Ο νόμος για τις συγκεντρώσεις/διαδηλώσεις θα μείνει στα χαρτιά. Τα
χαρτιά θα τσαλακωθούν. Θα πεταχτούν στον κάδο των σκουπιδιών. Θα
βρεθούν στη χωματερή όπου έχουν καταλήξει όλες οι αντίστοιχες
αντεργατικές επιλογές κυβερνήσεων- κεφαλαίου. Νόμος είναι η ταξική
πάλη. Κι αυτή δεν καταργείται με χουντικούς νόμους και διατάγματα
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Ο νόμος για τις διαδηλώσεις
Οι αστικές κυβερνήσεις κάθε απόχρωσης, που έχουν αναλάβει την κυβέρνηση εκ μέρους των καπιταλιστών τα τελευταία 45
χρόνια εξυπηρέτησαν απόλυτα τα συμφέροντα του μεγάλου
κεφαλαίου (ντόπιου και ξένου), αξιοποιώντας τα περιθώρια που
το ίδιο το σύστημα έδινε (παροχές, ρουσφέτια κλπ) για τον
εγκλωβισμό των εργαζομένων στην αποδοχή και υποστήριξη
των συμφερόντων αυτών, σαν να ήταν και δικά τους.
Την περίοδο των «παχιών αγελάδων» για το κεφάλαιο, της
συνεχούς ανάπτυξης, της αδιατάρακτης κερδοφορίας, γινόταν
ανεκτή από το σύστημα και μια σχετική δυνατότητα δράσης του
εργατικού κινήματος, πάντα βέβαια στα πλαίσια του ρεφορμιστικού φιλοεργοδοτικού συνδικαλισμού (για τον οποίο εξασφάλιζε την πλειοψηφία στα βασικά συνδικαλιστικά όργανα), που
μπορούσε μεν να διεκδικεί κάποια αιτήματα, ή να αμφισβητεί
ορισμένες οξείες- για την εποχή εκείνη- απαιτήσεις του μεγάλου κεφαλαίου, αλλά ποτέ δεν έβγαινε έξω από τα όρια της
συνολικής αποδοχής των νόμων της λειτουργίας της καπιταλιστικής οικονομίας, της ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας
των μεγάλων επιχειρήσεων και ομίλων.
Και βέβαια δεν μπορούσε να αγνοήσει ή να υποτάξει τη
δράση του ταξικού εργατικού κινήματος, που είχε ισχυρή και
αποτελεσματική αγωνιστική παρέμβαση υπεράσπισης και διεκδίκησης δικαιωμάτων και αιτημάτων των εργαζομένων.
Το ξέσπασμα των διαδοχικών οικονομικών κρίσεων από τη
μια δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στην κερδοφορία και
ανταγωνιστικότητα των μεγαλοεπιχειρήσεων, στην επενδυτική
δραστηριότητα, όμως από την άλλη πρόσφερε στο κεφάλαιο
μια μοναδική ευκαιρία για να εφαρμόσει όλες τις αντεργατικές
επιλογές, που είχε από χρόνια στα συρτάρια του, ειδικά όσον
αφορά την ουσιαστική παρεμπόδιση της δράσης του εργατικού
κινήματος, ιδιαίτερα του ταξικού.
Μέχρι το ξέσπασμα της κρίσης έκανε τη δουλειά του με τον
ένα πυλώνα του θεσμικού πλαισίου, εκείνου που έδινε τη δυνατότητα στην εργοδοσία να απαγορεύει τις απεργιακές κινητοποιήσεις, μέσω της δικαστικής οδού, που έβγαζε παράνομες και
καταχρηστικές το 95% των απεργιών, που κήρυσσαν τα συνδικάτα.
Ο δεύτερος πυλώνας ήταν το μπλοκ των φιλοεργοδοτικών
συνδικαλιστικών δυνάμεων, που κινούνταν στην βάση των ιδεολογικών- πολιτικών απόψεων των αστικών κομμάτων.
Οι κρίσεις (της δεκαετίας 2009- 2019 και 2020 με την πανδημία) ανάγκασαν το κεφάλαιο να επανεκτιμήσει την κατάσταση
και να αποφασίσει, πως ήρθε η ώρα να ρίξει στο γήπεδο τις
άλλες αντεργατικές εφεδρείες, ώστε να υποχρεώσει το ταξικό
εργατικό και λαϊκό κίνημα- σαν μοναδικό πλέον ταξικό αντίπαλοσε πλήρη υποταγή.
Αυτό με το δεδομένο πως τα αντεργατικά και αντιλαϊκά
μέτρα της δεκαετίας αυτής, αλλά και όσων έρχονται στο επόμενο διάστημα, στο έδαφος της νέας κρίσης που εξελίσσεται,
ήταν, είναι και θα είναι εξόχως σκληρά, οδήγησαν και θα εκτινάξουν το αντεργατικό περιεχόμενό τους στα ύψη, θα κάνουν τη
ζωή των εργαζομένων και του λαού κόλαση χωρίς εισαγωγικά.
Κατάσταση, που το κεφάλαιο ξέρει, πως θα πολλαπλασιάσει την
οργή και αγανάκτηση του λαού, θα ενισχύσει την αποφασιστικότητά του να αντιδράσει αγωνιστικά. Η προσπάθεια των προπαγανδιστικών/ιδεολογικών μηχανισμών του να πείσουν το λαό να
αποδεχτεί όλη αυτή τη σε βάρος του βαρβαρότητα, πως είναι
για το καλό του, δεν μπορεί να του εξασφαλίσει την «κοινωνική
συνοχή και ηρεμία», που απαιτείται για να ξεπεράσει τα ζόρια
των κρίσεων.
Έτσι από τη μια ενίσχυσε το νομικό πλαίσιο για την πρόσθεση νέων εμποδίων στη δυνατότητα των συνδικάτων να αποφασίζουν και οργανώνουν απεργίες. Αυτό έγινε με το νόμο Αχτσιόγλου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Από την άλλη πήρε όλα τα μέτρα, ώστε κύρια τα ανώτερα
και- όσα μπορεί να ελέγξει- ενδιάμεσα συνδικαλιστικά όργανα
(ΓΣΕΕ, ΕΚ, Ομοσπονδίες) να περάσουν από τη φάση του
ρεφορμισμού στην κατάσταση της πλήρους ταύτισης με τις
εργοδοτικές επιλογές, άρνησης κάθε υποστήριξης, αλλά και
ανοιχτής προβοκατόρικης υπονόμευσης των αγωνιστικών δράσεων, που τα συνδικάτα αναπτύσσουν. Η εκλογή εργοδοτών ή
εκπροσώπων τους στα ανώτερα εργατικά συνδικαλιστικά όργανα και η φράση του Παναγόπουλου πως «οι απεργίες έφαγαν τα
ψωμιά τους» ήταν η απόλυτη έκφραση αυτής της μεθόδευσης.
Η απόφαση λοιπόν να θεσπιστεί η απαγόρευση των συγκεντρώσεων/διαδηλώσεων, με τη λήψη μάλιστα ιδιαίτερα σκληρών, εξοντωτικών μέτρων σε βάρος των πρωτοπόρων δυνάμεων

συνέχεια στη σελ. 2

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ
ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ
ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΟ ΓΥΨΟ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΜΕ
ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
«Αυτό που δεν πέτυχαν κατά τη διάρκεια της καραντίνας, να
κλείσουν το στόμα των υγειονομικών, των εργαζομένων στα
σούπερ μάρκετ, των εκπαιδευτικών, των ξενοδοχοϋπαλλήλων,
όλων των εργαζομένων και συνολικά του λαού μας, επιδιώκουν
να το κάνουν με έναν χουντικής έμπνευσης νόμο, που προωθεί
νέα μέτρα περιορισμού, καταστολής και διάλυσης του βασικού
δημοκρατικού δικαιώματος, το οποίο ο λαός μας κατέκτησε με
πολλούς, διαχρονικούς κι αιματηρούς αγώνες. Η κυβέρνηση, με
τα καλοταϊσμένα ΜΜΕ, ζεσταίνει το σχέδιο απαγόρευσης των
διαδηλώσεων και των συγκεντρώσεων.
Το "νομοσχέδιο", αντιγραφή του χουντικού νόμου του 1971
(!!!), ορίζει την αστυνομία ως ανώτατη αρχή καθώς της αναθέτει
διευρυμένο και επιτελικό ρόλο. Πέρα από το ρόλο της στην
επιβολή του νόμου, αναλαμβάνει καθήκοντα "ερμηνείας του
νόμου". Θα μπορεί να καθορίζει τους περιορισμούς που πρέπει
να επιβληθούν σε μια διαδήλωση, να επινοεί δικούς της, να έχει
τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίζει εκ των προτέρων αν θα
επιτραπεί μια δημόσια συνάθροιση, αν αυτή είναι αυθόρμητη,
ποιοι περιορισμοί θα επιβάλλονται. Φέρνουν ξανά τον χωροφύλακα μέσα στα σωματεία, στους φοιτητικούς συλλόγους, στις
διαδηλώσεις, στις συνελεύσεις.

Με βάση το "νέο" νομοσχέδιο:

• "Ο οργανωτής της διαδήλωσης οφείλει να γνωστοποιήσει
στην κατά τόπο αστυνομία ή λιμενική αρχή την πρόθεσή του
να καλέσει το ευρύ κοινό σε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση. Η
γνωστοποίηση περιλαμβάνει τα στοιχεία ταυτότητας κι επικοινωνίας του οργανωτή (φυσικό πρόσωπο), τον ακριβή τόπο, το
χρόνο έναρξης, λήξης, το σκοπό και το δρομολόγιο της διαδήλωσης" (άρθρο 3).
• Ο οργανωτής της συγκέντρωσης "συνεργάζεται άμεσα με την
αρμόδια αστυνομική αρχή και ιδίως με τον αστυνομικό διαμεσολαβητή (σύνδεσμος μεταξύ διαδηλωτών και κράτους) και
συμμορφώνεται στις υποδείξεις του παρέχοντας συνδρομή
στην τήρηση της τάξης" (άρθρο 4).
• Αν η κινητοποίηση (πορεία, συγκέντρωση, διαδήλωση) δεν
γνωστοποιηθεί "η αστυνομική αρχή δύναται να προβεί στη
διάλυση της ανωτέρω συνάθροισης" (άρθρα 3 και 9). Επιπλέον,
"επικείμενη δημόσια συνάθροιση μπορεί να απαγορεύεται (κι
αν ακόμα έχει γνωστοποιηθεί), αν επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια ή απειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής" (άρθρο 8).

Ανάγεται σε ιδιώνυμο η συμμετοχή σε διαδήλωση, αφού:

• "Οσοι συμμετέχουν σε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση, η
οποία έχει απαγορευτεί τιμωρούνται με φυλάκιση από ένα (1)
έως δύο (2) έτη» (άρθρο 14).
• "Ο οργανωτής δημόσιας συνάθροισης ευθύνεται για την αποζημίωση όσων υπέστησαν βλάβη της ζωής και της ιδιοκτησίας
τους...". Με τη διάταξη αυτή ενορχηστρώνεται κι ανοίγει ο
δρόμος για εκτεταμένες προβοκάτσιες (άρθρο 14).
• Για την απαγόρευση λαμβάνεται υπόψη και ο αριθμός των
διαδηλωτών και η δυνατότητα της αστυνομίας για αλλαγή
δρομολογίου ή τόπου συγκέντρωσης (άρθρο 7, παρ. 4).
• "Εξουσιοδοτείται ο υπουργός Δημόσιας Τάξης να ρυθμίζει τα
περί διάλυσης των συγκεντρώσεων" κατά το δοκούν και με
συνοπτικές διαδικασίες (άρθρο 15).
Ο περιορισμός των διαδηλώσεων και ειδικά στην παρούσα
περίοδο δεν αποτελεί μεμονωμένη ενέργεια. Πέρα από τον στα-

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΣΤΙΣ 9 ΙΟΥΛΗ
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«ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΧΕΣΤΑΙ»
θερό και διαχρονικό "πόθο" των κυβερνήσεων και των επιχειρηματικών ομίλων, σήμερα έρχεται να δέσει με την επίθεση στα
εργατικά δικαιώματα που προωθείται σε όλα τα επίπεδα με
αφορμή την πανδημία. Η κανονικότητά τους επιτάσσει σιγή
νεκροταφείου και σκυμμένο κεφάλι. Η πρόθεση παρέμβασης
στις διαδηλώσεις συμπληρώνει το συνολικό σχεδιασμό καταστολής που θέλει τον εργαζόμενο λαό στο περιθώριο, άφωνο
και τους αγώνες του στο γύψο.
Οι εργαζόμενοι θα ματαιώσουν στην πράξη κάθε προσπάθεια
που έχει στόχο να τους βάλει φίμωτρο, να μετατρέψει τους
εργασιακούς χώρους σε γκέτο και την αντίσταση σε ποινικό
αδίκημα.
Το ΠΑΜΕ απευθύνει κάλεσμα στα Συνδικάτα, στις Ομοσπονδίες Εργαζομένων, στα Εργατικά Κέντρα, στους μαζικούς
φορείς του εργατικού - λαϊκού και νεολαιίστικου κινήματος να
ενημερώσουν όλο το λαό, να παρθούν αποφάσεις αγωνιστικής
καταδίκης, να είμαστε όλοι σε ετοιμότητα. Είναι αδίστακτοι, δεν
θα διστάσουν να φέρουν σε ψήφιση ένα τέτοιο νομοσχέδιο
τέλος Ιούλη ή και τον Αύγουστο. Το έργο το έχουμε ξαναδεί από
την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Να μην το επιτρέψουμε».
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Ο νόμος για τις διαδηλώσεις

