στην προσφυγιά στην μετανάστευση. Την εμπλοκή της χώρας μας και τους κινδύνους, από τις διάσπαρτες βάσεις σε ολόκληρη την
χώρα, μαγνήτη σε μια ενδεχόμενη σύρραξη. Έστειλε
την αλληλεγγύη μας στους λαούς της Παλαιστίνης, της
Λιβύης, σε όλους τους λαούς που υποφέρουν από τον
πόλεμο και την εξαθλίωση. Χαιρέτισε τους συνταξιούχους για την μεγάλη τους συμμετοχή, στους αγώνες
που έγιναν το 2019, στην φετινή απεργιακή συγκέντρωση στις 18 Φλεβάρη και στα συλλαλητήρια στις 27 του
ίδιου μήνα, για την υπεράσπιση της κοινωνικής ασφάλισης. Τους κάλεσε να είναι σε επιφυλακή για τους
αγώνες που έρχονται… Τόνισε ότι όχι μόνο μπορούμε
να τους εμποδίσουμε, αλλά και να επιβάλουμε λύσεις
στα προβλήματα μας, ακόμα και να κατακτήσουμε την
ζωή που μας ανήκει και δικαιούμαστε, γιατί εμείς, παράξαμε τον τεράστιο πλούτο, που μας τον έκλεψαν.
Τον άλλο δρόμο ανάπτυξης, αυτόν που προτείνει η
εργατική τάξη. Με τα μέσα παραγωγής στα δικά της
χέρια, που με κεντρικό σχεδιασμό και με δικό της έλεγχο στην εφαρμογή, θα υπηρετεί τις σύγχρονες λαϊκές
ανάγκες και όχι τα κέρδη μιας χούφτας κεφαλαιοκρατών- παράσιτων της κοινωνίας,
Σε ανακοίνωσή του ο σύλλογος αναφέρει σχετικά με
την επιδημία του κορωνοϊού:
Οι συνταξιούχοι, καταγγέλλουμε την σημερινή
κυβέρνηση της ΝΔ και τις προηγούμενες του ΣΥΡΙΖΑ
και του ΠΑΣΟΚ, για την απαξίωση του δημόσιου συστήματος υγείας (έκλεισαν στην πόλη μας νοσοκομεία,
όπως το 409, του θώρακος κλπ), διέλυσαν την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Δεν θα επιτρέψουμε να διεξαχθεί το Συνέδριο της
ΓΣΕΕ με νόθους, εκπροσώπους της εργοδοσίας και
εργοδότες ως αντιπροσώπους. Θέλουμε γνήσιο συνέδριο. Να οργανωθεί να αναπτυχθεί και να εκφραστεί η
θέληση της εργατικής τάξης ενάντια στην αντιλαϊκή
πολιτική που βιώνει.
Όχι στην αστυνομοκρατία και την παρέμβαση της
Κυβέρνησης στο συνδικαλιστικό κίνημα.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ- ΔΑΦΝΗΣ- ΥΜΗΤΤΟΥ
Καταγγέλλουμε την πολιτική της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και
των ΗΠΑ, που ακολούθησαν και ακολουθούν πιστά οι
ελληνικές κυβερνήσεις. Αυτή η πολιτική είναι που διαλύει χώρες, που ξεριζώνει λαούς, που εγκλωβίζει πρόσφυγες στα σύνορα και στα νησιά μας. Τις συνέπειες της
πολιτικής αυτής τις πληρώνουν ο ελληνικός λαός και
όλοι οι γειτονικοί λαοί.
Καταγγέλλουμε την κυβέρνηση της Ν.Δ. που με
μέτρα καταστολής και ευχολόγια προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, που όμως λόγω ακριβώς της
πολιτικής ακολουθεί, θα οξύνεται όλο και περισσότερο.
Καταγγέλλουμε την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα, γιατί δεν βγάζουν άχνα, μόνο
υποκριτικές φωνές ευαισθησίας και συμπαράστασης.
Καλούμε τον Ελληνικό Λαό να κλείσει τα αυτιά του
στις ρατσιστικές- αντιδραστικές, ξενοφοβικές κραυγές,
που προσπαθούν να μας πείσουν ότι όλοι αυτοί οι ξεριζωμένοι- οι προηγούμενοι, οι τωρινοί κι οι μελλοντικοίείναι ο εχθρός μας.
Εχθρός μας είναι η πολιτική τους που κάνει πολέμους που προκαλούν προσφυγιά και δυστυχία.
Σε άλλη ανακοίνωση το Δ.Σ. του Σωματείου αναφέρει:
Δηλώνουμε την αμέριστη στήριξη και αλληλεγγύη
μας στον Παλαιστινιακό λαό και στον δίκαιο αγώνα του
για ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος.
Καταγγέλλουμε το πρόσφατο αμερικανικό σχέδιο για
το Παλαιστινιακό, που δήθεν είναι η «συμφωνία του
αιώνα» αλλά το μόνο που κάνει είναι να διαιωνίζει και να
θωρακίζει την Ισραηλινή κατοχή.
Καταγγέλλουμε τις ελληνικές κυβερνήσεις που απ’
τη μια αναβάθμισαν τη στρατηγική συνεργασία με το
κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ κι απ’ την άλλη ακόμη δεν
έχουν προχωρήσει στην αναγνώριση του ανεξάρτητου
Παλαιστινιακού κράτους, παρόλο που η ελληνική βουλή
έχει πάρει ομόφωνη σχετική απόφαση.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΕΚΟΤΡΑΠΕΖΩΝ
Καταδικάζουμε την προκλητική προσπάθεια της
κυβέρνησης να στείλει «στρατεύματα κατοχής» στη
Λέσβο και τη Χίο, με στόχο να επιβάλλει με τη βία τα
σχέδιά της για δημιουργία κλειστών χώρων κράτησης
μεταναστών και προσφύγων, κατ’ επιταγή της ΕΕ και
στη βάση της εφαρμογής των συμφωνιών του Δουβλίνου και της απαράδεκτης συμφωνίας ΕΕ – Τουρκίας,
που υπέγραψε η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ. Συμφωνίες που επιβάλλουν τη μετατροπή των
ελληνικών νησιών σε «φυλακές ψυχών», σε βάρος και
των κατατρεγμένων από τα μέτωπα των ιμπεριαλιστικών πολεμικών επεμβάσεων και των κατοίκων των
νησιών.
Επιδοκιμάζουμε την σθεναρή συνολική αντίσταση
του λαού των δύο νησιών στη κρατική βία, που υποχρέωσε την κυβέρνηση να ανακαλέσει άρον– άρον τις
δυνάμεις καταστολής και να αναδιπλωθεί στους σχεδιασμούς της. Η λαϊκή αυτή αντίσταση αποδείχνει στην
πράξη πως, όταν ο λαός ενωμένος, αποφασισμένος και
με καθαρούς στόχους πάρει την υπόθεση στα χέρια
του, μπορεί να ανατρέψει κυβερνητικές και γενικότερες
αντιδραστικές επιλογές.
Οι εξελίξεις που ακολούθησαν με την κάλυψη από
την ΕΕ και την ελληνική κυβέρνηση των τουρκικών επιθετικών επεμβάσεων στη Συρία και την εκμετάλλευση
του προσφυγικού προβλήματος για τη συνέχιση των
παζαριών μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας, δείχνει πως για την
αντιμετώπιση του προβλήματος στην κατεύθυνση της
εξόδου της χώρας μας από τα αδιέξοδα, που αυτές οι
συμφωνίες προκαλούν, είναι :
1. Η καταγγελία και άρνηση εφαρμογής των συμφωνιών.
2. Να κλείσουν όλες οι δομές κράτησης, να μη δημιουργηθούν νέες.
3. Να δοθούν άμεσα στους μετανάστες χαρτιά ελεύθερης μετάβασης στις χώρες που επιθυμούν
Επίσης σε άλλο ΔΤ στις 11/3/2020 αναφέρει:
Οι σημερινές εξαγγελίες της κυβέρνησης για τον
κορωνοϊό, απέχουν πολύ από τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να περιοριστεί και να «χτυπηθεί» η εξάπλωση
του ιού στη χώρα. Απαιτούνται μέτρα ουσιαστικά και σε
κάθε περίπτωση δεν μπορεί η εξαθλιωμένη, από τις
συνεχείς περικοπές, εργατική τάξη να επωμισθεί οιοδήποτε βάρος, όπως παραπέρα ανατροπή των ΣΣΕ με τη
χρήση ευέλικτων εργασιακών σχέσεων, καταστρατήγηση του δικαιώματος κανονικής άδειας κλπ.
Στην κατεύθυνση αυτή καταγγέλλουμε τις δηλώσεις
του προέδρου της Γ.Σ.Ε.Ε ότι «το κόστος θα πρέπει να
