Δώστε τώρα όλα τα αναδρομικά σε όλους τους
συνταξιούχους. Όχι άλλη κλοπή πάνω στην κλοπή.
Δεν ξεχνάμε, δεν χαρίζουμε, δεν σταματάμε να διεκδικούμε όλα όσα μας κλέβουν στα 10 αυτά χρόνια
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Της... σύνταξης

Ο κοινωνικός αυτοματισμός του…
χάσματος των γενεών δεν θα περάσει
Έχοντας ξεμείνει και η κυβέρνηση αυτή από επιχειρήματα που να δικαιολογούν την αντιλαϊκή πολιτική της και ειδικά στο συνταξιοδοτικό, όπου η
άρνησή της να υλοποιήσει ακόμη και τις αποφάσεις του ΣτΕ για την επιστροφή όλων των αναδρομικών σε όλους τους συνταξιούχους αποδείχνει για
άλλη μια φορά την αναξιοπιστία και ψευδολογία της, κατέφυγε και πάλι στο
χρεοκοπημένο και αντιδραστικό περί προστασίας των σημερινών νέων εργαζομένων από την… άσπλαχνη αρπακτικότητα(!!!) των συνταξιούχων πατεράδων και παππούδων τους. Οι οποίοι κοιτώντας μόνο τον εαυτό τους(!!) παίρνουν συντάξεις εκμεταλλευόμενοι τις εισφορές των νέων στα ταμεία. Έτσι
την άρνησή της να επιστρέψει τα κλεμμένα την παρουσιάζει σαν μια πολιτική
προστασίας του συνταξιοδοτικού μέλλοντος των νέων εργαζομένων.
«Σταματάμε να παίρνουμε τα λεφτά των νέων και να τα δίνουμε στους
ηλικιωμένους» δήλωσε ο Αλ. Πατέλης οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού. Ενώ ο Σκυλακάκης (υφυπουργός οικονομικών) δήλωσε στην ΕΤ1
ότι «οι συνταξιούχοι δεν επλήγησαν από την πανδημία» και ότι «δεν μπορούν
να τα πάρουν όλα».
Οι ανακοινώσεις της ΣΕΑ (παρατίθενται σε άλλη στήλη) απαντούν στα
επιχειρήματα αυτά. Θέλουμε όμως να σταθούμε σε τρία ζητήματα, που έχουν
μια ιδιαίτερη σημασία, την οποία η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει από
τους συνταξιούχους και τους νέους εργαζόμενους.
1) Οι κυβερνήσεις όλες διαχρονικά, από το 1950 μέχρι το 2016, έχουν
καταληστέψει τα αποθεματικά όλων των ασφαλιστικών ταμείων, κύρια του
ΙΚΑ και των επικουρικών. Δισεκατομμύρια έγιναν βορά της αρπαγής και διατέθηκαν για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων του μεγάλου κεφαλαίου
καθώς και για την, τρεις φορές μέσα σε δέκα χρόνια, ανακεφαλαιοποίηση
των τραπεζών, αλλά και τη δημιουργία πλεονασμάτων και την αποπληρωμή
των δανείων της χώρας.
Από τα αποθεματικά αυτά μπορούσαν να πληρώνονται για αρκετές δεκαετίες οι συντάξεις όλων των συνταξιούχων και να μένει και απόθεμα για τους
επόμενους. Κατά συνέπεια οι συνταξιούχοι δεν παίρνουν τα λεφτά των νέων,
δεν ζουν απ’ αυτά και σε βάρος των επόμενων γενιών εργαζομένων/συνταξιούχων. Οι κυβερνήσεις άρπαξαν και αρπάζουν τα χρήματα παλιών και νέων.
2) Το μαύρο συνταξιοδοτικό μέλλον που επιφυλάσσουν οι κυβερνήσεις
του κεφαλαίου για τους νέους καταγράφεται στους αντιασφαλιστικούς
νόμους που ψηφίστηκαν στα προηγούμενα χρόνια και ειδικά με τους νόμους
Βρούτση, Κατρούγκαλου και Κατρούγκαλου/Βρούτση. Σ’ αυτούς περιέχονται
τα μέτρα μείωσης των συντάξεων κύριων και επικουρικών (οι κύριες θα είναι
μειωμένες πάνω από 40%, ενώ οι ελαστικές σχέσεις εργασίας και οι άθλιοι
μισθοί θα τους προσφέρουν στο τέλος του εργασιακού βίου τους μια σύνταξη επιπέδου κοινωνικού βοηθήματος. Οι μέσες επικουρικές των εργαζομένων
μέχρι το 2021 θα είναι στο επίπεδο του επιδόματος των 150 ευρώ (δεν επεκτεινόμαστε σε άλλες πλευρές, όπως αυξήσεις ορίων ηλικίας, μείωση εργοδοτικών εισφορών, τεράστια ανεργία και άρα απώλεια μεγάλων εσόδων των
ταμείων, απλήρωτη- ανασφάλιστη εργασία, μισθοί και άρα ασφάλιστρα πείνας κλπ).
3) Ειδικά για τις επικουρικές των νέων εργαζομένων, τα σχέδια ιδιωτικοποίησης του κλάδου επικουρίας του e-ΕΦΚΑ μέσω της δημιουργίας επαγγελματικού ταμείου μετά το 2021 (προτάσεις επιτροπής «σοφών» Πισσαρίδηβλέπε ΣΕΒ) προοιωνίζουν ένα απόλυτα σκοτεινό μέλλον, αφού οι εισφορές
των εργαζομένων, σε βάθος πεντηκονταετίας θα καταλήγουν στα ταμεία και
τις επενδυτικές κομπίνες των ασφαλιστικών και επενδυτικών εταιριών. Με
απλά λόγια οι εταιρίες θα καταχρώνται κανονικά τα αποθεματικά του επικουρικού (εκτιμώνται περίπου σε 80 δισεκατομμύρια), τις εισφορές των νέων και
θα τα παίζουν στο χρηματιστηριακό και άλλο τζόγο. Η κυβέρνηση πράγματι
θα σταματήσει να παίρνει τα λεφτά των νέων, γιατί πολύ απλά θα τα παίρνουν οι ασφαλιστικές και επενδυτικές εταιρίες.
Τα κόλπα της κυβέρνησης δεν θα περάσουν. Η παγίδα που επιχειρεί να
στήσει σε βάρος των νέων εργαζομένων δεν θα λειτουργήσει. Αντιπαράθεση
γενεών δεν θα υπάρξει. Αντίθετα η κοινή πάλη, η ενιαία δράση εργαζομένων
και συνταξιούχων θα μπει και πάλι μπροστά, εμπόδιο στα σχέδια αυτά.