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
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συνέχεια από τη σελ. 1
και οργανωτών της δράσης του ταξικού εργατικού κινήματος
ήταν το επόμενο βήμα στην κατεύθυνση αυτή. Δεν στεκόμαστε
φυσικά στις γελοίες δικαιολογίες της δήθεν παρεμπόδισης της
λειτουργίας των εμπορικών κέντρων της Αθήνας και των άλλων
πόλεων από τις πορείες των 50 ανθρώπων. Η δικαιολογία αυτή
προβάλλεται χρόνια τώρα, με στόχο να δημιουργήσει ευνοϊκό
για τη επιβολή της αντεργατικής αυτής επιλογής κλίμα στο λαό.
Στόχος είναι η παρεμπόδιση αυτής της μορφής δράσης του
οργανωμένου, μαζικού εργατικού και λαϊκού κινήματος. Δεν
τους ενοχλούν οι λίγοι, αλλά οι πολλοί. Αυτοί είναι που αποκαλύπτουν, κάνουν ορατή, κατανοητή την ουσία της αντιλαϊκότητας των μέτρων που λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις ή επιβάλλονται από τους εργοδότες. Αυτοί είναι που δυναμώνουν και
έχουν την ικανότητα να οξύνουν την ταξική σύγκρουση με τις
πολιτικές αυτές και κύρια να οδηγήσουν τους εργαζόμενους
στην κατεύθυνση της αμφισβήτησης και ανατροπής τους.
Έτσι έφτιαξαν το αναγκαίο, συμπλήρωμα του νομικού πλαισίου, που μαζί με το δυσκόλεμα της απόφασης- οργάνωσης
απεργιών, τη δικαστική κήρυξη του 95% των απεργιών παράνομων και καταχρηστικών, θα δίνει στην εργοδοσία και τις κυβερνήσεις της (αυτοί θα αποφασίζουν και όχι η αστυνομία, όπως
τυπικά ορίζει ο νόμος) τη δυνατότητα να απαγορεύει και το 95%
των αποφασισμένων από τα συνδικάτα συγκεντρώσεων και διαδηλώσεων.
Να σημειώσουμε εδώ, πως δεν θα απαγορεύονται μόνο οι
δράσεις του εργατικού κινήματος για τα εργασιακά προβλήματα, αλλά και οι άλλες αντίστοιχες δράσεις φορέων του λαϊκού
κινήματος για άλλα ζητήματα, που ενοχλούν και δυσκολεύουν
την κυβερνητική πολιτική πχ αγώνες φορέων για τους ΧΥΤΑ, τα
αιολικά πάρκα, στην Πάτρα για την υπογειοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής κ.α. Επίσης άλλους παράγοντες, που έχουν
σχέση με τις διμερείς και διεθνείς παρεμβάσεις του ιμπεριαλισμού πχ δραστηριότητες του αντιιμπεριαλιστικού κινήματος,
του γυναικείου και φοιτητικού. Δράσεις που ενοχλούν λχ την
πρεσβεία των ΗΠΑ, όταν αυτά τα κινήματα κινητοποιούνται
ενάντια στο καθεστώς των αμερικανοΝΑΤΟϊκών βάσεων, ενάντια στη εξοντωτική πρακτική του Ισραήλ σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού, ενάντια στην πολιτική μετατροπής της δημόσιας παιδείας σε παράρτημα ξένων και ντόπιων εκπαιδευτικών ή
επιχειρηματικών μηχανισμών κ.α.
Οι τελευταίες κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ σε μια
γραμμή ευθείας παρέμβασης έφεραν σε πέρας την αποστολή
αυτή. Η απαγόρευση των κινητοποιήσεων που θεσμοθέτησε ο
νόμος της ΝΔ είναι συνέχεια και συμπλήρωμα του νόμου του
ΣΥΡΙΖΑ, που απαγόρευσε και μετέτρεψε σε ιδιώνυμο, ποινικά
διωκόμενο αδίκημα, την συμμετοχή σε δραστηριότητες ενάντια
στους πλειστηριασμούς. Την ίδια ακριβώς πρόβλεψη περιέχει
και ο νόμος της ΝΔ για τη δίωξη των συμμετεσχόντων σε απαγορευμένες από την αστυνομία συγκεντρώσεις. Το κράτος του
κεφαλαίου πάντα έχει συνέχεια. Και βέβαια το γεγονός πως
ΚΑΜΙΑ από τις κυβερνήσεις μετά τη μεταπολίτευση δεν κατάργησε τις σχετικές χουντικές νομοθετικές διατάξεις (των οποίων
μετάφραση αποτελεί ο νόμος της ΝΔ), αποδείχνει πως η συνέχεια του αστικού κράτους, σε κρίσιμα μάλιστα ζητήματα, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκφρασή του, είναι απόλυτα
σεβαστή και αποδεχτή από τα αστικά κόμματα και κυβερνήσεις
κάθε απόχρωσης.
Όλες αυτές οι δυνάμεις του κεφαλαίου γνωρίζουν καλά πως
και από την αντίπαλη πλευρά, του εργατικού και λαϊκού ταξικού
κινήματος υπάρχουν νέες καταστάσεις. Το ταξικό εργατικό
κίνημα έχει περάσει κι αυτό σε μια νέα φάση ανάκαμψης και
καλύτερης αναδιοργάνωσης των δυνάμεών του, σωστής επανεκτίμησης των ικανοτήτων του, μαζικότερης συσπείρωσης πιο
αποφασισμένων εργατικών και λαϊκών ομάδων από εργασιακούς κι άλλους χώρους (μικρομεσαίοι της πόλης και του
χωριού, της νεολαίας, των φοιτητών).
Παράγοντες όπως:
- Η δημιουργία του ΠΑΜΕ, το συνεχές δυνάμωμά του, η ικανότητά του να μαζικοποιεί σωστά οργανωμένους εργατικούς
αγώνες, να πετυχαίνει τη συσπείρωση γύρω από τα πλαίσια
αιτημάτων και διεκδικήσεών του άλλα εργαζόμενα στρώματα
- Ο πλήρης παραμερισμός και απαξίωση των φιλοεργοδοτικών δυνάμεων στη ΓΣΕΕ και σε άλλα συνδικάτα, που πλέον
έχουν περιοριστεί στο μοναδικό ρόλο του απεργοσπάστη και
προβοκάτορα των αγώνων
έχουν δημιουργήσει μια νέα κατάσταση στο εργατικό κίνημα
και την προοπτική του, που το μεγάλο κεφάλαιο και οι κυβερνήσεις του, παρά τις «φιλότιμες» προσπάθειές τους (ύψωση πρόσθετων εμποδίων, συκοφάντηση, αποσιώπηση, αστυνομική βία
κλπ), δεν μπορούν να εμποδίσουν, να υποτάξουν.
Και ξέρουν επίσης πως, όπως με τα προηγούμενα όπλα που
χρησιμοποιούν τόσα χρόνια δεν το πέτυχαν, δεν θα το πετύχουν
και με τα νέα, που προσθέτουν στη φαρέτρα τους. Το ξέρουν
πως και τα νέα αυτά σχέδια και νόμοι θα μείνουν στα χαρτιά.
Είναι υποχρεωμένοι όμως από τη δική τους ταξική πλευρά,
αφού το απαιτούν και οι αντίστοιχες ντιρεκτίβες της ΕΕ (που
καθαρά πλέον ονομάτισε τις λαϊκές διαδηλώσεις επικίνδυνες
για το σύστημα), του ΝΑΤΟ, να πάρουν αυτά τα μέτρα.
Οι απανωτές κρίσεις έδωσαν στην αστική τάξη και το πολιτικό προσωπικό της την ευκαιρία να υλοποιούν τα νέα, πιο σκληρά πακέτα αντεργατικών μέτρων και ρυθμίσεων. Δίνουν όμως
ταυτόχρονα και στο ταξικό εργατικό κίνημα τη δυνατότητα να
πείθει περισσότερο για την ανάγκη της ενίσχυσης της ταξικής
δράσης και σύγκρουσης, για το δίκιο των αιτημάτων των εργαζομένων και κύρια την ευκαιρία να προβάλλει πιο καθαρά την
ανάγκη της ανατροπής αυτής της κατάστασης και της προοπτικής ενός κοινωνικού και οικονομικού συστήματος υπέρ των
συμφερόντων και των αναγκών του λαού. Όλα λοιπόν θα κριθούν στους δρόμους της ταξικής σύγκρουσης και των εργατικών αγώνων. Το ξέρουν και το ξέρουμε.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πραγματοποίησαν στις 6/7 Εργατικά
Κέντρα, Ομοσπονδίες και Συνδικάτα της Αττικής ενάντια στο νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις και την προσπάθεια της κυβέρνησης να επιβάλει σιγήν ιχθύος
μπροστά στα αντεργατικά μέτρα που παίρνει και προετοιμάζει.
«Δεν θα περάσει η σιγή νεκροταφείου! Δεν θα
γίνουν οι διαδηλώσεις βόλτες του "νόμου" και του
"αστυνόμου"» διαδήλωσαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ξεκαθάρισαν στην κυβέρνηση και στις εργοδοτικές ενώσεις ότι οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να διαδηλώνουν πιο μαζικά και αποφασιστικά και επισήμαναν
πως «οι εμπνευστές αυτού του τερατουργήματος να
γνωρίζουν πως το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα δεν
πρόκειται να κάνει πίσω! Οι εργαζόμενοι θα ματαιώσουν στην πράξη κάθε προσπάθεια, που έχει στόχο να
τους βάλει φίμωτρο, να μετατρέψει τους εργασιακούς
χώρους σε γκέτο και την αντίσταση σε ποινικό αδίκημα.
Οι εργαζόμενοι και οι συνδικαλιστές οργανώσεις της
χώρας δεν πρόκειται να βάλουν δοσομετρητή στη
μορφή και το περιεχόμενο των αγώνων τους. Δεν θα
ζητούν άδεια από τα αφεντικά και τις κυβερνήσεις τους
για να διαδηλώνουν απέναντί τους».

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Δελτίο Τύπου 2/7/2020

Μετά από 9 χρόνια συνεχών περικοπών στα προγράμματα Κοινωνικού Θεραπευτικού Τουρισμού, εκδρομών,
αγοράς βιβλίων, εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων έγινε
κατορθωτό μετά από συνεχείς επαφές της ΣΕΑ με το
Υπουργείο Εργασίας και Τουρισμού να βρουν ικανοποίηση ορισμένα από τα αιτήματα μας.
Στη συνάντηση της ΣΕΑ που έγινε στις 2 Ιούλη 2020
με το Υπουργείο Τουρισμού συμφωνήθηκε πως οι συνταξιούχοι όλων των ταμείων, (εκτός ΟΓΑ που υπάρχει ξεχωριστό πρόγραμμα), δικαιούνται συμμετοχής στον Κοινωνικό Τουρισμό μέσα από το πρόγραμμα «Τουρισμός για
όλους» έτους 2020.
Στην κατάθεση του συνόλου των αιτημάτων μας για
Κοινωνικό- Θεραπευτικό Τουρισμό μας απάντησαν ότι
βρίσκονται σε επικοινωνία με το Υπουργείο Εργασίας και
τον ΕΦΚΑ για την καλύτερη επίλυση τους.
Οι αιτήσεις για κοινωνικό τουρισμό λήγουν στις 5
Ιούλη, αλλά θα δοθεί παράταση, ώστε να μπορέσουν
όσοι συνταξιούχοι το επιθυμούν, να κάνουν αίτηση και
εφόσον έχουν κάνει φορολογική δήλωση του 2018 και το
ατομικό τους εισόδημα είναι μέχρι 16.000 ευρώ και το
οικογενειακό 28.000 ευρώ.
Οι αιτήσεις συμμετοχής των δικαιούχων υποβάλλονται
προς το Υπουργείο Τουρισμού αποκλειστικά μέσω της
ηλεκτρονικής εφαρμογής (www.tourism4all.gr). Εάν
καλυφθεί ο αριθμός από τους αιτούντες, τότε θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση. Όποιοι επιλεγούν, θα λάβουν
διατακτική ταξιδίου (e–voucher). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 5 ημέρες (4 διανυκτερεύσεις) με συμμετοχή των
συνταξιούχων 50% ή 40% σε άτομα με αναπηρία πάνω
από 67%.
Οι συνταξιούχοι μέσα από τους αγώνες τους θα διεκδικήσουν για όλους όλα όσα τους ανήκουν !

Κανείς πλειστηριασμός. Κανένα
σπίτι εργάτη, λαϊκής οικογένειας
στα χέρια κορακιού και τραπεζίτη.
Όπως χρηματοδοτήθηκαν οι τράπεζες για να μη χάσουν από τα κέρδη
τους, να χρηματοδοτηθούν και οι
εργαζόμενοι δανειολήπτες, να μη
χάσουν τα σπίτια τους

Για την καταδίκη και την απόσυρση του νομοσχεδίου
λαιμητόμου των εργατικών-λαϊκών-συνταξιουχικών διαδηλώσεων και αγώνων.
Οι συνταξιουχικές οργανώσεις συμπυκνώνοντας την
πείρα μιας ζωής από την αγωνιστική δράση του εργατικού-λαϊκού-συνταξιουχικού κινήματος, τη μεγάλη σημασία και τη συμβολή του στην λύση των προβλημάτων
τους, καταλαβαίνουν την απαράδεκτη και καταδικαστέα
ενέργεια της κυβέρνησης που στόχο έχει να περάσει μια
νέα θηλιά στον λαιμό του για να πνίξει την αγωνιστική
του δράση.
Το αυταρχικό νομοσχέδιο που κατέθεσε στην Βουλή
συγκρίνεται με ό,τι πιο αντιδραστικό, αυταρχικό, κατασταλτικό μέτρο και αστυνομικό εμπόδιο έχει γνωρίσει το
λαϊκό κίνημα στην χώρα μας και την καλούμε άμεσα να
το αποσύρει.
Αυτοί που με σχέδιο και μαύρη προπαγάνδα εδώ και
χρόνια ενοχοποιούν τους αγώνες και τις διαδηλώσεις
πιστεύοντας ότι με μέτρα αυταρχισμού και καταστολής
μπορούν να σταματήσουν το κίνημα, τους λέμε ότι κανένας στην ιστορία της χώρα μας αλλά και σε όλον τον
κόσμο δεν κατάφερε ούτε θα καταφέρει να το σταματήσει, γιατί αυτή η δράση και το ιερό πεζοδρόμιο είναι η
μαμή της ιστορικής εξέλιξης.
Κάνουμε γνωστό στην κυβέρνηση ότι αν δεν ακούσει
τις φωνές του λαϊκού κινήματος για απόσυρση του, αυτό
θα έχει την κατάληξη που είχαν όλα τα αυταρχικά κατασταλτικά αντιλαϊκά νομοθετήματα, να καταργηθεί και
αυτό στην πράξη.
Η ΣΕΑ των συνταξιουχικών οργανώσεων καλεί τα
σωματεία της δύναμής της να καταδικάσουν αυτή την
αντιλαϊκή επιβολή να συνταχθούν στον κοινό αγώνα με
τους εργαζόμενους και τον λαό για την άμεση απόσυρσή
του.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Δελτίο Τύπου 30/6/2020

Κοινοποίηση Στους Υπουργούς:
Επικρατείας, Εργασίας, Υφ. παρά τω πρωθυπουργό.
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Τύπος.
Υπόμνημα - Δελτίο Τύπου
Για τα προβλήματα του Κοινωνικού-Θεραπευτικού
Τουρισμού των Συνταξιούχων
Προς τον
Υπουργό Τουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρη.
Κύριε Υπουργέ.
Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις όλο το
διάστημα της κρίσης στα αιτήματά τους σταθερά έθεταν
την διαφωνία τους, για τις βάρβαρες περικοπές στα δικαιώματά τους μέσα σε αυτά και των προγραμμάτων Κοινωνικού - Θεραπευτικού –Τουρισμού, των εκδρομών, εισιτηρίων θεατρικών παραστάσεων, αγοράς βιβλίων, τα οποία
εξαφανίστηκαν.
Τα προγράμματα αυτά είναι πληρωμένα από τους
εργαζόμενους από τις κρατήσεις που σταθερά τους γίνονται, καθώς και από κρατήσεις σε μια σειρά από κατηγορίες συνταξιούχων που συνεχίζουν και σήμερα να τους
κρατούνται χωρίς ποτέ να έχουν λάβει ούτε ένα Ευρώ για
προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα. Χαρακτηριστικό
είναι το παράδειγμα των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ που
συνεχίζεται η κράτηση από την σύνταξή τους από το 2011
ποσό που έχει φθάσει τα 35 εκατομμύρια ευρώ για το
σκοπό αυτό,
Στην συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα
των συνταξιούχων στις 14/12/19 με τρείς υπουργούς της
κυβέρνησης Γ. Γεραπετρίτη, Γιαν. Βρούτση, Άκη Σκέρτζο
μεταξύ άλλων αιτημάτων θέσαμε και τα αιτήματα για τον
Κοινωνικό - Θεραπευτικό Τουρισμό, η θέση τους ήταν
θετική και μας πρότειναν συνάντηση με τον Υπουργό τουρισμού κ. Θεοχάρη. Στις 6/2/20 η αντιπροσωπία μας συναντήθηκε με επιτελείς του Υπουργείου Τουρισμού που μας
απάντησαν ό,τι θα εξετάσουν το αίτημά μας, όμως μας
πρόλαβαν τα γεγονότα της πανδημίας, αλλά και πάλι
ζητήσαμε συνάντηση με τον Υπουργό Τουρισμού χωρίς
απάντηση και αποτέλεσμα.
Αντί να έχουμε μια ικανοποιητική απάντηση σε αυτή την
δύσκολή περίοδο στο δίκαιο αίτημά μας, βρεθήκαμε και
εμείς μέσα στο σορό των «φυσικών πρόσωπων» που ελάχιστοι θα λάβουν μέρος μέσα από το πρόγραμμα «τουρισμός για όλους».
Θεωρούμε όλη αυτή την διαδικασία, άδική και απαράδεκτη αφού δεν καλύπτει στο ελάχιστο τις βασικές ανάγκες μας και ζητάμε άμεσα να εκδοθεί πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού για όλους τους συνταξιούχους, δίχως
εμπόδια και προαπαιτούμενα, όπως ισχύει και σωστά για
τους συνταξιούχους του ΟΓΑ.
Για το σκοπό αυτό οι Συνταξιουχικές μας οργανώσεις
πραγματοποιούν παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Τουρισμού την Πέμπτη 2/7/2020 ώρα 10.30 π.μ. και
ζητάμε από τον Υπουργό να δεχθεί την αντιπροσωπία μας.

ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ
Συνεδρίαση του Γενικού
Συμβουλίου της Ομοσπονδίας

Στις 30 Ιούνη συνεδρίασε το Γενικό Συμβούλιο της
Ομοσπονδίας στην Αθήνα, στην αίθουσα του ΠΑΣΑΣ-ΔΕΗ. Η εισήγηση του ΔΣ περιείχε όλες τις εκτιμήσεις,
που αναφέρονται στο σχετικό κείμενο του προηγούμενου
τεύχους 453 του ΠΑ (Ιούνης σελ 3).
Συνοψίζοντας, οι αποφάσεις του ΓΣ σαν αποτέλεσμα
και της συζήτησης που έγινε, καθόρισαν τα εξής σαν
στόχους για το επόμενο διάστημα:
1. Συνεχίζουμε τη δράση μας και μέσα στο καλοκαίρι για
όλα τα γενικά και τοπικά προβλήματα, σε σταθερή
συνεργασία με το εργατικό και λαϊκό κίνημα. Εξακολουθούμε να παίρνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα
προφύλαξης της υγείας όλου του δυναμικού των
σωματείων και των μελών μας.
2. Προετοιμαζόμαστε για την κλιμάκωση των δραστηριοτήτων μας το φθινόπωρο, παρακολουθώντας και την
εξέλιξη της πανδημίας, αλλά κύρια την πολιτική της
κυβέρνησης, όπου αναμένουμε την ένταση της αντεργατικής επίθεσης, που με ευκαιρία τη νέα κρίση, υγειονομική και οικονομική, θα ξεδιπλωθεί.
3. Ρίχνουμε βάρος στη δουλειά των ΔΣ με την αξιοποίηση όλων των γνωστών τρόπων ανάπτυξής της. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται για την συνεχή επαφή και
ενημέρωση των μελών μας, αλλά και όλων των συναδέλφων.
4. Δημιουργούμε παραρτήματα των συλλόγων σε όλες
τις περιοχές και φροντίζουμε για την ανάπτυξη της
δράσης τους.
5. Συνεχίζουμε τη δουλειά για ενίσχυση των σωματείων
με την εγγραφή νέων μελών.
6. Επιτείνουμε τις προσπάθειές μας για καλύτερη, σταθερή και πιο αποτελεσματική συνεργασία μας με τα
σωματεία συνταξιούχων από τους άλλους χώρους.