το αναλάβουμε όλοι» ως προκλητικές και ενάντιες σε
συνταξιούχους και εργαζομένους.
Οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι έχουν πληρώσει και
πληρώνουν με το παραπάνω για το Δημόσιο Σύστημα
Υγείας γι’ αυτό και ζητάμε:
Να σταματήσει αμέσως η αντιλαϊκή πολιτική στο
χώρο της υγείας, να επαναλειτουργήσουν άμεσα όλες
οι κλειστές δομές υγείας και να ανοίξουν όλες οι κλίνες
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, με πρόσληψη μόνιμου
ιατρικού, παραϊατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού
για 24ωρη λειτουργία.
Να απολυμανθούν και να εξοπλιστούν όλοι οι δημόσιοι χώροι με όλα τα είδη απολύμανσης και προφύλαξης, ώστε όλοι όσοι προσέρχονται σε αυτούς να είναι
απόλυτα προστατευμένοι. Να εφοδιαστούν όλες οι
δημόσιες δομές με τα απαραίτητα υλικά και να τα παρέχουν δωρεάν σε όλους τους πολίτες ώστε να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις στα ανωτέρω είδη καθώς και τα
κρούσματα αισχροκέρδειας που παρατηρούνται.
Όλες οι άδειες στους εργαζόμενους για τη φύλαξη
παιδιών κλπ, να είναι άδειες ειδικού σκοπού με πλήρεις
αποδοχές και ασφάλιση, χωρίς καμιά χρέωση κανονικής άδειας.
Να σταματήσουν αμέσως οι πλειστηριασμοί κύριας
κατοικίας, να ανασταλούν οι πληρωμές φορολογικών
και λοιπών υποχρεώσεων, να σταματήσουν οι διακοπές
ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου και νερού.
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Ο νόμος Βρούτση 4670/2020 για το συνταξιοδοτικό
Οι βασικές ρυθμίσεις του
Στο φύλλο 448 του ΠΑ (Γενάρης 2020) παρουσιάστηκε
μια αναλυτική περιγραφή των προβλέψεων του νομοσχεδίου (τότε) του υπουργού Εργασίας Βρούτση, παρ’ όλο
που αυτό δεν είχε δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα, αλλά
υπήρχαν οι δηλώσεις του και οι αποφάσεις του ΣτΕ, στις
οποίες η κυβέρνηση στηρίχτηκε για να προδιαγράψει τις
προθέσεις της.
Η ανάλυση εκείνη αποδείχτηκε σωστή και διατηρεί την
ισχύ της και για τον ψηφισθέντα πλέον νόμο, με κάποιες
αλλαγές που έγιναν σε διατάξεις του.
Ο νόμος 4670/2020 διατηρεί και οριστικοποιεί τις
βασικές προβλέψεις του νόμου 4387/2016, ο οποίος επίσης, όπως όλοι γνωρίζουμε, νομιμοποίησε σε συνταγματικά πλαίσια όλες τις αντισυνταξιουχικές ρυθμίσεις των
προηγούμενων νόμων των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και
ΠΑΣΟΚ- ΝΔ, τις οποίες το ΣτΕ είχε χαρακτηρίσει αντισυνταγματικές. Έτσι:
1)- Με το άρθρο 22 επιβεβαιώνει τον από το ν. 4387/16
διαχωρισμό της κύριας σύνταξης σε τρία μέρη: «εθνική»- «ανταποδοτική»- «προσωπική διαφορά» (άρθρο 22
και άρθρο 29). Διαλύεται ο ενιαίος χαρακτήρας της
κύριας σύνταξης, τα κοινωνικά στοιχεία της περιορίζονται στην «εθνική», ενώ η εισαγωγή της «ανταποδοτικής» προετοιμάζει την επερχόμενη μετατροπή της σε
κεφαλαιοποιητική. Στο άρθρο αυτό αναφέρεται πως το
κράτος αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση μόνο της
«εθνικής σύνταξης». Η κύρια σύνταξη μετά τον μηδενισμό ή την περικοπή της π.δ. θα αποτελείται από την
ε.σ. και την Α.Σ.
2)- Η «εθνική σύνταξη», αντικαθιστά την κατώτερη των
480 ευρώ με 15 χρόνια ασφάλισης και ορίζεται στα 380
ευρώ για 20 χρόνια ασφάλισης (προβλεπόταν επίσης
στο ν. 4387/16). Για κάθε ένα λιγότερο χρόνο ασφάλισης από τα 20 χρόνια η αποδιδόμενη ε.σ. θα είναι μειωμένη κατά 2%, δηλαδή ένας ασφαλισμένος για 15
χρόνια θα λαμβάνει 10% λιγότερο ποσό από τα 380
ευρώ (342), ένας με 16 χρόνια 8% κ.ο.κ.
3)- Για όσους συνταξιοδοτήθηκαν πριν το 2014, οριστικοποιεί σαν κύρια σύνταξη, πάνω στην οποία γίνονται
όλοι οι υπολογισμοί και επανυπολογισμοί, αυτή που
είχε καταγραφεί σαν αποδιδόμενη την 31/12/2014 και
όχι αυτή που είχε αποδοθεί στον συνταξιούχο με την
συνταξιοδότησή του. Δηλαδή επικυρώνει τη νομιμοποίηση από το ν. 4387/16 των περικοπών που έγιναν με
τους νόμους 4051 και 4093/2012.
4)- Αποδέχεται την πλήρη κατάργηση του ΕΚΑΣ από το ν.
4387/16.
5)- Οριστικοποιεί επίσης την κατάργηση που επέβαλε ο
νόμος 4387/16 της 13ης και 14ης σύνταξης, αφού
επαναπροσδιορίζει σε 12 τις αποδιδόμενες συντάξεις
κατ’ έτος. Επί πλέον καταργεί το επίδομα- «δώρο Χριστουγέννων», που η προηγούμενη κυβέρνηση είχε
αποδώσει προεκλογικά το προηγούμενο… Πάσχα!
6)- Οι συνταξιούχοι με ποσοστό αναπηρίας (π.α.) πάνω
από 80% παίρνουν όλη την «εθνική σύνταξη» (ε.σ.),
όσοι έχουν π.α. 67- 79,9% το 75% της ε.σ. (285 ευρώ),
με π.α. 50- 69,9% το 50% της ε.σ. (190 ευρώ), με π.α.
έως 49,9% το 40% της ε.σ. (152 ευρώ).
7)- Όσοι δικαιούνται πάνω από δύο κύριες συντάξεις θα
λαμβάνουν μόνο μία «εθνική».
8)- Καταργούνται οριστικά τα οικογενειακά επιδόματα
στους συνταξιούχους (10% για σύζυγο και 5% για παιδιά έως 18 ετών ή 24 αν σπουδάζουν).
9)- Επικυρώνεται η μείωση των κύριων συντάξεων με
βάση τα ποσοστά επανυπολογισμού τους, που δεν
ξεπερνούν το 50% των συντάξιμων μισθών, έναντι των
ποσοστών 70- 80% που ίσχυαν, όταν συνταξιοδοτήθηκαν οι παλιοί συνταξιούχοι. Στο σημείο αυτό ο ν.
4670/20 διορθώνει και αυξάνει τα ποσοστά αναπλήρωσης, που πρόβλεπε ο ν. 4387/16, για όσους είχαν πάνω
από 30 χρόνια ασφάλισης (9000 ένσημα) από 1/9/2019.
Οι πίνακες με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης απεικονίζονται σε ξεχωριστό κείμενο.
10)- Για τους νέους συνταξιούχους (μετά το 2016) ο υπολογισμός της σύνταξης θα γίνεται πάνω στον μέσο
μηνιαίο μισθό του συνόλου των ετών ασφάλισής τους
(άρθρο 28). Μέχρι πριν το ν. 4387/16 ίσχυε ο μέσος
μισθός της καλύτερης τελευταίας πενταετίας και σε
κάποιες περιπτώσεις ο τελευταίος μισθός. Αυτό σημαίνει μείωση των συντάξεων κατά 30- 40%. Αυτή η ρύθμιση επικυρώνεται με το ν. Βρούτση.
Έτσι ο συντάξιμος μισθός για την απόδοση της
ανταποδοτικής σύνταξης όλων των ασφαλισμένων υπολογίζεται (1) με τον μέσο όρο των μηνιαίων αποδοχών
όλων των ασφαλισμένων χρόνων και (2) με βάση τις
αποδοχές 14 μηνών το χρόνο και όχι 12. Εδώ η κυβέρνηση, ενώ με τη μέθοδο υπολογισμού (1) επιβάλλει
οριστικά τον σφαγιασμό των κύριων συντάξεων, θέλει
να εμφανιστεί πως με την (2) προνοεί ο συντάξιμος
μισθός να είναι μεγαλύτερος και άρα να βγαίνει μεγαλύτερη σύνταξη, αλλά ταυτόχρονα εξαφανίζει το γεγονός πως καταργούνται οριστικά και αμετάκλητα η 13η