Απεργία υγειονομικών
16 Ιούνη

Η υπομονή των «ηρώων
με τις άσπρες και πράσινες μπλούζες», με την
όποιου χρώματος νοσοκομειακή ένδυση, έφτασε
στο… αμήν. Μετά τα τσάμπα χειροκροτήματα και
τα μπαλώματα σε κάποιες
τρύπες του συστήματος
δημόσιας υγείας από την
κυβέρνηση, που απλά ανέδειξαν και απέδειξαν τις
τεράστιες αδυναμίες του
να ανταποκριθεί στις υγειονομικές, τρέχουσες και
έκτακτες, ανάγκες του
λαού, έγινε φανερό πως η
ένταση των προσπαθειών
και αγώνων τους είναι
μονόδρομος για να πετύχουν την ικανοποίηση
όλων των αιτημάτων τους.
Η Πανελλαδική Πανυγειονομική 24ωρη απεργία
χιλιάδων
εργαζομένων
στα δημόσια νοσοκομεία
και τις άλλες δομές
(Κέντρα Υγείας και προνοιακές δομές) , με αποφάσεις όλων των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων οργανώσεών τους
είχε απόλυτη επιτυχία. Με
τις μαζικές συγκεντρώσεις
τους στην Αθήνα στο
υπουργείο υγείας και έξω
από τα δημόσια νοσοκομεία στις άλλες πόλεις
έστειλαν το δυνατό μήνυμα πως η εγκληματική

πολιτική όλων των κυβερνήσεων δεν μπορεί να
γίνει ανεκτή άλλο από το
λαό και τους εργαζόμενους. Στις κινητοποιήσεις
τους είχαν τη ζωντανή,
μαχητική συμπαράσταση
από τους άλλους φορείς
του λαϊκού κινήματος
(εργατικά σωματεία, συλλόγους
συνταξιούχων,
γυναικών,
νεολαίας).
Απαίτησαν δημόσια, δωρεάν, καθολική υγεία για όλο
το λαό, κατάργηση της
δράσης του ιδιωτικού
τομέα, ικανοποίηση όλων
των αιτημάτων υγειονομικών εργαζομένων, κάλυψη
όλων των αναγκών σε
προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, σε υποδομές, σε
αναλώσιμα, σε φάρμακα
και εξοπλισμό.
Κατήγγειλαν τις χιλιάδες απολύσεις προσωρινά
απασχολήσιμων, εργολαβικών,
συμβασιούχων,
μέσω ΟΑΕΔ, ΕΟΔΥ κλπ.
Στην Αθήνα η συγκέντρωση ξεκίνησε από την
πλατεία Μαβίλη και στη
συνέχεια
ακολούθησε
πορεία μέχρι το υπουργείο Υγείας, όπου κατατέθηκαν τα αιτήματα στο
υπουργείο και παράλληλα
δόθηκε η υπόσχεση πως ο
αγώνας θα συνεχιστεί.
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Τι πετύχαμε με τη δράση μας στα χρόνια των μνημονίων
Πέρασαν δέκα χρόνια από τότε που ξέσπασε η
οικονομική κρίση του καπιταλισμού και η μαζική,
σαρωτική επίθεση του κεφαλαίου στα εργατικά- λαϊκά
δικαιώματα και κατακτήσεις. Ιδιαίτερα σφοδρή ήταν η
επίθεση που δέχτηκε το βιοτικό επίπεδο των συνταξιούχων. Οι συντάξεις σαν σύνολο αποδοχών που
συμπληρώθηκαν σε όλο τον εργάσιμο και ασφαλισμένο βίο τους (κύριες, επικουρικές, 13η και 14η, επιδόματα οικογενειακά, εφάπαξ, ΕΚΑΣ, χηρεία κ.α.) σφαγιάστηκαν στην κυριολεξία, για να γεμίσουν τα ταμεία
των τραπεζών, να πληρωθούν τα δάνεια των δανειστών, να χρηματοδοτηθούν οι επενδύσεις των μεγαλοεπιχειρηματιών.
Μέσα σ’ αυτόν τον ορυμαγδό, το οργανωμένο αγωνιστικό συνταξιουχικό κίνημα δεν έμεινε απαθές, δεν
σταύρωσε τα χέρια, δεν είπε «σφάξε με αγά μου ν’
αγιάσω», δεν αφέθηκε στην τύχη των ατελείωτων
«πήγαιν’ έλα» στα δικαστήρια..
Ύψωσε ανάστημα οργανωμένης και συντονισμένης
αντίστασης, αγώνα, πλούσιας δράσης, που δεν μπόρεσε μεν να ανατρέψει συνολικά τη σφοδρή επίθεση
και τα τραγικά αποτελέσματά της, κατάφερε όμως να
μετριάσει ορισμένες αρνητικές επιπτώσεις, να καθυστερήσει κάποια μέτρα, να αποσπάσει μερικές παροχές από τις κυβερνήσεις, να πετύχει ακυρώσεις ή
διορθώσεις μέτρων και ρυθμίσεων.
Θα κάνουμε και πάλι μια απαρίθμηση των θετικών
αυτών αποτελεσμάτων της δράσης μας.
1. Με επανελλειμμένες παρεμβάσεις και διαμαρτυρίες μας, μαζί με το εργατικό κίνημα, αποτρέψαμε
την επιβολή του 5ευρου για είσοδο στα νοσοκομεία.
2. Τα Χριστούγεννα του 2016, με συνεχείς παρεμβάσεις και αγωνιστικές πιέσεις υποχρεώσαμε την
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ να δώσει επίδομα 300
ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους.
3. Το 2017 υποχρεώσαμε επίσης την κυβέρνηση
να υπολογίσει τις κρατήσεις υπέρ ΕΟΠΥΥ σωστά
πάνω στα πραγματικά ποσά των συντάξεων, να τις
μειώσει και να επιστρέψει τα παράνομα παρακρατηθέντα αναδρομικά.
4. Το 2018 διορθώθηκε ο σκόπιμα «λαθεμένος»
επανυπολογισμός των επικουρικών συντάξεων χιλιάδων συναδέλφων (με επικουρικές πάνω από 300
ευρώ), που έγινε κατά παράβαση του 4387/16 και
πήραν το πραγματικό (αυξημένο) ποσό, μαζί με τα
αναδρομικά.
5. Το 2018 επίσης η κυβέρνηση κάτω από την συνεχή και αποφασιστική αγωνιστική πίεσή μας υποχρεώθηκε να ακυρώσει τις περικοπές στις συντάξεις χηρείας και να τις επαναφέρει στα προηγούμενα επίπεδα.
6. Επίσης την ίδια χρονιά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ,
υποχωρώντας στην πίεση που άσκησε η αγωνιστική
δράση του κινήματος συνολικά (να θυμίσουμε τους
δίχρονους μαραθώνιους κινητοποιήσεων) ακύρωσε
την περικοπή της προσωπικής διαφοράς σε κύριες
και επικουρικές συντάξεις, που είχε χρόνο έναρξης
την 1/1/2019. Όπως είχαμε επισημάνει στα κείμενά
μας της περιόδου εκείνης η περικοπή αυτή θα στερούσε από κάθε συνταξιούχο τουλάχιστον μια
σύνταξη το χρόνο.
7. Την ίδια χρονική στιγμή η κατακραυγή και οι
έντονες αγωνιστικές αντιδράσεις του εργατικού και
συνταξιουχικού κινήματος πέτυχαν την ακύρωση της
μείωσης του αφορολόγητου από τα 8900 στα 5600
ευρώ, που είχε ψηφίσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Μέτρο
που, αν εφαρμοζόταν, θα είχε επίσης αποτέλεσμα την
περικοπή μιας μέχρι δύο συντάξεων το χρόνο από
όλους σχεδόν τους συνταξιούχους, αλλά και από το
σύνολο των εργαζομένων.
Αυτές οι δυο παραπάνω επιτυχίες των αγώνων
μας ήταν πραγματικά κρίσιμες και πολύ σημαντικές,
συνέβαλαν αποφασιστικά στην συγκράτηση της
κατρακύλας του εισοδήματος εκατομμυρίων συναδέλφων.

8. Οι κινητοποιήσεις μας στην αρχή του 2019 είχαν
σαν αποτέλεσμα την απόδοση του επιδόματος των
400- 500 ευρώ το Πάσχα, που η κυβέρνηση για καθαρά προεκλογικούς, ψηφοθηρικούς λόγους βάφτισε
δώρο… Χριστουγέννων!!!
9. Η ασταμάτητη παρέμβασή μας έφερε σαν αποτέλεσμα την διόρθωση (που πρόσφατα έγινε) των
επικουρικών συντάξεων περίπου 300.000 συναδέλφων και την απόδοση των αναδρομικών κρατήσεων
από τον 10/2019, μέσα από το ν. 4670/2020.
10. Με τον ίδιο νόμο θα διορθωθούν (αυξηθούν) και
οι κύριες συντάξεις όσων συναδέλφων είχαν πάνω
από 9.000 ένσημα (πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης),
που για τον επανυπολογισμό των συντάξεών τους με
το ν.4387/16 δεν είχαν ληφθεί υπ’ όψη τα αυξημένα
αυτά ασφάλιστρα.
11. Με πρόσφατη παρέμβαση της ΣΕΑ η κυβέρνηση συμπεριέλαβε στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού και τους συνταξιούχους (ειδικά με χαμηλές
συντάξεις), που μέχρι τη στιγμή εκείνη άφηνε έξω,
παρ’ όλο που είχαν πληρώσει όλα τα προηγούμενα
χρόνια εισφορές για τα προγράμματα αυτά.
12. Η σημερινή κυβέρνηση αποδέχτηκε αίτημα
της ΣΕΑ να προβεί σε ρυθμίσεις για να διορθωθεί η
παράλογη φορολόγηση των αναδρομικών, που λαμβάνουν συνάδελφοι των οποίων εκδίδονται και αποδίδονται οι τελικές συντάξεις τους, μετά από εκκρεμότητα χρόνων (έπαιρναν προσωρινές).
13. Με τις πιέσεις που ασκήσαμε οι υπουργοί όλων
των κυβερνήσεων δεσμευόντουσαν πως θα πάρουν
μέτρα για να προωθήσουν την σύντομη έκδοση και
απόδοση των συντάξεων, που εκκρεμούν. Φυσικά για
λόγους δικούς τους και κύρια για να παρακρατούν τα
ποσά αυτά στα ταμεία του κράτους και να εμφανίζουν
πλεονάσματα, μέχρι σήμερα δεν έχουν υλοποιήσει τις
πολλαπλές σχετικές δεσμεύσεις τους. Συνεχίζουμε
στην ίδια κατεύθυνση.
14. Υπήρξαν παρεμβάσεις στις διοικήσεις του
ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ για την θετική αντιμετώπιση
επί μέρους ζητημάτων που απασχολούσαν συναδέλφους ειδικών περιπτώσεων (πχ συνταξιούχους
από τράπεζες, ΟΤΕ κ.α.).
15. «Μικρές» θετικές επιτυχίες είχε η δράση των
συλλόγων μας σε όλη τη χώρα και για άλλα τοπικά
προβλήματα, μαζί με το εργατικό κίνημα, ειδικά για
την υγεία (προσλήψεις προσωπικού σε νοσοκομεία,
ΚΥ, ΕΟΠΥΥ για ραντεβού κλπ), επανασύνδεση ρεύματος σε νοικοκυριά, ρυθμίσεις για χρέη στην εφορία,
στις τράπεζες κ.α.
Τι έχει αξία να σημειώσουμε. Πως στην επίτευξη
αυτών των στόχων, την ικανοποίηση των αιτημάτων το
μόνο στήριγμά μας ήταν το ταξικό εργατικό κίνημα,
το ΠΑΜΕ, που μαζί του δώσαμε τους αγώνες αυτούς,
με κοινά αιτήματα. Καμία υποστήριξη δεν μας πρόσφερε η ξεπουλημένη ηγετική μαφία της ΓΣΕΕ, η
υποταγμένη πλειοψηφία στην ΑΔΕΔΥ, άλλων συνδικάτων του κυβερνητικού- εργοδοτικού συνδικαλισμού
της μακριάς αυτής περιόδου. Οι δυνάμεις της ΔΑΚΕ,
της ΠΑΣΚΕ, του ΜΕΤΑ, του ΛΑΕ και άλλων μικροομάδων όχι μόνο απείχαν από τις δράσεις αυτές, αλλά
βρέθηκαν στην αντίπερα όχθη, στηρίζοντας τις πολιτικές όλων των κυβερνήσεων. Τον ίδιο ρόλο έπαιξαν και
οι ηγεσίες σε συλλόγους συνταξιούχων ορισμένων
χώρων, κύρια από ΔΕΚΟ και τράπεζες, η «ΑΓΣΕΕ», το
«δίκτυο συνταξιούχων». Ομάδες μισθοδίαιτων παραγοντίσκων, που σε αγαστή συνεργασία με γραφεία
μεγαλοδικηγόρων, αποτέλεσαν ένα δίχτυ παγίδευσης
συνταξιούχων, που τους οδηγούσαν στα ταμεία των
δικολάβων της αρπαχτής.
Εμείς συνεχίζουμε. Αφήνουμε τους μεμψίμοιρους ριψάσπιδες να κλαψουρίζουν στους διαδρόμους των δικαστηρίων και για την λύπηση των
κυβερνήσεων και τραβάμε ασταμάτητοι στους δρόμους των αγώνων.

Θα αντιπαλέψουμε κάθε νέα προσπάθεια να περικοπούν κι άλλο οι
συντάξεις μας. Να επιστραφούν τώρα πίσω όλα τα κλεμμένα. Αποθεματικά, συντάξεις, επιδόματα. Τα πληρώσαμε και κανένας δεν έχει δικαίωμα
να μας τα αρπάζει για χάρη των παλιών και νέων δανειστών

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩ
Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ και της ΣΕΑ δεκάδες σύλλογοι συνταξιούχων εξέδωσαν ανακοινώσεις καταδίκης του ν.σ για την απαγόρευση των διαδηλώσεων, απαιτώντας
την απόσυρσή του και δηλώνοντας πως σε κάθε περίπτωση ο νόμος θα μείνει στα χαρτιά.
Περιφερειακές συσκέψεις της ΣΕΑ
Πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία όλες οι
περιφερειακές συσκέψεις των σωματείων των ομοσπονδιών που συσπειρώνονται στη ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ. Στις συσκέψεις εκφράστηκε η ικανοποίηση των σωματείων για την πλούσια
δράση που αναπτύχθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα, έγιναν εκτιμήσεις για την νέα πρωτόγνωρη
κατάσταση που διαμορφώθηκε με την πανδημία του
κορονοϊού, μέσα στην οποία το κίνημά μας υποχρεώθηκε να προσαρμόσει τους τρόπους παρεμβάσεών
του, που, χωρίς να μένει έξω από τη δράση μαζί με το
εργατικό κίνημα, έπρεπε να τηρήσει τα μέτρα προφύλαξης της υγείας του συνόλου των συναδέλφων.
Συζητήθηκαν τα προβλήματα που οξύνθηκαν, ειδικά στην υγεία, για τα οποία το συνταξιοδοτικό κίνημα
πρέπει να συμβάλλει αποφασιστικά από το φθινόπωρο να αντιμετωπιστούν υπέρ του λαού και των δικαιωμάτων του για δημόσια, δωρεάν υγεία, παίρνοντας
πάντα υπ’ όψη τις όποιες συνθήκες δημιουργηθούν
από την εξέλιξη της πανδημίας.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ &
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ & ΠΕΡΙΞ
ΤΕΡΜΑ ΠΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΟΪΔΙΑ! ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ!
ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
&ΤΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΗΝ
ΤΡΙΤΗ 16 ΙΟΥΝΗ στις 19:00
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΗΜΗΡΙΩΤΗ
Εργαζόμενοι, άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι, συνταξιούχοι, νέοι της Νέας Ιωνίας,
Σας καλούμε να αγωνιστούμε όλοι μαζί για την αποφασιστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας στην
περιοχή μας. Σήμερα δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο!
Σας καλούμε να παλέψουμε όλοι μαζί για την ενίσχυση
του νοσοκομείου της περιοχής μας, του «Αγία Όλγα», για
την ενίσχυση των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας στην πόλη μας.
Στηρίζουμε τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, όλο το
υγειονομικό προσωπικό που στις δύσκολες συνθήκες της
πανδημίας, έδωσε τον καλύτερό του εαυτό για να σταθεί
όρθιος ο λαός.
Συμπαραστεκόμαστε στο δίκαιο αγώνα τους!
Η προστασία της υγείας του λαού είναι κοινή μας
υπόθεση!
Με ευθύνη όλων των μέχρι τώρα κυβερνήσεων, η
κατάσταση στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα» είναι οριακή,
οι ελλείψεις σε προσωπικό μεγάλες όπως σε όλα τα
νοσοκομεία. Το ίδιο ισχύει και για την Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας όπου η κατάσταση είναι εκρηκτική και
όλο και πιο πίσω από τις ήδη αυξανόμενες ανάγκες. Οι
εργαζόμενοι, οι κάτοικοι, η νεολαία στη Νέα Ιωνία υποφέρουν, τα ραντεβού καθυστερούν. Αιτία είναι η ανυπαρξία
και η υποστελέχωση των δομών της πρωτοβάθμιας υγείας σε σχέση με τον πληθυσμό που υποτίθεται ότι εξυπηρετούν.
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ
Να στηριχτεί αποφασιστικά το νοσοκομείο «Αγία
Όλγα» που καλύπτει εκατοντάδες χιλιάδες πληθυσμού
στη Νέα Ιωνία και τους γύρω δήμους. Να προσληφθεί
άμεσα όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό. Να μονιμοποιηθούν τώρα όλοι οι επικουρικοί και συμβασιούχοι.
Να στελεχωθεί το Κέντρο Υγείας της Νέας Ιωνίας με
όλες τις βασικές ειδικότητες γιατρών, οδοντιάτρων,
νοσηλευτών και άλλων υγειονομικών. Να εξοπλιστεί με
σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, διαγνωστικά εργαστήρια, φυσικοθεραπευτήρια κλπ. Να λειτουργεί όλο το
24ωρο, όλες τις μέρες του χρόνου
Να αναπτυχθεί δίκτυο ουσιαστικής Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας σε όλη την ευρύτερη περιοχή…