και 14η σύνταξη. Και φυσικά πως, ενώ ο ασφαλισμένος
θα καταθέτει εισφορές και από τους 13ο και 14ο
μισθούς, δεν θα δικαιούται των αντίστοιχων συντάξεων,
κατά συνέπεια το κράτος θα του κλέβει τις εισφορές
αυτές στη διάρκεια όλου του εργασιακού βίου του.
11)- Για συνταξιούχους που εργάζονται η περικοπή των
συντάξεων μειώνεται στο 30% (από 60% που προέβλεπε ο ν. 4387/16).
12)- Επικυρώνεται επίσης η περικοπή των συντάξεων
κατά 6% υπέρ του ΕΟΠΥΥ, που επέβαλε ο ν. 4387/16
(η κύρια από 4% και η επικουρική από 0%).
13)- Και με το ν. 4670/20 (άρθρο 25) απαγορεύεται η
αύξηση των συντάξεων μέχρι το 2023. Από 1/1/2023
θα δίνεται αύξηση με βάση ένα συνδυασμό των αυξήσεων του ΑΕΠ και του ετήσιου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), που θα ορίζει η ΕΛΣΤΑΤ. Παραδείγματα
δίνονται σε ξεχωριστό κείμενο. Όμως ο ν. Βρούτση
επαναλαμβάνει την πρόβλεψη του ν. Κατρούγκαλου,
πως οι όποιες αυξήσεις θα ενσωματώνονται στην προσωπική διαφορά, μέχρις ότου αυτή εξαφανιστεί.
Δηλαδή για το διάστημα αυτό ο συνταξιούχος δεν θα
παίρνει στο χέρι καμία αύξηση.
14)- Στο άρθρο 47 ορίζεται πως στους προϋπολογισμούς
θα εγγράφεται κονδύλι ύψους 0,5% του ΑΕΠ (περίπου
1 δισεκ. ευρώ), για την κάλυψη δαπανών για τις αυξήσεις σε κύριες και επικουρικές όσων δικαιούνται με
βάση τις αποφάσεις 1890- 1891/2019 του ΣτΕ (420
εκατ.ευρώ), για πρόνοια, αλληλεγγύη και υγεία (200
εκατ. ευρώ). Η κυβέρνηση κρύβει πως αυτά είναι τα
ποσά που αντιστοιχούν στις περικοπές του ΕΚΑΣ, του
«ΔΧ» που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έδωσε προεκλογικά. Και
αυτή η κυβέρνηση κάνει ανακατανομή των δαπανών
στη λογική «κόβω από εδώ και τα δίνω εκεί». Και φυσικά
υπάρχει η μεγάλη μείωση των δαπανών για συντάξεις
κατά 155 εκατομ. ευρώ, που με έναν «ανεξήγητο»
τρόπο θα βοηθήσει να καλυφθούν οι… αυξήσεις στις
συντάξεις που έταξε η κυβέρνηση.
Κάτι προσπάθησε να ψελλίσει ο Βρούτσης περί
εμφάνισης των ειδικών κονδυλίων απολογιστικά κατά
την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Σημείωσε, επίσης,
ότι η συνταξιοδοτική δαπάνη θα αυξάνει σε απόλυτα
νούμερα τα επόμενα χρόνια, και κυρίως μετά το 2023,
αλλά με μικρότερη ταχύτητα από την αύξηση του ΑΕΠ.
Δηλαδή η συνταξιοδοτική δαπάνη θα μειώνεται σε
βάθος χρόνου σταθερά σαν ποσοστό του ΑΕΠ. Κι αν το
ΑΕΠ δεν αυξάνεται ή η αύξησή του είναι μικρή (πχ 1%)
θα έχουμε και μειώσεις της δαπάνης.
Όμως εδώ υπάρχει και μια μεγάλη παγίδα. Το
κόστος για την κάλυψη της προσωπικής διαφοράς για
τα έτη 2020-2021 είναι περίπου 3 δισεκ. ευρώ (1,5 δισεκ
το χρόνο). Από το 0,5% του ΑΕΠ θα απομείνουν 600700 εκατ. ευρώ στη διετία αυτή για την κάλυψη της
π.δ., τα οποία σαφώς δεν επαρκούν, άρα υπάρχει άμεσος κίνδυνος περικοπή της.
15)- Στο άρθρο 20 αναγράφεται πως το κράτος έχει
(απλά και μόνο) την εγγυητική υποχρέωση για τις
ασφαλιστικές παροχές και τη βιωσιμότητα του e-ΕΦΚΑ,
ενώ οι όποιες διατάξεις σχετικές με την κρατική χρηματοδότηση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης
καταργούνται.
Δηλαδή το κράτος βγαίνει τελείως έξω από την τριμερή χρηματοδότηση της ανταποδοτικής σύνταξης, αυτή
γίνεται διμερής (εργαζόμενοι, εργοδότες).
Η «εγγύηση» αφορά στην υποχρέωση του κράτους
να παίρνει τέτοια μέτρα σαν κι αυτά που ζούμε τα
τελευταία χρόνια, όπως να ενεργοποιεί τον κόφτη, να
μειώνει τα ποσοστά υπολογισμών των συντάξεων και
άλλα, ώστε το σύστημα να μπορεί να αποδίδει
κάποιες συντάξεις.
Μια τέτοιου είδους «εγγύηση» είναι αυτή που περιγράφεται επίσης στο άρθρο 28 όπου η κυβέρνηση
παίρνοντας υπ’ όψη της την εκτεταμένη και μακροχρόνια ανεργία, προβλέπει πως, αν δεν μπορεί κάποιος
ασφαλισμένος να συμπληρώσει πενταετία ή δεκαετία
εργασίας μετά το 2002, ώστε να τεκμηριώνει δικαίωμα
συνταξιοδότησης, έστω και για την «εθνική σύνταξη»,
τότε μπορεί να αναζητηθούν ασφαλισμένες περίοδοι
(με πραγματική ή πλασματική ασφάλιση- αναγνώριση
κλπ) και πριν το 2002.
16)- Για το λόγο αυτό στο άρθρο 44 προβλέπεται συνολικά για το συνταξιοδοτικό σύστημα η σύνταξη αναλογιστικών μελετών από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή
κάθε τριετία, που να επιβεβαιώνει την βιωσιμότητά του.
Η λήψη ή όχι νέων μέτρων θα επενεξετάζεται κάθε
τριετία. Αυτή άλλωστε ήταν η «συμβουλή- πάσα», που
το ΣτΕ έδωσε στην κυβέρνηση με τις αποφάσεις του.
Έτσι δεν χωράει κανένας εφησυχασμός και εμπιστοσύνη στην κυβερνητική προπαγάνδα, περί εξασφάλισης
της βιωσιμότητας για τα επόμενα 50 χρόνια. Η βιωσιμότητα των συντάξεων (και όχι του συνταξιοδοτικού
συστήματος) θα εξαρτιέται από όλους τους παράγοντες, που αναφέρονται και παραπάνω και αυτούς
που περιγράφονται σε ειδικό αναλυτικό κείμενο.