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ- ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Προς το ΔΣ του Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας
Αγαπητοί κύριοι
Στις 12/6/2020 είχαμε μια περιφερειακή σύσκεψη των
συνταξιουχικών οργανώσεων στη Λαμία, όπου θα παρευ-

ρίσκονταν εκπρόσωποι σωματείων συνταξιούχων της
περιφέρειάς μας από τις πόλεις Χαλκίδα, Θήβα, Λιβαδειά,
Άμφισσα, Καρπενήσι Η σύσκεψη αυτή ήταν μέρος των
προγραμματισμένων αγώνων που δίνουν οι συνταξιούχοι
για να υπερασπιστούν τα κεκτημένα τους.
Ο πρόεδρος του σωματείου συνταξιούχων ΟΑΕΕ κ.
Γιάννης Παπαδημητρίου σε τηλεφωνική επικοινωνία με
τον πρόεδρό σας παρακάλεσε να μας δοθεί η μεγάλη
αίθουσα του Κέντρου για τη σύσκεψη. Παράλληλα με
επίσκεψή του ο πρόεδρος των συνταξιούχων ΙΚΑ Κώστας
Κόγιας απαίτησε να μας δοθεί η αίθουσα.
Η απάντησή σας ήταν απαράδεκτη και χωρίς καμία
ντροπή και αισχύνη ζητήσατε χρήματα από τους συνταξιούχους για την αίθουσα. Είναι ντροπή για τους σημερινούς εργαζόμενους, τους οποίους εσείς τάχα εκπροσωπείτε, να ζητάνε χρήματα από εμάς τους συνταξιούχους,
που βρισκόμαστε σε δεινή θέση από τις περικοπές των
συντάξεών μας. Έχετε δίκιο σαν εργαζόμενοι να διεκδικείτε το δίκιο σας, αλλά από ποιους; Από αυτούς που σας
εκμεταλλεύονται και όχι από τους συνταξιούχους.
Είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε και να καταγγείλουμε στα ΜΜΕ τη στάση και τη συμπεριφορά σας
αυτή.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου Συνταξιούχων
ΙΚΑ Τυρνάβου και Περιχώρων με θλίψη αναγγέλλει το
θάνατο του πρώην προέδρου
του, συναδέλφου ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
Ο συνάδελφος Δημήτρης
υπηρέτησε το οργανωμένο
κίνημα των συνταξιούχων
από τις πρώτες μέρες της
συνταξιοδότησής του για
πάνω από 20 χρόνια, από τη θέση του γραμματέα και του
προέδρου του Συλλόγου, για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των συνταξιούχων. Με την πραότητα και την
ευγένεια που τον διέκρινε, την αγωνιστική στάση αποτελούσε το παράδειγμα για τους νεότερους. Συνέβαλε
αποφασιστικά στον ταξικό προσανατολισμό του Συλλόγου Συνταξιούχων, τη συνέχειά του, τη δράση του. Παρέμεινε ενεργό μέλος του Συλλόγου μέχρι την τελευταία
στιγμή της ζωής του.
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου εκφράζουμε τα
θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
20 Ιουνίου 2020

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17-6-2020

Όλη την περίοδο της καραντίνας ακούγοντας τους
επιστήμονες- ως ευαίσθητη ομάδα του πληθυσμού - ακολουθήσαμε τις οδηγίες τους και κάναμε αυτό που επιβλήθηκε από τις συνθήκες. Μείναμε κλεισμένοι στα σπίτια
μας κρατώντας ανοιχτό το μυαλό και το στόμα μας. Αξιοποιήσαμε όσα μέσα επικοινωνίας μπορέσαμε για να είμαστε σε σταθερή επαφή με τους συναδέλφους μας από
τον Έβρο μέχρι την Κρήτη. Παρακολουθούσαμε ανελλιπώς τις εξελίξεις, εκδώσαμε αρκετά ενημερωτικά δελτία
τύπου, εγκυκλίους, και υπομνήματα με τα αιτήματά μας
προς τους αρμόδιους υπουργούς. Είχαμε σταθερή επικοινωνία με τα σωματεία μας και τους συναδέλφους μας.
Με ανακοινώσεις και μηνύματα αλληλεγγύης συμπαρασταθήκαμε στα παιδιά μας, τους γιατρούς, νοσηλευτές,
εργαζόμενους, εργαζόμενες, μικρούς επαγγελματίες,
στους αγώνες που οργάνωσαν μέσα σε αυτή τη δύσκολη
κατάσταση απαιτώντας λύση προβλημάτων ζωτικής
σημασίας για την υγεία και την υπεράσπιση των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων.
Μετά την περιπέτεια της καραντίνας βρισκόμαστε
ξανά στο προσκήνιο του αγώνα και πραγματοποιούμε
την Παρασκευή 19 Ιούνη, 11πμ στο Εργατικό Κέντρο
Ηρακλείου (ΕΚΗ) Παγκρήτια Σύσκεψη των Διοικητικών
Συμβουλίων των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών
Οργανώσεων Κρήτης, προκειμένου να εκθέσουμε τις
θέσεις μας, τις εκτιμήσεις μας για την πανδημία, γενικότερα τις εξελίξεις, καθώς και την οργάνωση της δράσης του συνταξιουχικού κινήματος για το επόμενο διάστημα.
Σε άλλο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (25-6-2020) η Ένωση αναφέ-

ρει:
Με αφορμή την ανοιχτή επιστολή του Δ/ντή ΕΦΚΑ του
Ηρακλείου στην Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Ηρακλείου
το ΔΣ της Ένωσης δηλώνει τα ακόλουθα :
1.
Η Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Ηρακλείου στην
εβδομηντατριάχρονη αγωνιστική πορείας της, δεν συνηθίζει να παραποιεί αυτά που έχουν ειπωθεί από τρίτους.
Εξάλλου οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι έχουν κρίση
και εμπειρία από τις συναλλαγές τους με τον ΕΦΚΑ
(παλιό ΙΚΑ).
2.
Οι διευθυντές των Δημόσιων Οργανισμών η των
Τμημάτων τους λειτουργούν στα πλαίσια της ισχύουσας
νομοθεσίας εξυπηρετώντας και εφαρμόζοντας έτσι διαχρονικά τις αντεργατικές και αντιλαϊκές πολιτικές που
υπαγορεύουν οι πολιτικοί τους προϊσταμένοι και που
επιβάλλουν οι μεγαλοεργοδότες και η ΕΕ. Μιας πολιτικής
που θεωρεί τους εργαζόμενους αναλώσιμους χωρίς
εργασιακά δικαιώματα που μαζί με τους συνταξιούχους
πρέπει να πληρώνουν το κόστος.
3.
Η σύγκρουση με αυτές τις πολιτικές ή των πολιτικών προϊσταμένων από την θέση του Διευθυντή, είναι
ανέφικτη και κάθε, έστω λεκτική προσπάθεια είναι μόνο
στάχτη στα μάτια των εργαζομένων και των συνταξιούχων.
Καλούμε τους συνταξιούχους να οργανωθούν στα
σωματεία τους για να δυναμώσει το κίνημα της υπεράσπισης και διεκδίκησης των συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων. Δηλώνουμε πως οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι
έχουμε πληρώσει πολλά και δεν πρόκειται να πληρώσουμε ξανά.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΑΙΓΑΛΕΩ - ΧΑΙΔΑΡΙ - ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Να μην πούμε το νερό νεράκι!

Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την προσπάθεια της
Κυβέρνησης να προχωρήσει παραπέρα την πορεία ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ. Συγκεκριμένα παραδίδει σε ιδιωτικό όμιλο, με την μορφή Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), του εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (ΕΥΣ) της ΕΥΔΑΠ δηλ. τα φράγματα του Μόρνου,
Ευήνου, το κανάλι που φέρνει το νερό στην Αθήνα,
αντλιοστάσια, την λίμνη Υλίκη κ.λ.π.
Αυτό είναι μια επικίνδυνη εξέλιξη γιατί εκτός του ότι το
κράτος θα χάσει τον έλεγχο του 80% των αποθεματικών
του νερού της χώρας θα έχουμε και περαιτέρω αύξηση
της τιμής του νερού, οπότε απειλές για περισσότερες
διακοπές νερού, περικοπές εκατοντάδων θέσεων εργασίας, γενίκευση των εργολάβων και όλα αυτά θα έχουν
επιπτώσεις και στη ποιότητα του νερού.
Όλες οι Κυβερνήσεις έχουν μεγάλες ευθύνες για την
ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ, που ξεκίνησε το 1999 όπου
το 39% των μετοχών έχει περάσει στους ιδιώτες, οπότε
και έτσι λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια ενάντια στα λαϊκά συμφέροντα και υπέρ των μεγαλομετόχων
που κάθε χρόνο περιμένουν να μοιραστούν τα κέρδη της
ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Αυτό φαίνεται:
• Από το 1999 η τιμή του νερού έχει αυξηθεί κατά 150%
και άλλες υπηρεσίες όπως η αποχέτευση έχει διπλασιαστεί.
• Ήδη έχουν αυξηθεί οι εντολές διακοπής νερού και
αφαίρεση μετρητών στις λαϊκές οικογένειες.
• Το μόνιμο προσωπικό έχει μειωθεί δραματικά σε
σχέση με το 1995 κατά 70%, έτσι τα κενά τα καλύπτει
με προσωπικό που δουλεύουν με 9 διαφορετικές σχέσεις εργασίας και με πολύ λιγότερους, με μειωμένες
αποδοχές που μεσοσταθμικά έφτασαν στο 35%, απολύσεις, τρομοκρατία. Παρόλα αυτά οι ανάγκες έχουν
αυξηθεί κατά 40%.
ΤΥΦΛΑ ΝΑ΄ΧΕΙ δηλαδή η μεγαλοεργοδοσία!
Κατά τα άλλα κάποιοι παλεύουν δήθεν την πλειοψηφία
των μετόχων να την έχει το Κράτος.
Τέτοιο Κράτος θέλουμε; Να λειτουργεί σαν ιδιώτης; Σαν
ανώνυμη εταιρεία; Που το μόνο που σκέφτονται και
κάνουν είναι πως θα αυγατίζουν τα κέρδη των μεγαλομετόχων και όχι τις ανάγκες του λαού για φθηνό και
ποιοτικό νερό. Για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού με
πλήρη δικαιώματα.
Για να μην γίνονται αυξήσεις στο νερό και υπηρεσίες.
Για μια ΕΥΔΑΠ στην υπηρεσία του λαού.
ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ

ΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ– ΕΦΚΑ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Δελτίο Τύπου 29/6/2020

Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ- ΕΦΚΑ Λακωνίας καλεί
στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στις απαράδεκτες αυξήσεις της Δημοτικής Αρχής στο νερό τη Δευτέρα
29 Ιουνίου 2020 στις 6.30 μμ στην Κεντρική Πλατεία της
Σπάρτης
Μας πήρατε τις συντάξεις, θα μας στερήσετε τώρα και το
νερό; Απαιτούμε: Καμία αύξηση της τιμής του νερού. Να
σταματήσει η ΔΕΥΑΣ τις διακοπές νερού στα λαϊκά νοικοκυριά. Αγωνιζόμαστε για φτηνό νερό, για εμάς, τα παιδιά
μας και τα εγγόνια μας.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΡΟΔΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΚΟΡΟΝΑΪΟΣ ΚΑΙ ΕΝΣΗΜΑ

Η επιδημία του κοροναϊού εκτός των άλλων επιπτώσεων δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σε εργαζόμενους
που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν τα επόμενα χρόνια.
Συγκεκριμένα η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι ο
εργαζόμενος που πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί με βάση
τα ένσημα που έχει συγκεντρώσει θα πρέπει απαραίτητα
να έχει και τουλάχιστον 100 ένσημα το χρόνο κατά τα
τελευταία πέντε χρόνια ανεξάρτητα από το συνολικό
αριθμό ενσήμων που έχει συγκεντρώσει. Αν αυτό δεν
συμβαίνει τότε η σύνταξη θα δοθεί όταν ο εργαζόμενος
συμπληρώσει την ηλικία των 67 ετών.
Λόγω της πανδημίας έκλεισαν ή δε λειτούργησαν επί
μεγάλο διάστημα πολλοί τομείς παραγωγής (τουρισμός,
εμπόριο, επισιτισμός, βιοτεχνίες κ.α.) και είναι άγνωστο
πότε και αν θα ξαναλειτουργήσουν. Αυτό σημαίνει ότι
χιλιάδες εργαζόμενοι σε ηλικία λίγο πριν από τη συνταξιοδότηση παραμένουν άνεργοι και δεν θα μπορέσουν να
συγκεντρώσουν 100 ένσημα το 2020 αλλά και τα επόμενα
χρόνια, αφού η οικονομία βρίσκεται σε βαθιά ύφεση.
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι αυτοί να
παραμείνουν ουσιαστικά χωρίς πόρους μέχρις ότου φθάσουν στην ηλικία των 67 ετών ακόμη και αν έχουν
συμπληρώσει τα απαιτούμενα ένσημα.
Το Σωματείο μας ζητάει να μην ισχύσει η διάταξη των
100 ενσήμων τουλάχιστον για τα επόμενα πέντε χρόνια
και να συνταξιοδοτηθούν άμεσα όσοι έχουν συγκεντρώσει τον απαιτούμενο συνολικό αριθμό ενσήμων.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ
Υπόμνημα 17/6/2020

Προς Κέντρο Υγείας Ηλιούπολης
Υπ’ όψιν : Διευθυντού Κέντρου Υγείας κου Λαϊνά
Κοινοποίηση : Υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια
Σχετικά με τις Πρωτοβάθμιες Δομές Υγείας στο Δήμο
Ηλιούπολης και ειδικά την κατάσταση στην οποία έχει
περιέλθει το Κέντρο Υγείας της Πόλης και την ικανότητά
του να ανταπεξέρχεται στις μεγάλες ανάγκες του λαού
της Πόλης μας, καταθέτουμε και κοινοποιούμε το παρακάτω υπόμνημα…
Στη Πόλη μας το Κέντρο Υγείας (πρώην ΕΦΚΑ, πρώην
ΠΕΔΥ, πρώην ΕΟΠΥΥ, πρώην ΙΚΑ) ακολούθησε σταθερά
το δρόμο αυτό της απαξίωσης.
Το 2008-2009 είχαμε 108 γιατρούς και σήμερα 26.
Όταν με τους 108 δεν είχαμε την απαραίτητη κι αναγκαία υγεία και περίθαλψη, πως ακριβώς μένουμε
ασφαλείς με μόνο 26; Το 2008-2009 υπήρχαν 5 παιδίατροι + 2 στο «Σταθμό Μάνας και Παιδιού», σήμερα μόνο
1! Τότε 7 καρδιολόγοι, σήμερα 1!! Σήμερα παθολόγος;
μπορεί και να υπάρχει 1. Τότε 2 χειρουργοί, σήμερα 1!!!
Ο κατάλογος είναι μεγάλος ανά ειδικότητα και οι αριθμοί αμείλικτα αποδεικνύουν πως οι Ηλιουπολίτες έχουν
ένα θαυμάσιο οίκημα που στεγάζεται το Κέντρο Υγείας
αλλά δεν έχουν την πρόληψη– γνωμάτευση– θεραπεία
που τους αξίζει δικαιωματικά…
Το 2013 που είδαμε που το πηγαίνανε το πράγμα, το
Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ ήταν εκεί έξω από το ΙΚΑ μαζί
με τους λοιπούς φορείς και σωματεία της πόλης, διεκδικώντας και απαιτώντας το αδιαπραγμάτευτο και αυτονόητο για τον 21ο αιώνα…
Επίσης η διοίκηση του Κέντρου Υγείας κατά την διάρκεια της 5ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, ανέφερε πως πιέζει, πως έχει
κάνει αιτήματα γι αυτό το σκοπό προς κάθε αρμόδιο.
Σήμερα λοιπόν, εμείς το Σωματείο Συνταξιούχων Ι.Κ.Α.
πρωτίστως και οι λοιποί Φορείς και Σωματεία, Σύλλογοι
της πόλης μας παραδίδουμε το υπόμνημά μας και ταυτόχρονα το κοινοποιούμε στο Υπουργείο Υγείας και σε
κάθε αρμόδια Διεύθυνση.
Απαιτούμε και Διεκδικούμε τον άμεσο εφοδιασμό του
Κέντρου Υγείας Ηλιούπολης με όλα τα μηχανήματα-υπερηχοτομογράφοι, μαστογράφο, ενδοσκόπιο κι ότι άλλο,
την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού ιατρικού και