Όσον αφορά στις επικουρικές ο νόμος 4670/2020
προβλέπει:
1. Άρθρο 44
Από 1η Οκτώβρη 2019 ακυρώνεται ο τρόπος επανυπολογισμού των επικουρικών συντάξεων, που προέβλεπε
ο ν. 4387/16 και αφορούσε όσους είχαν άθροισμα κύριας και επικουρικής πάνω από 1300 ευρώ και επίσης
όσους ο επανυπολογισμός έγινε με το ανύπαρκτο
ποσοστό 0,4927% (περίπου 300.000 συνταξιούχοι) και
οι επικουρικές επανέρχονται στο ύψος πριν το ν.
4387/16. Η απόδοση των αναδρομικών (από 1/10/2019)
θα γίνει όταν θα ολοκληρωθεί ο νέος επανυπολογισμός
και αφού έχει συνταχτεί η αναλογιστική μελέτη, περίπου κατά τον Μάη- Ιούνη, σύμφωνα με δηλώσεις του
υπουργού.
2. Άρθρο 45
Για το διάστημα από 1.1.2016 μέχρι 31.5.2019 οι εισφορές εργαζομένων- εργοδοτών είναι 3,5% επί των ασφαλιστέων αποδοχών. Για το διάστημα από 1.6.2019 μέχρι
31.5.2022 η εισφορά γίνεται 3,25% και από 1.6.2022
πέφτει στο 3%, που ίσχυε. Οι δύο περίοδοι αυτές με
αυξημένες εισφορές θα υπολογίζονται για τον καθορισμό του «πλασματικού ποσοστού επιστροφής», που θα
προσμετράται στην τελική επικουρική σύνταξη.
3. Όμως στο άρθρο 44 προβλέπεται πως για τα δύο αυτά
διαστήματα δεν θα προκύπτουν αυξημένα ποσοστά
υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων, αν εμφανίζονται ελλείμματα στον προϋπολογισμό του επικουρικού κλάδου του e-ΕΦΚΑ. Επίσης καθορίζεται πως η
απονομή, η όποια αύξηση ή μείωση των επικουρικών
συντάξεων θα εξαρτιέται από το δημογραφικό και τη
θνησιμότητα (!!), ενώ σε περίπτωση παρουσίασης
ελλειμμάτων ενεργοποιείται αυτόματα ο κόφτης
(αυτόματος μηχανισμός εξισορρόπησης) και δεν χορηγείται καμία αύξηση.
4. Στην περίπτωση των ελλειμμάτων προβλέπεται η
χρήση περιουσιακών στοιχείων (αποθεματικά –περίπου
7 δισεκ. ευρώ-ή ακίνητα) του ταμείου για την κάλυψή
τους, αλλά όχι για την αύξηση των συντάξεων. Οριστικά δηλαδή το κράτος απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για κάλυψη ελλειμμάτων και αυτή θα γίνεται είτε
με τα αποθεματικά (μέχρις εξαντλήσεώς τους), είτε με
πάγωμα ή και μείωση συντάξεων (κόφτης).
5. Στο ίδιο άρθρο καταργούνται τα κατώτατα όρια επικουρικών συντάξεων, που με τα σημερινά δεδομένα
αποτελούν μια ανεπαρκή, αλλά στοιχειώδη έστω εξασφάλιση. Αυτή η ρύθμιση που επιβάλλει η κυβέρνηση
είναι μια αναγκαία πρόβλεψη για το μέλλον, όπου οι
επικουρικές συντάξεις είτε οι σημερινές, λόγω ελλειμμάτων, είτε οι μελλοντικές, λόγω αποτυχίας των επενδυτικών ρίσκων των ασφαλισμένων- επενδυτών μπορούν να οδηγούν και σε μηδενικές ακόμα παροχές. Το
κράτος δηλαδή στις περιπτώσεις αυτές ή το ταμείο δεν
θα υποχρεούνται να αποδίδουν έστω την κατώτατη.
Γίνεται φανερό δηλαδή πως προβλέπουν από τώρα, ότι
θα υπάρξουν και τέτοια τραγικά αποτελέσματα από το
τζογάρισμα των ατομικών κουμπαράδων» των ασφαλισμένων στα κερδοσκοπικά παιχνίδια των επενδυτικών
κορακιών.
6. Εδώ να πάρουμε υπ’ όψη μας το εξής. Η κυβέρνηση με
τα νέα μέτρα που εξήγγειλε για το επικουρικό, προσδοκά- όπως εκτίμησε και η «επιτροπή σοφών»- πως το νέο
επαγγελματικό ταμείο, σε βάθος χρόνου θα συσσωρεύσει αποθεματικά ύψους μέχρι και 80 ή παραπάνω
δισεκατομμύρια. Τούτο όμως δεν σημαίνει πως αυτά
θα μπορούν να αξιοποιηθούν για την κάλυψη ελλειμμάτων του «παλιού» ΕΤΕΑΕΠ, που αφορά τους παλιούς
ασφαλισμένους και συνταξιούχους, αφού τα αποθεματικά αυτά θα αποτελούνται αποκλειστικά από τους
«ατομικούς κουμπαράδες» των νεοασφαλισμένων, οι
οποίοι μάλιστα θα είναι κατατεθειμένοι στα ταμεία και
στα ασφαλιστικά επενδυτικά πακέτα των ασφαλιστικών
εταιριών και των τραπεζών, των βιομηχάνων, οπότε
κανείς δεν θα έχει δικαίωμα να τους αγγίξει και να τους
διαθέσει για άλλο σκοπό πλην των επενδυτικών αξιοποιήσεων.
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ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ
Διόρθωση παράνομων
παρακρατήσεων στις κύριες συντάξεις σύμφωνα με
τις αποφάσεις του ΣτΕ
Η εφαρμογή των νέων ποσοστών αναπλήρωσης για
αυτές τις περιπτώσεις κύριων συντάξεων (του ανταποδοτικού σκέλους για περίπου 60.000 δικαιούχους με πάνω
από 30 χρόνια και 9000 ένσημα) αναφέρεται στο άρθρο
28. Τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης αναγράφονται στον
πίνακα (1) του άρθρου 24.
Πίνακας (1)
ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΤΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
(π.α.)
από
έως
νέο
παλιό (ν.4387/16)
0
15
0,77%
-/15,01
18
0,84%
-/18,01
21
0,90%
-/21,01
24
0,96%
-/24,01
27
1,03%
-/27,01
30
1,21%
-/30,01
33
1,98%
1,42%
33,01
36
2,50%
1,59%
36,01
40
2,55%
1,80% (από 36-39 έτη)
40,01 και άνω κατ’ έτος 0,50%
2,00% (από 39-42 έτη)
Με την παλιά κλίμακα για όσους είχαν πάνω από 39
μέχρι και 42 χρόνια το π.α. ήταν 2,00%. Δηλαδή με τις
νέες κλίμακες αυτοί οι ασφαλισμένοι θα χάσουν ποσοστό
1,5%, με αντίστοιχη μείωση συντάξεων(!!), ενώ όσοι θα
έχουν από 36 μέχρι 40 θα έχουν ελάχιστη ωφέλεια
(0,05%) σε σχέση με τους από 33 μέχρι 36. Με άλλα
λόγια όσο πιο πολλά χρόνια θα δουλεύεις, τόσο πιο
χαμένος θα είσαι από την άποψη της ασφάλισης- συνταξιοδότησης. Έτσι θα ανταμείβεται η… ενεργός γήρανση!!
Κοινό πάντως σημείο και στους δύο νόμους (Βρούτση και Κατρούγκαλου) είναι πως προβλέπουν δουλειά
για πάνω από 40 χρόνια για να πάρει ο μελλοντικός
συνταξιούχος μια σύνταξη- επίδομα.
Με βάση τον παραπάνω πίνακα (1) τα νέα ποσοστά
αναπλήρωσης για ασφάλιση από 30 έως 40 χρόνια (πάνω
από 9000 ένσημα) αποτυπώνονται στον πίνακα (2). Φυσικά να πάρουμε υπ’ όψη μας, πως με τις συνθήκες που
(και θα) επικρατούν, θα είναι σχεδόν αδύνατο να υπάρχουν εργαζόμενοι, που θα καταφέρνουν να έχουν πάνω
από 35 χρόνια πλήρους ασφάλισης, άρα δικαίωμα έστω
στην πενιχρή ΑΣ που θα αποδίδει το σύστημα.