νοσηλευτικού.
Ανακοίνωση Τετάρτη 24 Ιούνη 2020
Αγαπητές Συναδέλφισσες – Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Τον Μάη που μας πέρασε είχαμε προγραμματίσει την
Εκλογοαπολογιστική μας Συνέλευση προκειμένου τέλη
Μάη – αρχές Ιούνη να κάναμε τις εκλογές του Σωματείου
μας. Μας πρόλαβε ο κορωνοϊός. Η Ομοσπονδία μας έχει
πάρει παράταση για τις αρχαιρεσίες των Σωματείων
μέχρι 30 Σεπτέμβρη 2020. Εφ’ όσον όλα πάνε καλά προγραμματίζουμε μέσα στο Σεπτέμβρη να κάνουμε τις
αρχαιρεσίες μας (με όλα τα μέτρα προστασίας). Θα ενημερωθείτε φυσικά με γραπτή πρόσκληση.
Επειδή το 2020 δεν είναι 2010. Επειδή πληρώσαμε
πολλά και δεν θα πληρώσουμε ξανά. Επειδή η υγεία μας
δεν είναι για τα κέρδη τους και για τα παχιά τους λόγια,
σας καλούμε στην παράσταση διαμαρτυρίας– κινητοποίηση (με όλα τα μέτρα προστασίας) στο ΙΚΑ Υμηττού,
την Πέμπτη 2 Ιούλη στις 9.30 πμ.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥΑΜΑΛΙΑΔΑΣ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ-ΑΙΓΙΟΥ
ΠΗΓΑΔΙΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ
Σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020, τα διοικητικά συμβούλια των συνταξιουχικών οργανώσεων που συσπειρώνονται στην συντονιστική επιτροπή αγώνα. Από την
ΠΑΤΡΑ τον ΠΥΡΓΟ την ΑΜΑΛΙΑΔΑ τα ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ το
ΑΙΓΙΟ τα ΠΗΓΑΔΙΑ. Συγκεντρωθήκαμε στο ΕΚΠ στην
ΠΑΤΡΑ ύστερα από πρόσκληση των πανελλήνιων ομοσπονδιών των συνταξιούχων στα πλαίσια των περιφερικών συσκέψεων, που γίνονται σε όλη την χώρα. Αφού
ακούσαμε τους ομιλητές ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕ ΟΤΙ συμμετέχουμε στον αγώνα των υγειονομικών. Στηρίζουμε τα
δίκαια αιτήματα τους. Είναι και δικά μας αιτήματα. Ο
οργανωμένος ταξικός ανυποχώρητος ενωμένος αγώνας,
είναι η βασική προϋπόθεση για να δουν οι εργαζόμενοι
στην υγεία και όχι μόνο άσπρη μέρα. Και για να έχουν οι
συνταξιούχοι και ολόκληρος ο λαός μας ολοκληρωμένες
και ποιοτικές παροχές υγείας, με πρόληψη, διάγνωση,
θεραπεία στις δημόσιες δομές υγείας δίχως προϋποθέσεις και δωρεάν για όλους.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
Να δοθούν, τα απαραίτητα κονδύλια, στο δημόσιο
σύστημα υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Να στελεχωθεί επαρκώς η βοήθεια στο σπίτι με ευθύνη
του κράτους. Να λειτουργήσουν σε 24ωρη βάση όλες οι
μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Δεν φτάνουν
τα χειροκροτήματα, η κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα,
στην επίλυση των προβλημάτων των νοσοκομειακών γιατρών όπως τα διεκδικούν οι οργανώσεις τους.
Να ανοίξουν όλες οι κλειστές και να δημιουργηθούν
νέες (όσες χρειάζονται) κλίνες, σε ΜΕΘ και ΜΑΦ στα
νοσοκομεία της πόλης μας και όχι μόνο.
Να ανοίξει τώρα το νοσοκομείο θώρακος. Επίταξη
όλων των ιδιωτικών μονάδων υγείας. Δεν μπορεί ο λαός
να πεθαίνει και κάποιοι να θησαυρίζουν.

ΠΑΛΛΕΣΒΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Ανακοίνωση 19/6/2020
Προς Υπουργείο Οικονομικών
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Δήμο Μυτιλήνης, Δήμο
Δυτικής Λέσβου, ΜΜΕ
Πλησιάζουμε στα τέλη Ιούνη και όπως όλοι γνωρίζουμε
θα αρχίσει η καταβολή των συντάξεων όλων των κατηγοριών (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα), αλλά και η καταβολή
των προνοιακών επιδομάτων που δίνονται στους χιλιάδες
πρόσφυγες. Πέραν αυτών χιλιάδες πολίτες θα πάνε στις
τράπεζες για τακτοποίηση υποθέσεων, όπως κάθε μήνα.
Είναι απαράδεκτο έξω από τις τράπεζες να υπάρχουν
ουρέςκαι να συνωστίζονται άνθρωποι ηλικιωμένοι, ταλαιπωρημένοι άντρες και γυναίκες για να πάρουν τη σύνταξή
τους μέσα στη βροχή, στη ζέστη. Που ανήκουν οι περισσότεροι στις ευπαθείς ομάδες, αλλά και γυναίκες με
μικρά παιδιά στα καρότσια, εκατοντάδες πρόσφυγες να
περιμένουν στο δρόμο, για να εισπράξουν κάποιο επίδομα. Μια τραγωδία ζουν οι πολίτες και οι συνταξιούχοι,
που επιθυμούν να κάνουν συναλλαγές ή να κάνουν ρυθμίσεις με τις τράπεζες.
Καταδικαστέο αυτό που συμβαίνει, να θέλουμε να εξυπηρετηθούμε και οι τράπεζες να μας έχουν απ’ έξω να
περιμένουμε, γιατί δεν θέλουν να βάλουν υπαλλήλους και
μόνο ένα τμήμα λειτουργεί για τις συναλλαγές. Είναι
ντροπή για τον πολιτισμό ηλικιωμένοι που δούλευαν μια
ζωή, για να πάρουν μια σύνταξη κι αυτή πετσοκομμένη
από τις πολιτικές των κυβερνήσεων, να αντιμετωπίζονται
μ’ αυτό τον τρόπο. Που είναι οι καθημερινές εξαγγελίες
και συμβουλές, ότι πρέπει να προσέχουμε τους ανθρώπους αυτής της ηλικίας.
Να υπάρξει μέριμνα για να αντιμετωπιστεί αυτό το

δράμα, που το βλέπουμε όλοι. Τις ημέρες των πληρωμών
να βάλουν κι άλλον υπάλληλο στο γκισέ τους, καθώς και
να αυξηθούν τα μηχανήματα ανάληψης και άλλων συναλλαγών, άλλωστε όλοι γνωρίζουμε ότι εδώ και χρόνια
γίνονται βαθιές αλλαγές στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα.
Οι τράπεζες μείωσαν δραστικά το προσωπικό τους (με
προγράμματα εθελουσίας εξόδου), έκλεισαν υποκαταστήματα στη Λέσβο και την υπόλοιπη Ελλάδα, για να
ελαχιστοποιήσουν το λειτουργικό κόστος, να διατηρήσουν και να ενισχύσουν τα κέρδη τους.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΑΓ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ- ΑΛΙΜΟΥ & ΓΥΡΩ ΔΗΜΩΝ
Πριν ένα μήνα έφυγε από
τη ζωή ο συνάδελφος Νίκος
Ξιαρχογιαννόπουλος πλήρης ημερών, από παλιά στο
κίνημα των οικοδόμων,
μέλος του σωματείου ΜΠΕΤΟΝ-ΑΡΜΕ.
Είχε πάρει μέρος και στο
αντιστασιακό κίνημα εναντίον των Γερμανοϊταλών κατακτητών και της ντόπιας αντίδρασης. Το ΔΣ του σωματείου εκφράζει τα βαθιά του
συλλυπητήρια στα παιδιά του.
Επίσης πριν 15 μέρες έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών η συναγωνίστρια Μαρία Παππά στην Πολωνία, όπου
ζούσε με τα παιδιά της τα τελευταία χρόνια λόγω προβλημάτων υγείας. Η συνάδελφος Μαρία 17 χρονών βγήκε
στο βουνό τα κυνηγητά του αστικού κράτους. Υπηρέτησε
στο ΔΣΕ με το βαθμό του υπολοχαγού. Η τέφρα της θα
μεταφερθεί στην Ελλάδα και θα τοποθετηθεί σε οστεοφυλάκιο που βρίσκονται και τα οστά του συντρόφου της
Γιάννη Παππά.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Προς τον Υπουργό Υγείας Κο Β. Κικίλια 22/6/2020
Η πρόσφατη πανδημία του κορονοϊού αντιμετωπίστηκε
από υγειονομική άποψη αποκλειστικά από τις δομές του
δημόσιου συστήματος υγείας, στα δημόσια νοσοκομεία,
από το προσωπικό τους, ιατρικό και νοσηλευτικό, παρά τις
μεγάλες δυσκολίες και ανεπάρκειες που υπήρχαν και
υπάρχουν, λόγω των πολιτικών που εφάρμοσαν όλες οι
προηγούμενες κυβερνήσεις σε βάρος του δημόσιου
συστήματος υγείας Αντίθετα έγινε πασιφανής η αδυναμία
έως και άρνηση του ιδιωτικού τομέα να συνεισφέρει στην
καταπολέμηση της επιδημίας, που όχι μόνο απαίτησε και
πήρε από την κυβέρνηση επί πλέον χρηματοδότηση για
την πλημμελή παροχή κάποιων υπηρεσιών, εκμεταλλεύτηκε την κρίσιμη κατάσταση για να κερδοσκοπήσει σε βάρος
ασθενών, αλλά ευθύνεται και για το θάνατο ασθενών, που
είχαν άλλα νοσήματα.
Είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο πως και το δεύτερο,
αναμενόμενο κύμα της πανδημίας θα αντιμετωπιστεί αποκλειστικά από το δημόσιο σύστημα υγείας και το δυναμικό
του, όπως άλλωστε και κάθε άλλη τέτοια δυσμενής εξέλιξη. Κατά συνέπεια η κυβέρνηση έχει υποχρέωση απέναντι
στο λαό να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να επιλυθούν άμεσα τα προβλήματα, σύμφωνα με τα αιτήματα των
εργαζομένων –των ηρώων σύμφωνα με τις δικές εκφράσεις- στα δημόσια νοσοκομεία. Η επίκληση της ατομικής
ευθύνης των πολιτών, δεν αρκεί και δεν μπορεί πλέον να
αποτελέσει άλλοθι για την κυβέρνηση, εφ’ όσον επιμείνει
στην ίδια πολιτική συντήρησης των αδυναμιών που έχουν
επισημανθεί.
Επί πλέον μας ανησυχεί ιδιαίτερα η προσπάθεια της
κυβέρνησης να καλύψει την απάνθρωπη στάση των ιδιωτικών επιχειρήσεων, που παρέχουν υπηρεσίες υγείας επί
πληρωμή και μόνο, αδιαφορώντας για το γενικό καλό. Και
επίσης η προπαγάνδιση μέσω διαφόρων διαδικασιών (πχ
Φόρουμ των Δελφών) της ανάγκης παραπέρα ιδιωτικοποίησης του δημόσιου συστήματος υγείας μέσω ΣΔΙΤ, εκχώρησης δημόσιων δομών (κλινικές και κρεβάτια) σε ασφαλιστικές εταιρίες, ενώ εκφράστηκε και η εξωφρενική απαίτηση να αξιολογούνται τα δημόσια νοσοκομεία με τα στάνταρ
των… ξενοδοχείων!!! Δηλαδή 5στερα. 4στερα κλπ. Να
υπάρχουν νοσοκομεία, κλινικές και κρεβάτια για όσους
έχουν ισχυρά βαλάντια και μονάστερα για τον απλό λαό με
μέσο μισθό και σύνταξη 500 ευρώ.
Θέλουμε να σας εκφράσουμε την απόλυτη καταδίκη
τέτοιων προσπαθειών και απαιτήσεων των επιχειρηματιών,
που θέλουν να αυξήσουν ακόμα περισσότερο την κερδοσκοπία τους σε βάρος της υγείας του λαού. Δηλώνουμε
την αποφασιστικότητά μας να συγκρουστούμε με τέτοιες
απόψεις και πολιτικές προς εφαρμογή. Η δημόσια υγεία
είναι αγαθό, υπηρεσία, που το κράτος είναι υποχρεωμένο
να παρέχει δωρεάν σε όλο το λαό. Απαιτούμε τώρα την
αποδοχή και υλοποίηση όλων των αιτημάτων, που διεκδικούν οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, το εργατικό
και συνταξιουχικό κίνημα.
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Κρίση- επιπτώσεις
σε ταμεία- έσοδα
e-ΕΦΚΑ

Φυσικά δεν εφησυχάζουμε. Το επαναλαμβάνουμε. Το συνταξιοδοτικό θα
είναι πάντα στην πρώτη γραμμή των
αντιλαϊκών επιλογών του κεφαλαίου και
των κυβερνήσεων.
Ενημέρωση- συζήτηση έγινε στην
Επιτροπή παρακολούθησης του ασφαλιστικού συστήματος της βουλής στις
18/6. Ο υπουργός Βρούτσης δήλωσε
πως η αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων και η επερχόμενη κρίση «θα επιφέρουν αναπόφευκτη μείωση στα έσοδα
(των ταμείων) από ασφαλιστικές εισφορές». Για το πρώτο 4μηνο φαίνεται να
υπάρχει έλλειμμα στον e- ΕΦΚΑ σχεδόν
1,5 δισεκ. ευρώ, περίπου 400 εκατ. κάθε
μήνα!!! Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση το ετήσιο έλλειμμα λογικά θα φτάσει στα 4,8 δισεκ. ευρώ.
Ο υπουργός ισχυρίστηκε πως οι απώλειες αυτές θα καλυφθούν από τον
κρατικό προϋπολογισμό. Επίσης ενημέρωσε πως οι εκκρεμείς εκδόσεις συντάξεων (κύριων και επικουρικών) ανέρχονται σε 1.058.748!!!
Συνάδελφοι σημαίνουμε νέο συναγερμό. Ο κρατικός προϋπολογισμός
προβλέπει μόνο 0,5% του ΑΕΠ, περίπου 1 δισεκ. για κάλυψη διάφορων
ήδη δεσμευμένων παροχών (διορθώσεις κύριων- επικουρικών συντάξεωνκάλυψη φαρμακευτικής αγωγής σε
«χαμηλοσυνταξιούχους» κ.α.). Αν υπολογίσουμε τη «δέσμευση» της κυβέρνησης να κλείσει γρήγορα όλες τις
συνταξιοδοτικές εκκρεμότητες, δεν
προκύπτει από πουθενά η δυνατότητα
ο κρατικός προϋπολογισμός να καλύψει αυτά τα ελλείμματα, αν η κυβέρνηση δεν αναπροσαρμόσει προς τα
πάνω τα προβλεπόμενα κονδύλια.
Επειδή αυτό μας φαίνεται από πολύ
δύσκολο μέχρι αδύνατο, διότι ο κρατικός προϋπολογισμός για τέτοια ζητήματα είναι «κλειδωμένος» από τους ελεγκτές της ΕΕ, προβλέπουμε ότι:
1) δεν πρόκειται να εκδοθούν οι
αποφάσεις για τις εκκρεμότητες στα
πλαίσια των δεσμεύσεων. Οι αναμένοντες θα παραμείνουν στην πλειοψηφία
τους τέτοιοι.
2) θα εκταμιευτούν περισσότερα
και με πιο γρήγορους ρυθμούς αποθεματικά του e- ΕΦΚΑ, με αποτέλεσμα να
μειωθούν δραματικά, ενώ μπορεί να
εκποιηθούν και άλλα περιουσιακά
στοιχεία.
3) θα υπάρξουν αναδιαρθρώσεις
υπηρεσιών και μειώσεις προσωπικού
στον e- ΕΦΚΑ, ώστε να μειωθεί το λειτουργικό κόστος, κάτι που προβλέπεται στο ν. 4670/2020. Ο νέος διοικητής
του e- ΕΦΚΑ κος Χάλαρης αποκάλυψε
πως βρήκε από την προηγούμενη
κυβέρνηση/διοίκηση έτοιμο σχέδιο
μείωσης του προσωπικού από τους
7.700 εργαζόμενους σε 6.500. Εξέλιξη
που θα δυσχεράνει την αποτελεσματικότητα λειτουργίας του ταμείου και
διεκπεραίωσης των εκκρεμοτήτων,
μεγαλύτερη ταλαιπωρία των ασφαλισμένων.
4) θα ανοίξει το θέμα ενεργοποίησης του αυτόματου κόφτη σε πρώτη
φάση των προσωπικών διαφορών ή
και απ’ ευθείας μείωσης των συντάξεων. Ο υπουργός, σε παρέμβαση του
βουλευτή του ΚΚΕ Χ. Κατσώτη, αν θα
μπει τέτοιο ζήτημα, με τη δικαιολογία
πως «η οικονομία δεν αντέχει», απέφυγε να απαντήσει.
Δεν ευχόμαστε «μακάρι να κάνουμε
λάθος». Ποτέ δεν επαναπαυτήκαμε σε
ευχές. Καλούμε σε αγωνιστική ετοιμότητα και επαγρύπνηση. Τα σωματεία
μας πρέπει να καλέσουν τους συνταξιούχους να βρίσκονται σε θέσεις
μάχης, για να αποκρούσουμε την επίθεση που θα ξεσπάσει και πάλι στο
συνταξιοδοτικό.

Η κλοπή
των επικουρικών
συνεχίζεται
1) Η κυβέρνηση της ΝΔ πανηγυρίζει,
πως επέστρεψε στους δικαιούχους
επικουρικών συντάξεων τις παράνομες περικοπές που έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση, με την καταχρηστική και απατεωνίστικη εφαρμογή του
δικού της νόμου 4387/2016. Και από
τον Ιούνη του 2020 διόρθωσε τις επικουρικές αυτές, ανεβάζοντας το
ποσό τους σε εκείνο που έπρεπε να
είναι μετά τον επανυπολογισμό τους,
με βάση τις θεσμοθετημένες προβλέψεις του 4387/16, δεσμευόμενη (με
νεότερες δηλώσεις του Βρούτση) και
για την επιστροφή των αναδρομικών
(από τον 10/2019 μέχρι και τον
5/2020) μέσα στον Ιούλη. Τι δεν λέει
όμως.
2) Πως η κλοπή στις επικουρικές συντάξεις αυτών των συναδέλφων συνεχίζεται, μέσω της κράτησης εισφοράς
υπέρ ΑΚΑΓΕ με τον παράνομο υπολογισμό της πάνω στα αρχικά ποσά των
συντάξεων.
Στο φύλλο 428/Μάρτη 2018/σελ. 3 υπάρχει αναλυτική περιγραφή των παράνομων παρακρατήσεων που γίνονταν
υπέρ ΑΚΑΓΕ από τις επικουρικές
συντάξεις με συγκεκριμένα παραδείγματα. Σε όλους τους δικαιούχους
επικουρικών από 300 ευρώ μέχρι και
πάνω από 600 ευρώ η κράτηση της
εισφοράς του ν. 3986/11 υπέρ ΑΚΑΓΕ
γινόταν πάνω στο αρχικό ποσό επικουρικής και με βάση τα ποσοστά
που όριζε ο ν. 3986/11 (3% έως 10%
με αυξανόμενη κλιμάκωση των ποσοστών κατά 1%, ανά 50 ευρώ υψηλότερη επικουρική) και όχι στα πραγματικά ποσά που απέμεναν μετά τις κρατήσεις από τους νόμους 4024/11,
4051 και 4093/12 και υπέρ του 5,20%
(νέα εισφορά αλληλεγγύης).
3) Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ με το ν.
4387/2016 κατοχύρωσε τις περικοπές
αυτών των νόμων (που είχαν κριθεί
από το ΣτΕ αντισυνταγματικές) σαν
συνταγματικά ορθές.
Τον 5/2018 μετά από τις διαμαρτυρίες και παρεμβάσεις των ΣΣΟ η κυβέρνηση αποκατέστησε την παρανομία
και διόρθωσε τις επικουρικές αυτών
των ομάδων συνταξιούχων, υπολογίζοντας την κράτηση υπέρ ΑΚΑΓΕ
πάνω στα πραγματικά ποσά, επιστρέφοντας και τα αναδρομικά. Με τη
ρύθμιση αυτή οι επικουρικές αυξήθηκαν κατά το ποσό που παράνομα
παρακρατούνταν, με τη διαφορά
αυτή αποδιδόμενη σαν προσωπική
διαφορά και όχι σαν μέρος της επικουρικής σύνταξης, όπως ήταν το
σωστό. Κι αυτή ήταν ακόμη μια
λαθροχειρία της τότε κυβέρνησης με
συγκεκριμένο σκοπό.
4) Η δεύτερη λαθροχειρία ήταν πως σε
όλους όσους ο επανυπολογισμός των
επικουρικών έγινε με τον παράνομο
τρόπο, η κράτηση υπέρ ΑΚΑΓΕ εξακολούθησε να γίνεται με τον επίσης
παράνομο τρόπο, όπως περιγράφεται
στην παράγραφο (2). Η κυβέρνηση
της ΝΔ με τον ν. 4670/2020 έκανε την
διόρθωση, που αναφέρεται στην
παράγραφο (1), αλλά άφησε σε ισχύ
την παρανομία της παραγράφου (2).
Έτσι οι συνάδελφοι αυτοί εξακολουθούν και υφίστανται μια κλοπή, που
κυμαίνεται από 20-60 ευρώ περίπου,
ανάλογα την περίπτωση. Απόδειξη
πως στα ενημερωτικά σημειώματα
των επικουρικών που παίρνουν από
τον 6/2020 δεν εμφανίζεται το ποσό
αυτό σαν προσωπική διαφορά. Κατά
συνέπεια η κυβέρνηση έχει υποχρέωση να αποκαταστήσει και την αδικία
αυτή. Το αίτημα για το ζήτημα αυτό
θα μπει επιτακτικά από μεριάς ΣΣΟ
και θα απαιτηθεί η ικανοποίησή του.

Θεωρίες συνωμοσίας για τους συνταξιούχους
Έδωσαν και πήραν οι θεωρίες των συνωμοσιών γύρω
από την πανδημία. Χάλασε ο
κόσμος. Κάποιες μάλιστα από
αυτές επικέντρωναν στο ότι ο
ιός θέριζε τους ηλικιωμένους
ασθενείς, στέλνοντας πολλούς στον άλλο κόσμο. Υποστήριζαν πως η σκοπιμότητα
της δημιουργίας του ιού είναι
να ξαποστείλουν τους συνταξιούχους, ώστε να γλιτώσουν
τα ασφαλιστικά ταμεία και οι
κυβερνήσεις των χωρών από
τα οικονομικά βάρη των
συντάξεων.
Δεν συμμεριζόμαστε αυτές
τις θεωρίες. Πρώτον γιατί ο
ιός, ειδικά στο δεύτερο αυτό
κύμα του, αρπάζει και νεότερες ηλικίες. Και δεύτερον

γιατί τα σχέδια για απαλλαγή
από τα βάρη των συντάξεων
δεν είναι καθόλου κρυφά,
συνωμοτικά. Είναι φανερά,
δημόσια ομολογημένα και
ανακοινωμένα. Οι αποφάσεις
της ΕΕ, οι προτάσεις του ΣΕΒ,
του ΟΟΣΑ και άλλων είναι
δημοσιευμένες και προπαγανδισμένες σε μεγάλη ένταση
και έκταση.
Ενεργός γήρανση, δηλαδή
δουλειά μέχρι το θάνατο,
χωρίς παροχή άρα σύνταξης ή
μόνο για λίγα χρόνια. Τσεκούρωμα των συντάξεων των ήδη
συνταξιούχων και μετατροπής
τους σε επιδόματα φτώχειας.
Σταδιακή απαλλαγή του κράτους από την υποχρέωση χρηματοδότησης του συνταξιοδο-

τικού συστήματος. Μείωση
των συντάξεων των νέων
συνταξιούχων. Κατάργηση
του δημόσιου, κοινωνικού
χαρακτήρα της ασφάλισης και
μετατροπής της σε κεφαλαιοποιητική- ιδιωτική. Μείωση
των εργοδοτικών εισφορών.
Και πιο ειδικά κατάργηση των
επικουρικών, των εφ’ άπαξ,
των ειδικών προνοιακών
συντάξεων αναπηρίας κ.α.
Δεν τους χρειάζονται λοιπόν συνωμοσιοφτιαγμένοι ιοί
για τους στόχους τους
αυτούς. Το ίδιο το σύστημα, ο
καπιταλισμός είναι ένας τόσο
φανερός, καθόλου μυστικός
θανατηφόρος ιός για την
ανθρώπινη- και όχι μόνο των
συνταξιούχων- ζωή.

Το «ηθικό πλεονέκτημα» της αριστεράς
Ο Βίτσας σε ρ/φ συνέντευξή του αναφέρθηκε στο «ηθικό πλεονέκτημα» που ναι μεν ντε
φάκτο έχει η αριστερά, έναντι της δεξιάς προφανώς, αλλά δεν το έχουν οι αριστεροί, που
πρέπει να αποδείχνουν συνεχώς με τις πράξεις
και την πολιτική τους πως το διαθέτουν. Δε
λέμε. Γενικά κι αόριστα σαν επιχείρημα μπορεί
να το ακούσει ευχάριστα ο καθένας, που νιώθει
αριστερός. Το ζήτημα είναι τι περιεχόμενο
δίνεις στην αριστερά, συγκρίνοντάς την με τη
δεξιά, ώστε να τεκμηριώνεις το ηθικό της πλεονέκτημα.
Ας πούμε, ποιο είναι το ηθικό πλεονέκτημα
της αριστεράς, έναντι της δεξιάς, όταν και οι
δυο συμφωνούν, συναποφασίζουν και υλοποιούν όλες τις αποφάσεις και ντιρεκτίβες της ΕΕ.
Όταν το ίδιο κάνουν αντίστοιχα με τις απαιτήσεις και τους σχεδιασμούς των ΗΠΑ και του
ΝΑΤΟ. Όταν κι οι δυο έχουν μετατρέψει τη
χώρα σε μια απέραντη αμερικανοΝΑΤΟική
στρατιωτική- πολεμική βάση. Η αριστερά συμφώνησε με τη μετατροπή του λιμανιού της
Αλεξανδρούπολης σε στρατιωτική βάση των
ΗΠΑ, η δεξιά θα τους το πουλήσει. Όταν κι οι
δυο σκύβουν το κεφάλι στον αμερικανό πρέσβη
Πάιατ, στον «διαβολικά καλό» Τρραμπ.
Όταν προωθούν τις ίδιες κολιγιές με το Ισραήλ, κράτος δολοφόνο του παλαιστινιακού λαού.
Όταν στέλνουν τον ελληνικό στρατό να συμμετέχει στις πολεμικές επιθετικές επιχειρήσεις
του ΝΑΤΟ και της ΕΕ σε βάρος άλλων χωρών
και λαών. Όταν συμφωνούν να μετατραπεί η
χώρα μας σε ένα αδιαπέραστο κλειστό στρατόπεδο συγκέντρωσης στοιβαγμένων, εξαθλιωμένων μεταναστών και προσφύγων, θύματα των
πολέμων, που κι οι δυο έχουν υποστηρίξει και
υποστηρίζουν τους υπαίτιους της πρόκλησής
τους.
Όταν κι οι δυο συναποφασίζουν και υλοποιούν τα μνημόνια διαρκείας που επιβάλουν οι
εταίροι τους σε βάρος του λαού μας. Όταν
συνεχίζουν και συμπληρώνουν η μια την άλλη
στην αντεργατική- αντιλαϊκή επίθεση στο βιοτικό επίπεδο του λαού και στα δικαιώματα να
οργανώνει και να πραγματοποιεί αγώνες για την
υπεράσπιση των κατακτήσεών του, όταν συκοφαντούν τους αγώνες του. Όταν ξεπουλάνε
στην κυριολεξία το δημόσιο και λαϊκό πλούτο
στα ξένα μεγάλα μονοπώλια. Η αριστερά πούλησε τα ναυπηγεία Σύρου στην αμερικάνικη
ΟΝΕΧ, η δεξιά ετοιμάζεται να της πουλήσει της
Ελευσίνας.
Όταν έχουν οδηγήσει το δημόσιο σύστημα
υγείας στα απερίγραπτα χάλια που έχει, ώστε
να μην μπορεί να παρέχει όλες τις υγειονομικές
υπηρεσίες στο λαό σε κάθε περίπτωση και
κατάσταση. Και γενικά τη υγεία σε χώρο απερίγραπτης και αισχρής κερδοσκοπίας σε βάρος
του λαού. Όταν μετατρέπουν την παιδεία σε
ένα πεδίο ημιμάθειας και εξεταστικής εξόντωσης των μαθητών και των οικογενειών τους,
υπέρ των συμφερόντων των ιδιωτών και των
επιχειρηματιών.
Όταν βουτιούνται και οι δύο στα σκάνδαλα
και τις βρωμιές, που το ίδιο το σύστημα, που
υπηρετούν, δημιουργεί και αναπαράγει συνεχώς. Όταν στα συνέδρια του ΣΕΒ υπόσχονται
στο μεγάλο κεφάλαιο τα ίδια ακριβώς προνόμια, με διαφορά μόνο στον χρονικό ορίζοντα
ικανοποίησής τους. Εμπροσθοβαρή ή οπισθοβαρή. Όταν έχουν αναγάγει κι οι δυο την ανταγωνιστικότητα και κερδοφορία των μεγαλοεπιχειρηματιών σε δική τους μοναδική έγνοια, που
για χάρη τους θυσιάζουν τη ζωή ενός ολόκληρου λαού.
Όταν κι οι δυο εγκαταλείπουν εκατοντάδες
χιλιάδες μακροχρόνια άνεργους στην εξαθλίωση, αρνούμενες να τους παρέχουν επιδόματα
ανεργίας. Όταν κι οι δυο τσάκισαν τις συντάξεις

και τους συνταξιούχους. Όταν κι οι δυο έριξαν
τους μισθούς στα τάρταρα, μονιμοποίησαν το
καθεστώς της μη μόνιμης εργασίας για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους, ειδικά νέους,
Όταν διέλυσαν στην πράξη τις επιθεωρήσεις
εργασίας για να αφήνουν τελείως ανεξέλεγκτη
την εργοδοσία όσον αφορά στην υποχρέωση
λήψης μέτρων προστασίας και ασφάλειας στην
εργασία, της τήρησης των ελάχιστων εργασιακών δικαιωμάτων που έχουν αφήσει ακόμα
απείραχτα. Σχεδόν κάθε μέρα η εργατική τάξη
μετράει και ένα νεκρό ή τραυματία εργάτη σε
εργοτάξια και χώρους δουλειάς.
Όταν κι οι δυο παραδίνουν τη λαϊκή πρώτη
κατοικία βορά στα δόντια των κορακιών, τραπεζών και ξένων επενδυτών, ενεργοποιούν τους
ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Όταν κόβουν
το ρεύμα, το νερό, το τηλέφωνο σε όσους αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς.
Όταν μετατρέπουν τη λαϊκή ανάπαυση, το
δικαίωμα στην ξεκούραση και στις διακοπές σε
άπιαστο ή ακριβοπληρωμένο προνόμιο. Όταν κι
οι δυο έβαλαν μπροστά, η κάθε μία με τη δική
της σειρά, το ξεπούλημα της ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ
σε ιδιωτικά μονοπώλια. Το νερό μας. Τη ζωή
μας.
Όταν, όταν, όταν. Θα μπορούσαμε να παραθέσουμε ατέλειωτα όταν, που πιστοποιούν πως
η συγκεκριμένη αριστερά, στην οποία και εκ
μέρους της αναφέρθηκε ο Βίτσας δεν έχει
κανένα ηθικό πλεονέκτημα έναντι της δεξιάς,
κολυμπούν κι οι δυο στην λεκάνη της καπιταλιστικής ανηθικότητας.
Η αριστερά και οι αριστεροί έχουν ηθικό
πλεονέκτημα απέναντι σε κάθε όχι μόνο δεξιά,
αλλά κάθε αστική πολιτική δύναμη και έκφραση, όταν εμπνέονται και παλεύουν για τα ακριβώς αντίθετα ΟΤΑΝ, από εκείνα που κουβαλάει
στον πολιτικό της κορβανά η πολυπρόσωπη
δεξιά.
ΟΤΑΝ είναι αντίθετοι με τις αξίες και τις
απαιτήσεις του μεγάλου κεφαλαίου. ΟΤΑΝ
απορρίπτουν τις εντολές και αποφάσεις της ΕΕ.
ΟΤΑΝ αντιστρατεύονται και πετούν στα σκουπίδια τις επιλογές των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. ΟΤΑΝ
παλεύουν μαζί με τους άλλους λαούς, σε ενιαίο
αντιιμπεριαλιστικό μέτωπο, για την φιλία, αλληλεγγύη και συνεργασία, την απαλλαγή από τους
πολέμους και τις ξένες επεμβάσεις.
ΟΤΑΝ προστατεύουν και αξιοποιούν τον
δημόσιο πλούτο της χώρας προς όφελος του
λαού. ΟΤΑΝ φροντίζουν για την υγεία του, έχοντας σε πλήρη ετοιμότητα και άρτια εξοπλισμένες τις δημόσιες υποδομές, χωρίς να περιμένουν τις φιλανθρωπίες των κερδοσκόπων.
ΟΤΑΝ μορφώνουν τα παιδιά μας με όλες τις
σύγχρονες γνώσεις, που προσφέρουν οι επιστημονικές, τεχνολογικές αλλά και κοινωνικές
επιστήμες.
ΟΤΑΝ εξασφαλίζουν σταθερή εργασία για
όλο το λαό, βιοτικό επίπεδο ανάλογο των δυνατοτήτων και των αναγκών της εποχής μας.
ΟΤΑΝ προστατεύουν «σαν κόρη οφθαλμού» το
δικαίωμα των εργαζομένων και του λαού να
συμμετέχουν στον σχεδιασμό και έλεγχο της
λειτουργίας της κοινωνίας.
Μεγάλα ΟΤΑΝ, ΟΤΑΝ, ΟΤΑΝ πλήρως αντίθετα με τα πιο πάνω μικρά όταν.
Οι αριστεροί που νιώθουν πως αυτά τα
ΟΤΑΝ τους εκφράζουν, έχουν ηθικό καθήκον να
οργανωθούν στους αγωνιστικούς φορείς του
εργατικού και λαϊκού κινήματος και να παλέψουν ή να στηρίξουν έμπρακτα τους φορείς και
αγωνιστές που παλεύουν να τα κάνουν πράξη.
Για να απελευθερώσουν την αριστερά που
πιστεύουν, από τα δεξιά δεσμά που κάποιοι
απατεώνες της έχουν περάσει στα χέρια και
στην ηθική.

ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ
Αστεία και… σοβαρά
ΣΥΡΙΖΑΐικα
Χαμός στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, που συνεδρίασε, μέσα
στον ορυμαγδό των αποκαλύψεων για τα χαμπέρια των
Παπαγγελόπουλου και Παππά. Κι εκτός από το άδειασμα
του Τσίπρα στον Παππά, εκτός από τις υπέρ, μεσοβέζικες ή και κατά του Παππά δηλώσεις και γνώμες διαφόρων πρωτοκλασάτων στελεχών της «κυβερνώσας αριστεράς», είχαμε την πιο ηχηρή δήλωση του Ευκλείδη,
πως «αυτός σε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν ξαναμπαίνει
αν είναι κι ο Παππάς»!!! Τουλάχιστον αυτά διέδιδαν
δημοσιογραφικές πληροφορίες. Τι να σας πούμε.
Συγκλονιστήκαμε. Είναι δυνατόν να μην έχουμε ξανά τον
Ευκλείδη υπουργό; Χάσαμε τον Γιάνη (με ένα ν), όχι και
τον Ευκλείδη. Πως θα τα βγάλουμε πέρα ως χώρα, ως
οικονομία, ως λαός. Αλέξη προκειμένου να ζήσουμε αυτό
το δράμα, θυσίασε το Νίκο… Κάνε μας τη χάρη!!
Είχαμε γράψει στο τεύχος 410/Ιούλη- Αυγούστου
2016 ένα κείμενο με τίτλο «Παπαδημούλης: ένας γάτος
πονηρός». Να που πάλι Ιούλη- Αύγουστο θα τον ξανασχολιάσουμε. Όχι μόνο σαν γάτο πονηρό, αλλά και σαν
αρπακόλα. Μας δίνει δικαιώματα, δεν φταίμε εμείς.
Τον ξετρύπωσαν λοιπόν να έχει ξεχυθεί την αγορά ακινήτων, και να αγοράζει αβέρτα. Δεν είναι και δύσκολο
θα πείτε. Δυο- τρεις μισθοί ευρωβουλευτή και να ένα
διαμέρισμα. Άλλοι δυο- τρεις να κι άλλο. Και τα νοίκιαζε μετά σε ΜΚΟ. Ξέρετε, απ’ αυτές που επίσης τρώνε
μισθουλάκια από τα, ποιος ξέρει πόσα, τροφαντά κονδύλια της ΕΕ, τάχα μου για να φροντίζουν μετανάστες
και πρόσφυγες. Ε ευρωβουλευτής και μάλιστα αντιπρόεδρος του ευρωκοινοβουλίου ο Παπαδημούλης,
δεν είναι και δύσκολο να βρίσκει ΜΚΟ, που με τη δική
του ψήφο χρηματοδοτούνται, για να έχει εξασφαλισμένα ευρωπαρεχόμενα εισοδηματάκια. Πάντως έσκουζε
σαν γάτος, όταν τον ξεφωνήσανε…
Βρε ποια είναι τα μαγαζιά, ποια είναι τα μαγαζιά και
ποιοι είναι αυτοί που κονομάνε, που κονομάνε όπως
εκμυστηρευότανε ο Παππάς στον ελληνοεβραίο επιχειρηματία, που τον ηχογραφούσε κρυφά… Σπάμε το κεφάλι μας.
Ο Καλογρίτσας έκανε μαϊμουδιές με Λιβανέζους
επιχειρηματίες εν γνώσει του… Λευκού Οίκου(!!!!!)μαγαζιού Μαξίμου- Παππά, για να βρει χρήμα να στήσει ΣΥΡΙΖΑίικο τ/ο κανάλι. Ζήτησαν κι από τον Μαρινάκη. Δεν τους βγήκε τίποτα και σήμερα (ξανα)βγαίνουν
στη φόρα. Μύλος… αριστερός. Κι ο Τσίπρας προσπαθεί να βγει καθαρός μέσα από τον καταιγισμό όλο και
νέων αποκαλύψεων για διάφορα άλλα σκάνδαλα…
Πλάκα πάντως είχε ο Παπαγγελόπουλος που στη
βουλή δήλωσε πως ο Παππάς με νοήματα και ψιθύρους
του έλεγε να μείνει στη συζήτηση με τον Μιονή, γιατί
πίσω από τη συνάντηση κρυβόταν ο Μπίμπι(!!!). Φαντάζεστε τη σκηνή; Αυλωνίτης με Ρίζο στο «Οι γαμπροί της
Ευτυχίας».
Με αφορμή τη λιποθυμία του κοριτσιού στη Ρόδο από
την πείνα ο Τσίπρας έκανε μια φτηνιάρικη θεατρινίστικη
πράξη. Πήρε τηλέφωνο τη μαμά και τη γιαγιά της μικρής
και τις διαβεβαίωσε «πως δεν είναι μόνες τους» και κατάγγειλε τον Μητσοτάκη, που άφησε την άνεργη μητέρα
χωρίς επίδομα.
Δίκιο έχει για τον Μητσοτάκη, αλλά ενδιαφέρθηκε να
μάθει πόσα παιδιά επί δικής του πρωθυπουργίας έμεναν
νηστικά; Γιατί κι εκείνων οι γονείς ήταν μόνοι τους τότε.
Στο τηλέφωνο πάντως δεν τους πήρε.
“ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ
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Αστεία και… σοβαρά ΝΔκά

Οι παλιότεροι θα θυμόμαστε την ιταλική ταινία «Το
μεγάλο φαγοπότι». Αυτή μας θύμισε η υπόθεση με τον
«Μεγάλο Περίπατο» του ανιψιού Μητσοτάκη, δήμαρχου
Αθήνας. Συνολικά 50 εκατ.(!!!) ευρώ θα κοστίσει το όλο
σχέδιο. Όταν η Αθήνα δεν έχει ελεύθερους χώρους, πράσινο, σχολεία, παιδικούς σταθμούς, παιδικές χαρές, ο
καλός μας δήμαρχος αποφάσισε να στήσει μια παρωδία
καλλωπισμού του κέντρου της Αθήνας, στοιβάζοντας
κάτι άχαρα, πανάκριβα τενεκεδοκούτια κατά μήκος της
Πανεπιστημίου, μετατρέποντάς την από τον πιο άνετο
δρόμο για πεζούς και οχήματα (έχει τα φαρδύτερα πεζοδρόμια και τις περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας, σε
μονοδρόμηση μάλιστα, από όλους τους δρόμους της
Αθήνας), στον πιο δύσκολο, ειδικά για όσους κινούνται
με ιδιωτικά οχήματα ή με ΜΜΜ. Σίγουρα δεν ενδιαφέρεται για τους ποδηλάτες. Γιατί ξέρει πως γι’ αυτούς δεν
μπορεί να κάνει τίποτε άλλο. Δεν μπορεί να ποδηλατοδρομήσει τους υπόλοιπους δρόμους, που στοιχειωδώς
θα εξασφάλιζαν, έστω και με τη δική του λογική προφάσεων, μια ελεύθερη άνετη, ακίνδυνη μακριά ποδηλατοδρόμηση. Δηλαδή Πατησίων, Αχαρνών, Λιοσίων, Πειραιώς, Αγ. Κωνσταντίνου κι ακόμα παραπέρα Αλεξάνδρας,
Κηφισίας κ.α. Τώρα το ποιοι ήδη τρώνε με την αγορά των
πανάκριβων γελοίων διακοσμητικών αξεσουάρ (παγκάκια, φυτά, ζαρντινιέρες κ.α.) ή ποιοι θα ωφεληθούν με
την διαμόρφωση όλης αυτής της περιοχής, από Σύνταγμα μέχρι Ομόνοια και Μοναστηράκι, σε ένα τέτοιο σκηνικό (ιδιοκτήτες και υποψήφιοι αγοραστές ακινήτων) θα το
μάθουμε (αν) στη συνέχεια.
Γενικά κι η ΝΔ μέχρι σήμερα δεν πήγε κι άσχημα
στην ξεφτίλα. Μετράμε. Την προσπάθεια του Βρούτση
να πριμοδοτήσει μερικά ΚΕΚ (δηλαδή εκπαιδευτικά…
μπακάλικα) με μπόλικες χιλιάδες ευρώ για να διδάξουν
με βάουτσερ δικηγόρους, μηχανικούς, γιατρούς και
άλλους επιστήμονες… δικηγορία, μηχανική, ιατρική(!!!)
έναντι των 600 ευρώ επιδότησης της ανεργίας τους.
Θυμάστε τα περίφημα «σκόιλ ελικικού» κλπ.
Δεύτερο την περίφημη λίστα των εφημερίδων, τ/ο, ρ/φ
σταθμών, αλλά και κάποιων sites στο ίντερνετ (σύνολο
1200!!!!!), πολλά από τα οποία υπήρχαν φήμες και υποψίες πως είναι είτε ανύπαρκτα, είτε με ανύπαρκτη ή
ελάχιστη ακροαματικότητα, θεαματικότητα, αναγνωσιμότητα ή επισκεψιμότητα, που μοιράστηκαν 20 εκατ. (!!!)
ευρώ, για να προβάλλουν τα μέτρα της κυβέρνησης για
την πανδημία και την καραντίνα. Δηλαδή πήραν χρήμα
για αέρα κοπανιστό. Η δημοσίευση της λίστας από τον
αρμόδιο υπουργό επιβεβαίωσε ακριβώς αυτές τις υποψίες και εκτιμήσεις για τις διασυνδέσεις που είχαν με
κυβερνητικούς υψηλούς παράγοντες τα κάτω από το
τραπέζι χέρια, που βούτηξαν μπόλικο παραδάκι.
Πανηγύρια από την κυβέρνηση και τον Κυριάκο για τις
«δωρεές» που έκαναν γνωστοί ζάμπλουτοι στο κράτος.
Ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, αστυνομικά οχήματα.
Όπως έκανε κι ο Αλέξης με τις αντίστοιχες, επί των ημερών του, δωρεές. Και να έπαινοι στην φιλάνθρωπη ιδιωτική πρωτοβουλία, και να ύμνοι στην «κοινωνική ευθύνη
και ευαισθησία» των επιχειρήσεων. Τι μας λένε στην
ουσία. Πως από το κράτος δεν έχουμε να περιμένουμε
τίποτα περισσότερο απ’ τα ελάχιστα που μας παρέχει για
τις ανάγκες, τα παραπανίσια θα μας τα χαρίσουν οι
καλοί, σύγχρονοι… εθνικοί ευεργέτες μας. Που όπως οι
παλιότεροι, κυριολεκτικά ληστές του πλούτου της χώρας,
όπως ο Ζάππας, ο Συγγρός και άλλοι, έτσι κι οι σημερινοί, αφού κατακλέβουν το λαό και την οικονομία, δίνουν
μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ, από τα τεράστια κέρδη
τους, για να καλύψουν την αποτρόπαια φάτσα του εκμεταλλευτή, να μας πείσουν πως μας σκέφτονται, στενοχωριούνται για εμάς, φροντίζουν για το καλό μας και άρα να
τους χρωστάμε και ευγνωμοσύνη. Να τους νιώθουμε σαν
δικούς μας ανθρώπους, να προσευχόμαστε να πηγαίνουν καλά οι επιχειρήσεις και τα κέρδη τους, για να
μπορούν να μας χαρίζουν καθρεφτάκια και χάντρες.
Δεν χρειαζόμαστε τις δωρεές τους. Χρειαζόμαστε όλο
τον πλούτο που παράγουν οι εργάτες, ο εργαζόμενος
λαός και αυτοί τον τσεπώνουν για τη δική τους καλοπέραση. Όταν τον πάρουμε στα χέρια μας τότε θα έχουμε
και για ασθενοφόρα και για πυροσβεστικά και για νοσοκομεία και για φάρμακα και ότι άλλο χρειαζόμαστε,
χωρίς να περιμένουμε πότε θα βρεθεί κάποιος καπιταλιστής στις καλές του και θα ρίξει από τις γεμάτες τσέπες
του λίγα ψιλά και σε εμάς.»
Και το κερασάκι στην τούρτα οι φήμες- που μέχρι τη
στιγμή που γράφονταν αυτές οι γραμμές, δεν είχαν
διαψευστεί- για υψηλότατο πολιτικό στέλεχος της ΝΔ,
που έχοντας σχέσεις με κυκλώματα μαστρωπών, παζάρευε την σεξουαλική ικανοποίησή του με ανήλικη!!!
Πόσος καιρός έχει περάσει από το προηγούμενο
παρόμοιο συμβάν με άλλο στέλεχος της ΝΔ. Σαπίλα...

7

Αστεία και… σοβαρά του
διπολισμού και άλλα
Πάντως   ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ, παρά τους βαρύτατους χαρακτηρισμούς περί νέων σκανδάλων που αντάλλαξαν όλο αυτό το διάστημα για την υπόθεση αυτή, όταν
το ΚΚΕ πρότεινε στη βουλή να ψηφιστεί τροπολογία,
που θα υποχρεώνει για τέτοια σοβαρά, κρίσιμα ζητήματα δημόσιας υγείας, όλα αυτά τα ΜΜΕ να προβάλλουν
τα μέτρα που αποφασίζουν οι κυβερνήσεις χωρίς αμοιβή, η μεν κυβέρνηση απέρριψε την τροπολογία, οι δε
άλλοι κοιτούσαν το ταβάνι.
Κι επειδή εκ των υστέρων κάποιοι έσπευσαν να
καταγγείλουν τον «ΜΠ», να τους θυμίσουμε πως στο
Δημοτικό Συμβούλιο τον υπερψήφισαν. Μιλάμε για τις
δημοτικές παρατάξεις του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και ΣΥΡΙΖΑ.
Μόνο οι δημοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης
τον καταψήφισαν.
Στη ΓΣ του ΣΕΒ- στην οποία μίλησαν Κυριάκος και
Αλέξης- ο πρόεδρός του τόνισε πως «είναι ιδιαίτερα
θετικό το γεγονός, πως παρά τις όποιες διαφωνίες
(ανάμεσα σε ΝΔ και ΣΤΡΙΖΑ) υπάρχει ευρεία συναίνεση στο ότι απαιτούνται επενδύσεις με ρίσκο για να
πάει μπροστά ο τόπος». Ρίσκο φυσικά για το λαό,
αφού με τα δικά του λεφτά θα χρηματοδοτούνται οι
επενδυτές. Συγχάρηκε τον Τσίπρα που «στάθηκε
επάξια στο ύψος των περιστάσεων. Φαίνεται (προφανώς από την αντιπολιτευτική στάση του) να αναδεικνύεται ένα πιο ελπιδοφόρο μοντέλο αντιπαράθεσης
και διαλόγου». Δηλαδή «παιδιά μην κοκορομαχείτε
όταν αναφέρεστε στις μπίζνες μας».
Μάλιστα Μητσοτάκης και Τσίπρας αυτοαναγορεύτηκαν σε «διευθυντές και μάνατζερ» των βιομηχάνων.
Έτσι για να γίνεται απόλυτα πιο καθαρή η υπαλληλική
σχέση τους με τα πραγματικά αφεντικά και κυβερνήτες
στη χώρα αυτή- και κάθε άλλη.
Και για να έχουμε και μια ειδικότερη εικόνα τι προσανατολισμό θέλουν οι βιομήχανοι να έχουν κι οι άλλες
πτυχές της κοινωνικής ζωής μας, απαίτησαν «η επιχειρηματικότητα να γίνει μόδα στα σχολεία, να παντρευτεί
με το εκπαιδευτικό μας σύστημα». Μόδα λοιπόν. Κι εκεί
που τα πιτσιρίκια των 10- 15 χρονών παινεύονται το ένα
στο άλλο για το τάμπλετ του, για το κινητό του, για τα
σπορτέξ παπούτσια του, για τη σχολική του τσάντα, αν
όλα αυτά είναι πιο μοδάτα, τώρα να τσακώνονται ποιο
θα είναι πιο smart business kid, οι δάσκαλοι και καθηγητές να τους διδάσκουν, αντί στα διαλείμματα να παίζουν
και να χαίρονται, να σχεδιάζουν τις επιχειρήσεις που θα
φτιάξουν όταν γίνουν… 30 χρονών!!! Το γεγονός ότι η
συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών θα γίνουν εργάτες- εργαζόμενοι με 500 ευρώ μισθό, με περιστασιακή
εργασία, δεν απασχολεί τους καλούς μας βιομήχανους.
Ακριβώς επειδή θα γίνουν τέτοιοι, θέλουν τα παιδιά από
την ηλικία αυτή να μάθουν να λένε «ζήτω οι επιχειρηματίες, ζήτω τα αφεντικά μας». Μόδα για σκίσιμο.
Μιας δε και μιλάμε για παιδεία. Εκπαιδευτικός
στην Ξάνθη διαγνώστηκε θετικός στο κορονοϊό. Εξ’
αιτίας του έκλεισαν 4 σχολεία και τέθηκαν σε καραντίνα 80 συνάδελφοί του. Για όποιον έχει την λογική
απορία «και γιατί έκλεισαν 4 σχολεία και 80 εκπαιδευτικοί καραντινιάστηκαν σπίτι;», η απάντηση είναι
πολύ απλή: ο ασθενής δάσκαλος δίδασκε σε 4(!!!)
σχολεία. Σε 4. Και φυσικά ήρθε σε επαφή με τους
συναδέλφους του και στα 4 σχολεία. Μπορείτε να τον
φανταστείτε να τρέχει ιογενής από σχολείο σε σχολείο για να προλάβει να βγάλει μεροκάματο; Αυτό
είναι το πρότυπο σχολείο, που θέλει να φτιάξει η
Κεραμέως. Πλίνθοι και Κεραμέως ατάκτως εριμμένοι.
Στις βάσεις που έστησαν οι προηγούμενοι και ιδιαίτερα ο προκάτοχός της Γαβρόγλου.