Πίνακας (2)

Με βάση τα ποσοστά αυτά μπορεί ο καθένας που
δικαιούται διόρθωσης, να υπολογίσει το ποσό που θα
προστεθεί στις αποδοχές του. Θυμίζουμε πως το ανταποδοτικό σκέλος της σύνταξης υπολογίζεται από το
γινόμενο του Συντάξιμου Μισθού (Σ.Μ) επί το ποσοστό
αναπλήρωσης (Π.Α) ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης
(Σ.Μ. Χ Π.Α.= Α.Σ.)
Παραδείγματα (τα νούμερα είναι τυχαία):
1. Ένας συνταξιούχος πριν το ν. 4387/16 είχε Α.Σ. 800
ευρώ, με το νόμο 4387/16 η Α.Σ. έπεσε στα 700 ευρώ και
έχει θετική π.δ. 100 (σύνολο 800). Με το νόμο Βρούτση
(από 1/10/2019) και το νέο επανυπολογισμό με τα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης του προκύπτει μια διαφορά
50 ευρώ. Αυτή θα προστεθεί στην Α.Σ., ώστε να αυξηθεί
στα 750 και η π.δ. θα πέσει στα 50 ευρώ, ώστε το σύνολο
να παραμείνει 800.
2. Άλλος συνταξιούχος που πριν το ν. 4387/16 είχε
Α.Σ. 1100 ευρώ, με το ν. 4387/16 (λόγω υψηλών εισφορών) η Α.Σ. έγινε 1200. Άρα το σύνολό του ήταν 1100 συν
100 αρνητική π.δ. Τα 100 επιπλέον ευρώ τα παίρνει σε
πέντε ετήσιες δόσεις των 20 ευρώ. Με το νόμο Βρούτση
και τα αυξημένα ποσοστά επανυπολογισμού (από
1/1/2019) προκύπτει και νέα αύξηση 30 ευρώ. Και αυτή
την αύξηση θα την πάρει σε πέντε ετήσιες δόσεις.
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Οι αυξήσεις στις συντάξεις
μετά το 2023

Γενικά για όλους τους συνταξιούχους οι «αυξήσεις»
μετά το 2023 θα υπολογίζονται με βάση τον εξής συνδυασμό των ποσοστιαίων αυξήσεων του ΑΕΠ και του Δείκτη
Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), που θα υπολογίζει η ΕΛΣΤΑΤ:
θα προστίθεται το ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ του τρέχοντος έτους με το ποσοστό αύξησης του ΔΤΚ του προηγούμενου έτους και το σύνολο θα διαιρείται δια του δύο.
Το αποτέλεσμα θα είναι το ποσοστό αύξησης των συντάξεων. Ταυτόχρονα όμως ο νόμος ορίζει πως το ποσοστό απαγορεύεται να είναι μεγαλύτερο από τον ΔΤΚ.
Ας υποθέσουμε πως το 2023 το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά
3% και ο ΔΤΚ του 2022 κατά 1%, άρα υποτιθέμενο ποσοστό αύξησης 2% (3+1=4/2=2). Όμως το ποσοστό αύξησης των συντάξεων θα είναι αναγκαστικά 1% όσο ο ΔΤΚ.
Έτσι στο παραπάνω παράδειγμα του συνταξιούχου
(που έχει εισόδημα μόνο από κύρια σύνταξη) με άθροισμα ε.σ. και π.δ. (750+50) 800, το 2023 θα πάρει αύξηση
750 Χ 1%= 7,5 ευρώ. Με τέτοια δεδομένα για να μηδενιστεί η π.δ. (50 ευρώ) και να πάρει καθαρά στο χέρι αύξηση, θα χρειαστεί 50/7,5= 6,6 χρόνια(!!) δηλαδή το 2029.
Στην περίπτωση που το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 1% και
ο ΔΤΚ 3%, η αύξηση θα είναι 1+3=4/2=2%. Άρα θα
πάρει αύξηση 750Χ2%=15 ευρώ. Με τέτοια δεδομένα,
για να μηδενιστεί η π.δ. θα χρειαστεί 50/15=3,3 χρόνια
δηλαδή το 2026.
Ας δούμε όμως την πραγματική εικόνα για τον «τυχερό» συνταξιούχο που το 2026 θα πάρει στο χέρι αύξηση
2% πάνω στη Α.Σ. Στις 31/12 /2025 το εισόδημά του είναι
9.600 ευρώ (800Χ12). Η φορολογία για τα 700 ευρώ
φορολογήσιμα (9.600- 8.900 αφορολόγητο) θα είναι 700
Χ 9% = 63 ευρώ. Την 1/1/2026 θα πάρει αύξηση 15 ευρώ
(750 Χ 2%). Η Α.Σ. θα αυξηθεί στα 765 και το άθροισμα
ε,σ,+ Α.Σ. θα ανέβει στα 815, άρα στις 31/12/2026 θα
έχει εισόδημα 9.780 ευρώ (815Χ12), 180 ευρώ παραπάνω από το 2025 (9780- 9600). Το φορολογητέο εισόδημα
θα είναι 880 (9780-8900) και ο φόρος 880 Χ 9%= 79
ευρώ, υψηλότερος κατά 16 ευρώ από το 2025 (79-63),
άρα καθαρή αύξηση 164 ευρώ (180-16). Αν αφαιρέσουμε
και περίπου 4 ευρώ αύξηση (2%) της εισφοράς για την
υγεία, το τελικό καθαρό είναι 160. Σε ημερήσια βάση
είναι 0,43 ευρώ (160/365)!!

8 Μάρτη: Ημέρα της
Εργαζόμενης και
Αγωνιζόμενης Γυναίκας

Με μια μαζική συγκέντρωση στο Σύνταγμα στην
Αθήνα, αλλά και συγκεντρώσεις σε άλλες πόλεις, που
οργάνωσε η ΟΓΕ τιμήθηκε η 8 Μάρτη. Στις συγκεντρώσεις αυτές δεν συμμετείχαν γυναίκες, που άφησαν τον
καναπέ του σπιτιού τους, τον καφέ τους στην καφετέρια,
την πολυθρόνα του γραφείου τους για δυο- τρεις ώρες
την ημέρα αυτή μόνο. Ήταν γυναίκες που στο μεροδούλι- μεροφάι για το μεροκάματο στην επιχείρηση του
αφεντικού, στην καρέκλα του μικρομάγαζου, στο αυλάκι
του χωραφιού, στο θρανίο του πανεπιστήμιου συνταιριάζουν και τον αγώνα για τα δικαιώματά τους σαν εργαζόμενες του σήμερα και του αύριο, σαν μητέρες, σαν γιαγιές, σαν συντρόφισσες του άντρα, που μαζί δίνουν τον
ίδιο αγώνα.

Την κεντρική ομιλία στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα
έκανε η Χρ. Σκαλούμπακα πρόεδρος της ΟΓΕ και τόνισε:
«Είμαστε στο πλευρό των γυναικών προσφύγων και μεταναστών, που μαζί με τα παιδιά τους εγκλωβίζονται στους
ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς … Ξέρουμε ότι καμία
γυναίκα δεν παίρνει το παιδί της στην αγκαλιά για να διασχίσει βουνά και θάλασσες παρά μόνο όταν βρίσκεται σε
πραγματικό κίνδυνο, σε πραγματικό αδιέξοδο… Εχθρός
του λαού δεν είναι οι ξεριζωμένοι... Είναι η πολιτική που
αυξάνει τα κύματα της προσφυγιάς και μετατρέπει την
Ελλάδα σε φυλακή και "φρούριο" της ΕΕ... Έχουμε ευθύνη
απέναντι στα παιδιά μας να δυναμώσει η αλληλεγγύη των
λαών και να μην πιάσει τόπο το εθνικιστικό, ρατσιστικό
δηλητήριο…
Η κοινή μας δράση δεν εξαντλείται σε μια διαμαρτυρία
το χρόνο, σε μια επετειακή εκδήλωση, αλλά επιδιώκουμε
να είναι πολύμορφη, να έχει συνέχεια και διάρκεια… Η 8η
Μάρτη είναι η μέρα διεκδίκησης και αγώνα για ισότιμα
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Παράγοντες που θα επηρεάζουν την εξέλιξη του ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού
συστήματος

Συνολικά δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός
πως μέχρι το 2060-70, που η κυβέρνηση διατείνεται πως
εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού- συνταξιοδοτικού, θα επηρεάζουν αποφασιστικά την κατάσταση
του συνταξιοδοτικού συστήματος οι εξής παράγοντες:
α) Θα υπάρξουν σίγουρα κι άλλες οικονομικές κρίσεις
του καπιταλιστικού συστήματος, τις επιπτώσεις των
οποίων θα κληθούν να επωμιστούν και πάλι οι εργαζόμενοι και ο λαός, οι συνταξιούχοι. Ήδη η παγκόσμια αναιμική οικονομική ανάπτυξη, η επιδημία του κορωνοϊού και
άλλοι παράγοντες (ενδοϊμπεριαλιστικές αντιπαραθέσεις
και πόλεμοι, τιμές πετρελαίου) εντείνουν τους φόβους
για το ξέσπασμα νέας κρίσης, ενώ η κυβέρνηση παραδέχεται πως θα υπάρξει επιβράδυνση στην ανάπτυξη και οι
στόχοι για αύξηση του ΑΕΠ και τα πλεονάσματα δεν θα
πιαστούν.
β) Η δημογραφική μείωση του πληθυσμού, που το
2050 υπολογίζεται να πέσει στα 8 εκατομμύρια, αν συνεχιστεί η κατάσταση αυτή (βλέπε σχετική μελέτη της
βουλής φ.437 του ΠΑ- Γενάρης 2019).
Κατά συνέπεια η βιωσιμότητα του ασφαλιστικούσυνταξιοδοτικού θα εξαρτηθεί από το δημογραφικό και
τη γήρανση, όπως προβλέπουν άλλωστε και ο νόμος και
η αναλογιστική μελέτη που τον συνόδεψε.
γ) Η αναλογία συνταξιούχων- ασφαλισμένων. Στην
αναλογιστική μελέτη και με βάση το σενάριο της μεταρρύθμισης Βρούτση αναφέρεται πως:
- το 2018 οι ασφαλισμένοι ήταν
4.184.348
οι συνταξιούχοι
2.571.389
αναλογία συνταξιούχων- ασφαλισμένων 0,61
- το 2060 οι ασφαλισμένοι θα είναι
3.813.598
οι συνταξιούχοι
2.767.128
αναλογία
0,73
Η αναλογία δηλαδή θα γίνεται πιο δυσχερής για τη
βιωσιμότητα του ταμείου.
δ) Η χρηματοδότηση του e-ΕΦΚΑ από το κράτος θα
μειωθεί το 2025 στο 4,8% του ΑΕΠ και το 2060 στο 3,5%
του ΑΕΠ, θα καλύπτει μόνο την εθνική σύνταξη.
ε) Θα μειωθούν οι εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων.
Κατά συνέπεια συνολικά τα έσοδα του ταμείου συντάξεων θα μειώνονται (κρατική χρηματοδότηση- εισφορές).
Όλη αυτή η κατάσταση θα οδηγήσει σε βέβαιη αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης (σταδιακά πάνω
από τα 70 με βάση και την αύξηση του προσδόκιμου
ζωής) και σε παραπέρα μείωση των συντάξεων. Όλα τα
παραπάνω κάνουν έωλη έως πλασματική την εικόνα, που
η αναλογιστική μελέτη (δηλαδή η κυβέρνηση) ήθελε να
δημιουργήσει με την εκτίμηση, πως «μακροπρόθεσμα το
ανταποδοτικό/αναλογικό τμήμα των παροχών σχεδόν
καλύπτεται από τα έσοδα από εισφορές», ώστε να δικαιολογηθούν οι συνεχιζόμενες και προς το χειρότερο νέες
ανατροπές.
Συμπερασματικά. Τίποτα δεν τελείωσε ακόμα όσον
αφορά το συνταξιοδοτικό. Πέραν των άλλων λόγων που
έχουν αναλυθεί σε άλλα φύλλα του ΠΑ, που ωθούν στην
ιδιωτικοποίηση του συνταξιοδοτικού συστήματος (ιδιωτικές εταιρίες, ΣΕΒ- επενδύσεις κλπ), οι παραπάνω
παράγοντες κάνουν, από τη μεριά των κυβερνήσεων
και του μεγάλου κεφαλαίου, πιο επιτακτική τη μετατροπή του συνταξιοδοτικού σε ιδιωτική υπόθεση του κάθε
ασφαλισμένου. Την επίρριψη των ευθυνών για τις
όποιες αρνητικές επιπτώσεις στις πλάτες του, αφού η
ιδιωτικοποίηση θα τον καθιστά απόλυτα υπεύθυνο για
κάθε αρνητικό αποτέλεσμα στην ασφαλιστική κατάστασή του. Έτσι ώστε να αποδέχεται σαν μοιραία εξέλιξη
κάθε ανατροπή των ασφαλιστικών προβλέψεών του.
Όμως δεν πρέπει να θεωρούμε πως εμείς, οι σημερινοί συνταξιούχοι θα μείνουμε ανεπηρέαστοι από τις
εξελίξεις αυτές. Η νέες επιθέσεις στις συντάξεις είναι
προ των πυλών. Οι νέες μειώσεις τους βρίσκονται στην
ημερήσια διάταξη των κυβερνητικών πολιτικών. Κι
ασφαλώς δεν μπορούμε να αφαιρούμαστε από την
ανάγκη να υπερασπιστούμε και να διεκδικήσουμε μαζί
με τα παιδιά και τα εγγόνια μας ένα καλύτερο ασφαλιστικό μέλλον, που θα εξασφαλίζει ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής σε όλο τον εργαζόμενο λαό .

Οι αγώνες του λαού δεν τιμωρούν την
κοινωνία. Υπερασπίζονται και διεκδικούν
τα συμφέροντά του. Οι πολιτικές των
κυβερνήσεων τιμωρούν το λαό, εξαφανίζουν τα δικαιώματά του

8

ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ

Μάρτης 2020

Αστεία και σοβαρά
Είπε ο Βρούτσης για την απεργία στις 18/2/2020:
«Δεν έρχεται εναντίον του Ασφαλιστικού, αλλά τιμωρεί
ουσιαστικά την κοινωνία». Προκειμένου να καλλιεργήσουν
«τον κοινωνικό αυτοματισμό», δεν διστάζουν να ξεφουρνίσουν τον πιο εξωφρενικό παραλογισμό. Γιατί όσο κι αν
προσπαθήσει κάποιος να βρει το λόγο για τον οποίο οι
εργαζόμενοι θέλουν να… τιμωρήσουν την κοινωνία απεργώντας ενάντια σε έναν αντεργατικό νόμο, δεν πρόκειται να
το καταφέρει. Ο Βρούτσης αφού ξέρει το λόγο, γιατί δεν
μας τον είπε;
«Αν δει κάποιος τα αίτια για τα οποία γίνεται, θα διαπιστώσει ότι το κυρίαρχο αίτημα είναι η απόσυρση του
νόμου Κατρούγκαλου, τη στιγμή που όταν ήρθε ο εν λόγω
νόμος δεν υπήρχαν απεργίες». Εντάξει, είπαμε να κάνει ο
υπουργός τον… ξεχασιάρη, αλλά όχι μέχρι του σημείου
να μη θυμάται τους αγώνες που έγιναν ενάντια στο νόμο
Κατρούγκαλου, που του άφησαν μάλιστα το υποκοριστικό «ψαλιδοχέρης».
«…υποκινούνται από το ΠΑΜΕ και από τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι οι
δύο φορείς που ελέγχουν τα συνδικάτα με μεγάλη πλειοψηφία και παίρνουν αποφάσεις, οι οποίες έρχονται τιμωρητικά
στην κοινωνία». Ε όχι και υποκινητής απεργιών ο ΣΥΡΙΖΑ, που

Όποιος είναι αλληλέγγυος των ΗΠΑ, της ΕΕ
και του ΝΑΤΟ, του Ερντογάν και του Νετανιάχου, των ιμπεριαλιστών δεν μπορεί να είναι
αλληλέγγυος των προσφύγων και μεταναστών, είναι εχθρός τους. Όποιος είναι αλληλέγγυος των επιχειρηματιών και των μονοπωλίων, δεν μπορεί να είναι αλληλέγγυος στους
αγώνες των εργαζομένων και του λαού, είναι
εχθρός τους