Ο βούρκος και η δυσωδία
του καπιταλισμού είναι
γλυκιά για τα κόμματα που
υπηρετούν την αστική
εξουσία και οικονομία. Γι’
αυτό βουτιούνται με μεγάλη
προθυμία μέσα της. Για
να την γλύψουν και να την
ευχαριστηθούν
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Τουρισμός: ποιοι κερδίζουν- ποιοι απλά επιβιώνουν. Ποιοι ξανακερδίζουνποιοι ούτε επιβιώνουν
Συνέδριο πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων
και Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), στο οποίο μίλησε φυσικά ο πρωθυπουργός. Η ομιλία του, αναμενόμενο ήταν, επικεντρώθηκε στην καθαρή πρόθεση της
κυβέρνησης να χρηματοδοτήσει και πάλι τους μεγαλοξενοδόχους για να ενισχύσουν τα κερδοσκοπικά, επενδυτικά σχέδιά τους, την ανταγωνιστικότητά τους.
Πέταξε και μια ξώφαλτση κουβέντα για τους εργαζόμενους στον τουρισμό- επισιτισμό, που βρίσκονται σε
απελπισία.
Ποια είναι όμως η πραγματικότητα. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, μέχρι και το 2019, ο τουρισμός χτύπαγε κάθε χρόνο νέα ρεκόρ προσέλευσης τουριστών και
κερδών. Η μεγάλη μάζα των οποίων πήγαινε στα
σεντούκια των μεγαλοεπιχειρηματιών με τα 5άστερα
και 4άστερα και στα μεγάλα πρακτορεία. Ένα μόνο
παράδειγμα αρκεί. Στην Κρήτη το 2019 οι επιχειρήσεις
τουρισμού είχαν μικτά έσοδα 3,5 δισεκ ευρώ. Από
αυτά, το εργασιακό κόστος (μισθοί, ασφάλιστρα κ.α.)
ήταν μόνο 450 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη των
επιχειρηματιών 1,350 δισεκ. ευρώ. Το 2020 όλοι αυτοί
οι δύστυχοι ξενοδόχοι ξέμειναν από τουρίστες (η μέχρι
τώρα κίνηση δεν φαίνεται να προοιωνίζει ικανοποιητική κερδοφόρα εξέλιξη), ξέμειναν και από κέρδη. Ποια
η διαφορά. Αυτοί το 2020 απλά δεν θα έχουν κέρδη ή
αυτά θα είναι πολύ λιγότερα. Οι εργαζόμενοι, που τα
προηγούμενα χρόνια των παχιών αγελάδων είχαν ένα
σκέτο μισθό (δεν επεκτεινόμαστε στις άθλιες συνθήκες
εργασίες της εντατικοποίησης), φέτος δεν έχουν τίποτα. Μιας τεράστιας κλίμακας ανεργία, με ελάχιστες
ελπίδες διεξόδου για πολύ λίγους, ένα επίδομα ανεργίας για πολύ λιγότερους. Άραγε οι επιχειρηματίες δεν
μπορούν να αντέξουν ένα χρόνο χωρίς κέρδη; Δεν
μπορούν τα κέρδη των προηγούμενων χρόνων να τα
επενδύσουν εκεί που θέλουν, χωρίς να επιβαρύνουν
τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε αυτός να μπορεί να
ενισχύει την επιβίωση των ανέργων για όσο διάστημα
χρειαστεί; Η απάντησή τους είναι γνωστή. Όχι. Μονάζυγά δικά τους. Κι οι εργαζόμενοι ας τα βγάλουν πέρα
όπως μπορούν ή δεν μπορούν.

Η… αποστολή του ΝΑΤΟ
Στις 17/6 πραγματοποιήθηκε Σύνοδος των υπουργών Άμυνας των χωρών- μελών του ΝΑΤΟ. Στην παρέμβασή του ο δικός μας υπουργός Ν. Παναγιωτόπουλος
για άλλη μια φορά επανέλαβε «τη σημασία να διαφυλαχτεί η συνοχή (της συμμαχίας- μαζί και με την Τουρκία
βεβαίως), προκειμένου να έχει τη δυνατότητα επιτελέσεως της αποστολής της». Και για άλλη μια φορά
αναρωτηθήκαμε. Ποια είναι τελικά αυτή η αποστολή
του ΝΑΤΟ. Με βάση το καταστατικό του ο κύριος σκοπός του είναι η προστασία των χωρών- μελών του από
κάποιο κίνδυνο επιθετικής- στρατιωτικής ενέργειας
από κάποιο άλλο κράτος εκτός της συμμαχίας.
Στις συνόδους των τελευταίων χρόνων προστέθηκαν και κάποιοι άλλοι «κίνδυνοι» (υβριδικοί πόλεμοι,
τρομοκρατία, κυβερνοπόλεμοι κ.α.), στους οποίους
βέβαια πρώτα και καλύτερα επιδίδονται τα μέλη του
ΝΑΤΟ σε βάρος άλλων χωρών. Και φυσικά οι επιθετικές στρατιωτικές ενέργειες μέχρι σήμερα έχουν προέλθει αποκλειστικά από το ΝΑΤΟ ή από χώρες μέλη
του εναντίον τρίτων χωρών. Όλος ο κόσμος και ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες η περιοχή μας είναι μια
περιοχή που υποφέρει από την εγκληματική στρατιωτική δράση του ΝΑΤΟ (Κύπρος, Γιουγκοσλαβία, Ιράκ,
Αφγανιστάν, Συρία, Λιβύη, Μάλι, Σομαλία κ.α.).
Από την άλλη πιστεύει κανείς σοβαρά πως οι ΗΠΑ, ο
Καναδάς, η Γερμανία ή η Γαλλία κ.α. κινδυνεύουν από
την επιθετικότητα τρίτης χώρας και ποια είναι αυτή. Η
Ρωσία; Όσο κι αν επικαλούνται το παράδειγμα της
Κριμαίας, δεν πείθουν κανέναν πως οι πιο ισχυρές
χώρες του πλανήτη κινδυνεύουν από τη Ρωσία ή και
την Κίνα. Πάντως η μόνη χώρα του ΝΑΤΟ που πραγματικά κινδυνεύει είναι η Ελλάδα και μάλιστα από την
επιθετικότητα μιας συμμάχου στο ΝΑΤΟ, της Τουρκίας. Και βέβαια το ΝΑΤΟ δεν κάνει τίποτα για να σταματήσει την τουρκική επιθετικότητα, αντίθετα της κάνει
πλάτες.
Το ΝΑΤΟ δεν προστατεύει κανένα μέλος του από
κανέναν κίνδυνο. Το ίδιο αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τις άλλες χώρες και λαούς.
Τώρα είναι ανάγκη να διαλυθεί, να πάψει να υπάρχει. Οι λαοί δεν το χρειάζονται. Γι αυτούς είναι, εκτός
των άλλων, και κόστος σε βάρος άλλων αναγκών τους.
Ο λαός μας πληρώνει κάθε χρόνο πάνω από 4 δισεκ.
ευρώ για συμμετοχή στο ΝΑΤΟ. Και δεν μας περισσεύουν. Τώρα η κοινή πάλη του λαού μας και των άλλων
να βάλει στόχο τη διάλυσή του.

Σκάνδαλο NOVARTIS

Όπως φούσκωσε έτσι ξεφούσκωσε το σκάνδαλο
NOVARTIS. Παρόμοια με εκείνο της SIEMENS. Πάλι
μπλεγμένοι υπουργοί, διάφορα κομματικά και κυβερνητικά στελέχη. Στη φόρα διάφορα παρασκήνια, συνομωσίες, ίντριγκες, ξένες μυστικές υπηρεσίες, ανώτατοι κυβερνητικοί παράγοντες άλλων κρατών με …χαϊδευτικά ψευδώνυμα(!!!), ξένοι επιχειρηματίες, διακρατικά ρουσφέτια,
μυστικές καταγραφές συνομιλιών, αστυνομικά ρουφιανιλίκια, αλληλοκαρφώματα και αδειάσματα μεταξύ αρχηγών, υπαρχηγών, άλλων στελεχών. Όλα τα είχε ο μπαχτσές!!
Τελικά τη λύση την έδωσαν ποιοι άλλοι; Οι αμερικανοί.
Που έκαναν μια συμφέρουσα και για τους δύο συμφωνία
με την NOVARTIS και έκλεισαν την υπόθεση. Και ξέμειναν οι ντόπιοι, ένθεν- κακείθεν του διπολισμού, να μυξοκλαίνε και να αλληλοκατηγορούνται για τις βρωμιές, που
οι ίδιοι με τις πολιτικές τους σκόρπισαν γύρω τους.
Πάντως εμείς δεν μπορούμε να πιστέψουμε πως ο
Γεωργιάδης δεν ήξερε τι κάνουν (τα πάρε- δώσε με αυτή
την φαρμακοβιομηχανία- αλλά και τις άλλες σίγουρα) οι
διορισμένοι από αυτόν διοικητές των νοσοκομείων επί
υπουργίας του, το ίδιο κι ο Πολάκης. Και πως ο Σαμαράς
δεν ήξερε τι ήξερε ο Άδωνις. Ή ότι ο Τσίπρας αγνοούσε
τα αλισβερίσια των Παππά και Παπαγγελόπουλου.
Όλοι οι πρωθυπουργοί έχουν κυβερνητικά συμβούλια
στα οποία συζητάνε τα πάντα με τους υπουργούς τους.
Κάνουν επίσης τακτικά ειδικές συσκέψεις με τους υπουργούς κάθε τομέα και ενημερώνονται για τα πιο ειδικά
θέματα ευθύνης τους.
Το να ισχυρίζεται λοιπόν ένα υπουργός πως δεν ήξερε
τι έκαναν οι διορισμένοι απ’ αυτόν υπαρχηγοί του σε
διάφορα πόστα και ο πρωθυπουργός τι γινόταν στις υπηρεσίες των υπουργείων των από αυτόν επίσης διορισμένων υπουργών του, απλά σημαίνει δυο πράγματα. Είτε
δεν λένε την αλήθεια παριστάνοντας τους ανήξερους,

για να μένει η ουρά τους απ’ έξω, είτε λένε την αλήθεια,
που σημαίνει όμως πως δεν κάνουν για υπουργοί και
πρωθυπουργοί. Αν η άγνοια νόμου δεν δικαιολογείται για
τον απλό πολίτη, η άγνοια των τρόπων λειτουργίας του
κυβερνητικού μηχανισμού από τον υπουργό και πρωθυπουργό αποτελεί απόδειξη τρανή της ανικανότητας ή
σκοπιμότητάς τους. Όχι πως άμα ήταν άλλοι στη θέση
τους θα άλλαζε κάτι. Όλοι οι αστοί πολιτικοί στην ίδια
ρότα κινούνται, τα ίδια συμφέροντα υπηρετούν, τις ίδιες
πολιτικές ακολουθούν, με τις ίδιες ή παρόμοιες μεθόδους. Εδώ μιλάμε βέβαια για τους συγκεκριμένους.
Εμείς αυτά τα κριτήρια έχουμε. Μ’ αυτά τους αξιολογούμε, μιας κι έχουν φαγωθεί και μ’ αυτή την αξιολόγηση
όλων των εργαζομένων, αλλά όχι για την πάρτη τους. Και
τους βάζουμε μηδέν. Όσον αφορά τα εργατικά- λαϊκά
συμφέροντα και ανάγκες. Γιατί η κάθε NOVARTIS τους
βάζει άριστα με τόνο!!!

Το ποιηματάκι μας
Της εργασίας απόμαχοι
μα όχι του αγώνα
Σκλάβους μας θέλουν οι αστοί
σε τούτο τον αιώνα
Τέτοια χαρά δεν θα τη δουν
όσο κι αν προσπαθούνε
όσα δεσμά κι αν βάλουνε
να μας ξεφορτωθούνε
Κόντρα στις θύελλες εμείς
που αυτοί μας έχουν φέρει
Μπροστά μας έχουμε οδηγό
της τάξης μας το αστέρι

Η χρηματοδότηση από την
ΕΕ, τα δάνεια, τα ομόλογα
κλπ. Που θα έπρεπε να
πάνε;
Δημοσιεύτηκαν τα πρόσφατα στοιχεία της ΑΑΔΕ για
την οικονομική κατάσταση των χρεωμένων νοικοκυριών, επιχειρήσεων κλπ. Δεν θα επεκταθούμε σε όλα τα
στοιχεία και τις υποκατηγορίες. Ασφαλώς μέσα στους
χρεωμένους υπάρχουν και οι «στρατηγικοί κακοπληρωτές» με ποια, κατά τη γνώμη μας έννοια. Είναι αυτοί
που, στην πλειοψηφία τους, ενώ τα προηγούμενα χρόνια σαν επιχειρήσεις και επιχειρηματίες είχαν μπόλικα
κέρδη, που τους φτάνουν να περάσουν, αυτοί και τα
δισέγγονά τους δυο ζωές, με την κρίση είτε έχοντας
πραγματικά προβλήματα στην τρέχουσα κερδοφορία
τους, είτε εμφάνισαν τέτοια σαν δικαιολογία και αφορμή να μεταφέρουν τη δραστηριότητά τους σε άλλους
τομείς της οικονομίας πιο κερδοφόρους, θεωρούνται
χρεώστες στην εφορία, τα ταμεία, τους δήμους, γενικά
στο δημόσιο.
Θα γίνει πιο καθαρό με την παράθεση των συγκεντρωτικών στοιχείων της ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με αυτά για
τον μήνα Μάρτη:
-- Οι «οφειλέτες υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης»
(δηλαδή τους ήδη έχουν παρακρατήσει κάτι) έφτασαν σε 1.272.349 από 1.251.660 τον Δεκέμβρη του
2019.
-- Οι «οφειλέτες στους οποίους δύναται να ληφθούν
αναγκαστικά μέτρα είσπραξης», δηλαδή βρίσκονται
στο «παρά 5» της επιβολής τους, φτάνουν το 1,76 εκατομμύριο.
-- Ο συνολικός αριθμός των οφειλετών διαμορφώνεται
σε 3.954.882 από 4.068.908 τον Δεκέμβρη του 2019.
-- Οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές που εμφανίστηκαν
μέσα στον ίδιο μήνα, όταν ξεκίνησαν οι αναστολές στις
πληρωμές φόρων, καταγράφονται στα 545 εκατ. ευρώ.
Τα φέσια κατέγραψαν αύξηση 11,45% σε ετήσια βάση,
ενώ πέρσι είχαν ανέλθει στα 489 εκατ. ευρώ.
-- Οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές ανέρχονται σε
περίπου 105 δισ. ευρώ το Μάρτιο έναντι 106 δισ. το
Φεβρουάριο, καταγράφοντας μείωση κατά 0,23%. Από
αυτά, τα 22,15 δισ. ευρώ χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα
είσπραξης (δεν πρόκειται να εισπραχτούν ποτέ, πχ
Μινιόν). Το πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο ανέρχεται σε 83,66 δισ. ευρώ το Μάρτιο έναντι 84.22 δισ.
ευρώ το Φεβρουάριο (μείωση κατά 0,67%).
Είναι φανερό πως στη χώρα μας δεν υπάρχουν σχεδόν 4 εκατ. μεγαλοεπιχειρηματίες, που να χρωστάνε
όλα αυτά τα δισεκατομμύρια. Η συντριπτική πλειοψηφία τους είναι εργαζόμενοι, άνεργοι, κακοπληρωμένοι
ή απλήρωτοι, χρεοκοπημένοι ή με το ζόρι επιβιώνοντες μικροεπιχειρηματίες και αυτοαπασχολούμενοι,
συνταξιούχοι που τα χρέη τους ξεκινούν από μερικές
εκατοντάδες ευρώ και φτάνουν σε λίγες χιλιάδες.
Ενώ λοιπόν η ΕΕ και η κυβέρνηση θα μοιράσουν
απλόχερα δεκάδες δισεκατομμύρια σε λίγους μεγαλοεπιχειρηματίες για να διατηρήσουν ή να αυξήσουν τα
κέρδη τους, να ενισχύσουν τις υπάρχουσες ή να
κάνουν τις νέες επενδύσεις τους, για όλον αυτό τον
στα όρια της απελπισίας κόσμο δεν υπάρχει καμία
μέριμνα, καμία αχτίδα σωτηρίας. Κάποια στιγμή το
κράτος θα τους πάρει ότι τους έχει απομείνει και ‘κει
θα τελειώσει η ιστορία.
Από τη μια μεριά αμύθητος πλούτος που θα μοιραστεί στους πλούσιους για να γίνουν πιο πλούσιοι κι απ’
την άλλη αβάσταχτη φτώχεια των φτωχών, που θα
καταλήξει σε απίστευτη απελπισία των πάμφτωχων.
Ταξική οικονομία, ταξική κοινωνία. Ταξική ανατροπή
της. Η μόνη σωτηρία.

Οι Αμερικανοί αγοράζουν, οι γερμανοί αγοράζουν, οι γάλλοι αγοράζουν, οι ιταλοί αγοράζουν, οι κινέζοι
κι οι ρώσοι αγοράζουν, οι τούρκοι
αγοράζουν λιμάνια, ναυπηγεία, γη
και θάλασσα, σπίτια, τον πλούτο της
χώρας. Ο ελληνικός λαός τα χάνει
όλα. Λαϊκός ξεσηκωμός να τα
πάρουμε όλα πίσω