Συνεδρίαση του ΔΣ της
ΟΣΙΚΑ στις 6/3/2020

συνέχεια από τη σελ. 3

Λέσβο είχε καθολικό χαρακτήρα. Ο μηχανισμός τρομοκράτησης τα βρήκε σκούρα και η κυβέρνηση αναγκάσθηκε να
αναδιπλωθεί και να τον μαζέψει.
> Οι ενέργειες της κυβέρνησης στο προσφυγικό είναι
συμβιβασμένες με τις συμφωνίες της ΕΕ με την Τουρκία
και το Δουβλίνο 2. Η ΕΕ έχει στόχο να μετατραπούν τα
νησιά της χώρας μας σε φυλακές. Τα σωματεία μας σε
αυτή την βάση να βγάλουν ψηφίσματα καταδίκης αυτών
των πολιτικών και να καταδικάσουν την βία και τρομοκρατία της κυβέρνησης, να μη σταλούν ΜΑΤ στα νησιά.
Να δώσουμε προσοχή και να έχουμε στο κέντρο της
προσοχής μας στα παρακάτω ζητήματα που αποτελούν το
κλειδί για την ανάπτυξη και την ανασύνταξη του συνταξιουχικού κινήματος.
• Έχουμε κάνει βήματα στην καλή, ουσιαστική λειτουργία
της ΣΕΑ, την παραπέρα συσπείρωση δυνάμεων σε αυτή.
• Να ρίξουμε το ανάλογο βάρος να γραφτούν οι συνταξιούχοι στα σωματεία τους, Να επιμείνουμε, όλα μας τα
σωματεία να ιδρύσουν παραρτήματα σε μεγάλες πόλεις
του νομού τους. Να ρίξουμε μεγαλύτερο βάρος στην
καλή προετοιμασία των συνεδριάσεων των διοικητικών
οργάνων. Τα Δ.Σ σωματείων μας να συνεδριάζουν τακτικά με προετοιμασμένες εισηγήσεις, Να έχουν καλή
τακτική παρακολούθηση στα οικονομικά τους.
• Να πάρουμε μέτρα, να έχουμε γνώση και να δώσουμε
βοήθεια για το πώς τα σωματεία μας αναπτύσσουν την
επαφή και δεσμούς με τα μέλη τους μέσα από ζωντανή
ενημέρωση, όπως Γ. Σ., ενημερωτικές συσκέψεις, ατομικές επαφές, πολιτιστικές ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
• Στα πλαίσια της ΣΕΑ να συνεχίσουμε και να δυναμώσουμε την επαφή μας μέσα από τις περιφερειακές μας
συσκέψεις. Σταθερά να καλλιεργούμε την ανάγκη της
ενωτικής δράσης του συνταξιουχικού κινήματος με το
εργατικό.
• Κάναμε βήματα στο να μελετήσουμε καλύτερα και να
επικαιροποιήσουμε το πλαίσιο των αιτημάτων μας
Να το στηρίζουμε με ιδεολογικά επιχειρήματα, που θα
δίνουν απαντήσεις στα επιχειρήματα της κυβέρνησης για
την ιδιωτική ασφάλιση και τα επαγγελματικά ταμεία, την
λεγόμενη κανονικότητα, το επιτελικό κράτος, το δόγμα
«νόμος και τάξη», από πού προκύπτει η διεκδίκηση αιτημάτων με βάση τις πραγματικές μας ανάγκες. Για τον ίδιο τον
χαρακτήρα της καπιταλιστικής ανάπτυξης ως αιτία της
κρίσης. Να χτυπάμε την λογική της μοιρολατρίας του
συμβιβασμού, των χαμηλών προσδοκιών. Μεγάλο μας
ατού σε αυτή την πορεία είναι η ίδια η αγωνιστική πορεία
και δράση που έχουμε αναπτύξει ως συνταξιουχικό κίνημα και τα αποτελέσματα της. Ότι μέχρι σήμερα κερδίσαμε αυτό έγινε με αγώνα όπως: η μη περικοπή της προσωπικής διαφοράς στους παλαιούς συνταξιούχους, η
επαναφορά στις συντάξεις χηρείας, η επιστροφή των
παράνομων παρακρατήσεων για την υγεία, η κατάργηση
της εισφοράς αλληλεγγύης στις επικουρικές, η κατάργηση της αυθαίρετης περικοπής των επικουρικών σε
όσους είχαν άθροισμα κύριων και επικουρικών συντάξεων πάνω από 1300 ευρώ.

μαζί με τα συνεταιράκια του από τη ΔΑΚΕ και την ΠΑΣΚΕ σαν
συνδικαλιστική μαφία που ελέγχουν τη ΓΣΕΕ έχουν μετατραπεί σε ανοιχτούς, ξετσίπωτους απεργοσπάστες.
Ο δε Μπουκώρος της ΝΔ ισχυρίστηκε επίσης πως με το
ν. Κατρούγκαλου «δεν είχαμε μεγάλη απεργία». Πέρα από
το γεγονός πως ο εν λόγω βουλευτής σίγουρα δεν ήξερε αν
ήταν ή όχι μεγάλη η απεργία το 2016, αφού δεν ήταν
παρών, η αναφορά του αυτή αποτελεί μια έμμεση παραδοχή πως η απεργία στις 18/2/2020 ήταν μεγάλη. Άρα πάει
περίπατο ο άλλος ψευδής ισχυρισμός του για «κομματικά
υποκινούμενη απεργία». Μόνοι τους αυτοδιαψεύδονται.
Ο Βελόπουλος μας είπε πως αν είχε συνδεθεί το ασφαλιστικό με την εξόρυξη πετρελαίου από το 2007, ή αν
είχαμε ιδιωτικοποιήσει την κοινωνική ασφάλιση όπως στον
Καναδά δεν θα βρισκόμαστε τώρα στην κατάσταση αυτή.
Απλά να του πούμε πως (1) η εξόρυξη μικρών ποσοτήτων
πετρελαίου από τα κοιτάσματα του Πρίνου (αυτά μόνο
υπάρχουν ακόμη πριν το 2007) δεν έσωσε τους πολίτες από
την ακρίβεια των καυσίμων, θα έσωζε το ασφαλιστικό(;) και
(2) στον Καναδά και στις ΗΠΑ που είναι ιδιωτικοποιημένο
το σύστημα, οι εργαζόμενοι τρέμουν συνεχώς για ένα πιθανό μπουμ στα ιδιωτικά ασφαλιστικά ταμεία, όπως αυτά του
πρόσφατου παρελθόντος, που τους άφησαν ξεκρέμαστους.
Επίσης μας υπενθύμιζε συνέχεια ότι είναι επιχειρηματίας, ότι έχει πολλές επιχειρήσεις, και μας ενημέρωσε
πως σε μία από τις επιχειρήσεις του στις 18 του Φλεβάρη
«δεν μπήκε ούτε ένας πελάτης». Ομολογούμε πως τον
λυπηθήκαμε αφάνταστα. Έμειναν απούλητες τόσες επιστολές του Ιησού Χριστού. Μας κάλεσε δε να συναισθανθούμε «τον πόνο», που ένιωσαν οι επιχειρηματίες του
κέντρου της Αθήνας την «αποφράδα» εκείνη ημέρα. Γιατί
δεν πήγαινε να τους μοιράσει τελοπόν να τους περάσει…
Βέβαια πως γίνεται αυτή η… καταστροφή των επιχειρηματιών του κέντρου της Αθήνας να επέρχεται πάντα και μόνο
μέσα στις 2-3 πρωινές ώρες, που διαρκεί μια απεργιακή
συγκέντρωση (3-4 φορές το χρόνο), ενώ όλη την υπόλοιπη
μέρα (και χρονιά) το κέντρο είναι ελεύθερο, κανείς τύπος
τύπου Βελόπουλου δεν μας το έχει εξηγήσει. Κι ούτε θα το
κάνει ποτέ.
Κι αφού ξαναθυμήθηκε τις επιχειρήσεις που τους έβαλαν… λουκέτα οι εργαζόμενοι με τις απεργίες τους (την
εξής μία, την PIRELLI- δεν έχουν εδώ και σαράντα χρόνια
«παράδειγμα» άλλης, όλο την PIRELLI επικαλούνται), είπε
πως ναι μεν το δικαίωμα της απεργίας είναι αναφαίρετο,
αλλά όταν υπάρχει… κατάχρησή του (κομματική, απεργία
για την απεργία, δεν απεργεί όλη η χώρα κ.α.) τότε μετατρέπεται σε… τυραννία όλης της κοινωνίας και άρα πρέπει
η ΝΔ να φέρει γρήγορα νόμο για τον περιορισμό της και
των διαδηλώσεων. Θα θέλαμε να τον ρωτήσουμε: αυτός
σαν επιχειρηματίας πόσες φορές άφησε τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις του το ελεύθερο να απεργήσουν;
Είμαστε απόλυτα βέβαιοι, καμία. Μπορεί και να τους δίνει
με το ζόρι να πίνουν κανένα σκεύασμά του μορφής «απεργοσπαστόν».
Κριτική άσκησε και ο Τσίπρας στο ν/σ για τις συντάξεις. Κατηγόρησε τη ΝΔ πως «φούσκωσε τα μυαλά των
συνταξιούχων πως θα πάρουν αυξήσεις», πως «θα διατηρούσε την 13η σύνταξη», «διέψευσε τις ελπίδες τους»,
πως αυτοί «δεν παραπλανούνται με εικονικούς δείκτες και
πίνακες τηλεοπτικών εκπομπών», πως «θα καταργούσε το
ν. Κατρούγκαλου» κλπ. Και μας θύμισε πως κι αυτός μας
είχε φουσκώσει τα μυαλά πως θα καταργούσε τους
νόμους του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, πως μας παραπλανούσε,
ψηφίζοντας το ν. 4387/16 με πίνακες και εικονικούς δείκτες, πως διέψευσε τις ελπίδες όσων τον πίστεψαν
βέβαια.
Βασικό του επιχείρημα κριτικής όμως ήταν ποιο; Ότι η
σημερινή κυβέρνηση δεν δικαιολογείται να φέρει περικοπές
αφού δεν υπάρχει μνημόνιο και δεν την πιέζει κανείς (ΕΕ,
ΔΝΤ). Είπε επί λέξει: «όλες τις προηγούμενες φορές που
κόπηκαν συντάξεις υπήρχε δικαιολογία (μνημόνια, τρόικα
κλπ), σήμερα δεν υπάρχει». Τι επιχείρησε με την αναφορά
αυτή; Να δικαιολογήσει τις περικοπές που η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ έκανε. Ναι αλλά με τον τρόπο αυτό παρείχε

Το ποιηματάκι μας
Ο συνταξιούχος

(του συν/φου Σταύρου Φοινικάκου)

Είμαι κομμάτι της κοινωνίας,
δε θέλω να είμαι σε μια γωνία.
Έχω την πείρα κάποιων αιώνων,
βαδίζω αγέρωχα στον ίδιο δρόμο
Στο νου μου έχω αυτούς που πέσανε,
που αντισταθήκαν γι’ αυτά που έπρεπε.
Τα χιόνια στα μαλλιά η τιμή μου,
αλύγιστη η εργατική συνείδησή μου
Και θα είναι πάντα η παρουσία μου
στις διαδηλώσεις και στην ουσία τους.
Για ό,τι αφαιρέσαν δε λέω χαλάλι τους,
χαλώ τον ύπνο τους στο προσκεφάλι τους.

πλήρη δικαίωση και στις προηγούμενες περικοπές που
είχαν κάνει το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ. Άρα καταλάβατε τώρα γιατί
δεν τις κατάργησε; Γιατί ήταν βρε παιδί μου δικαιολογημένες!!!
Και τι άλλο μας ξεφούρνισε ο Αλέξης; Ότι η ΝΔ απορρυθμίζει τις εργασιακές σχέσεις, χτυπάει τις ΣΣΕ, υποβαθμίζει το Σώμα Επιθεωρητών εργασίας, επιτρέπει τις
αναιτιολόγητες και ομαδικές απολύσεις, υπαναχώρησε
από τη δέσμευση για την ανεπαρκέστατη (κατά τον ΣΥΡΙΖΑ) αύξηση του κατώτατου μισθού. Ασφαλώς τα κάνει
όλα αυτά η κυβέρνηση της ΝΔ. Αλλά ο (θου κύριε φυλακή
τω στόματί μου) ΣΥΡΙΖΑ τι διαφορετικό έκανε; Ακριβώς
τα ίδια. Κι επειδή μπορούν να μας πουν πως αυτοί αυξήσανε τον κατώτατο μισθό, θεωρούν την αύξηση αυτή
επαρκή; Γιατί εμείς την θεωρούμε επίσης ανεπαρκέστατη. Χώρια που έγινε με ενεργοποίηση του νόμου Βρούτση
για ορισμό των κατώτερων μισθών από την κυβέρνηση
και όχι από συλλογικές διαπραγματεύσεις και ΣΣΕ.
Ανακάλυψε επίσης πως «δεν μπορεί να ανακαλύψει ποιοι
άλλοι εργαζόμενοι, εκτός από τα golden boys, με 40 χρόνια
εργασίας θα έχουν μισθό πάνω από 3.500 ευρώ, ώστε να
πάρουν καλές συντάξεις». Δηλαδή όταν, σαν πρωθυπουργός, επεξέτεινε τις εργασιακές σχέσεις λάστιχο και διατήρησε τους μισθούς των 300- 500 ευρώ για εκατοντάδες
χιλιάδες εργαζόμενους, δεν φανταζόταν πως αυτοί δεν θα
μπορέσουν ποτέ να έχουν τις προϋποθέσεις των golden
boys; Υποκρισία απύθμενη.
Και μετά από όλα αυτά μας διαβεβαίωσε πως «είναι
εδώ (για να επανέλθει) με σχέδιο για ανάπτυξη και περισσότερη δικαιοσύνη, για ασφάλεια και κοινωνική συνοχή,
ασφάλεια στην εργασία και στο κοινωνικό κράτος» και
άλλες τέτοιες αερολογίες. Μας τα είπες και την προηγούμενη φορά Αλέξη, οπότε άσε δεν θα πάρουμε ξανά. Προτιμάμε τον δικό μας μονόδρομο. Της ταξικής πάλης ενάντια στις πολιτικές κυβερνήσεων σαν τη δική σου, της
ΝΔ, του ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ ή όλων μαζί. Και την επιλογή
εκείνων που είναι σταθερά στο πλευρό μας, στήριγμα
στους αγώνες μας.
Δηλώσεις- προτάσεις έκανε ο Αλέξης Τσίπας για την
αντιμετώπιση του κορονοϊού. Ανάμεσα στα άλλα πρότεινε:
«η κυβέρνηση οφείλει να αναστείλει τώρα τον σχεδιασμό
της για κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας,
που ξεκινά από 1η Μαΐου… Μου είναι αδιανόητο», είπε, «την
ώρα που θα πρέπει συμπολίτες μας να μπαίνουν σε κατ'
οίκον περιορισμό, η κυβέρνηση να επιτρέπει στα funds να
βγάζουν ολόκληρες οικογένειες έξω από τα σπίτια τους».
Προσέξτε, πρότεινε στην κυβέρνηση της «ιδεοληπτικής
νεοφιλελεύθερης δεξιάς» όχι να ακυρώσει την κατάργηση
της προστασίας, απλά μόνο να την αναστείλει, προφανώς
μέχρι να περάσει η επιδημία. Μόλις γίνει αυτό ο κος Τσίπρας θα αποδέχεται σαν διανοητό, τα funds να βγάζουν
ολόκληρες οικογένειες έξω από τα σπίτια τους!!! Τόσο…
αριστερός δεν αντέχεται πια!!!
Και μια και μιλάμε για τον κορονοϊό. Την ώρα που κλείνουν σχεδόν τα πάντα για προστασία από την έξαρση της
εξάπλωσης του ιού και ειδικά τα σχολεία, η Μητρόπολη της
Μυτιλήνης με εγκύκλιό της… διέταξε την Διεύθυνση και
τους διευθυντές των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νησιού να πάνε ομαδικά τους
μαθητές στις εκκλησίες από 8-14 Μάρτη για να παρακολουθήσουν τη λειτουργία των «προηγιασμένων(;;;)». Και το πιο
εξωφρενικό. Η Διεύθυνση, σαν… υπηρεσία της Μητρόπολης και όχι του υπουργείου Παιδείας, έσπευσε να αποστείλει τη σχετική εγκύκλιο- εντολή στους διευθυντές των
σχολείων!!! Άραγε ποιος θα πάρει «το φραγγέλιο να μαστιγώσει» αυτούς τους, μέχρις εγκληματικότητας, απίστευτα
ανεύθυνους;

8 Μάρτη: Ημέρα της
Εργαζόμενης και
Αγωνιζόμενης Γυναίκας
συνέχεια από τη σελ. 7
δικαιώματα γυναικών και ανδρών στην εργασία, στη
μόρφωση, στην οικογένεια, στην κοινωνική δράση.
Είναι μέρα αφιερωμένη στις αγωνίστριες της ζωής… το
κίνητρό μας να ζήσουμε μια ζωή όπως αξίζει σε μας
και τα παιδιά μας είναι το πιο ισχυρό όπλο. Για μας
οδηγός είναι οι σύγχρονες ανάγκες μας… Σήμερα
υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες για να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες μας και επομένως να γίνει
πραγματικότητα η γυναικεία ισοτιμία… Δεν συμβιβαζόμαστε με τα ωράρια και τη ζωή – λάστιχο… Δεν ανεχόμαστε να εργαζόμαστε χωρίς μέτρα προστασίας του γυναικείου οργανισμού, η μητρότητα να γίνεται ατομική μας
υπόθεση και ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα. Αντιπαλεύουμε την πολιτική της "ενεργού γήρανσης" που μας θέλει να
εργαζόμαστε έως τα βαθιά γεράματα, να ζούμε με
μισθούς και συντάξεις πείνας. Δεν νομιμοποιούμε τη βαρβαρότητα που βιώνουμε. Μπορούμε να την ανατρέψουμε.
Η διέξοδος βρίσκεται στη συλλογική δράση, στην αγωνιστική στάση ζωής και στη διεκδίκηση για όλα αυτά που

μας ανήκουν και μας στερούν οι εκμεταλλευτές του
μόχθου μας».