ΠΑΜΕ: Κινητοποίηση
στη Θεσσαλονίκη
στις 12 Σεπτέμβρη

Μεγάλη συγκέντρωση πραγματοποίησε
το ΠΑΜΕ στη Θεσσαλονίκη απαντώντας
στην ομιλία του Πρωθυπουργού και στα
μέτρα που εξήγγειλε από το βήμα της ΔΕΘ
υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου, σε βάρος των
εργαζομένων και του λαού. Η συγκέντρωση
πραγματοποιήθηκε στην πλατεία ΧΑΝΘ και
με πορεία κατέληξε στο Άγαλμα του Βενιζέλου.
«Χωρίς εσένα γρανάζι δε γυρνά - εργάτη
μπορείς χωρίς αφεντικά» και «Για την ανάπτυξή τους και τις επενδύσεις - μας θέλουν
δούλους χωρίς διεκδικήσεις» ήταν τα συνθήματα που επικράτησαν.
Την κεντρική ομιλία στη συγκέντρωση
έκανε ο Πέτρος Σιμάδης πρόεδρος του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Θεσσαλονίκης
στη διαδήλωση στη ΔΕΘ που σημείωσε:
«Εργαζόμενοι, εργαζόμενες, άνεργοι,
φτωχοί βιοπαλαιστές, αγρότες, νέοι και
νέες.
Στις στάχτες της Μόριας αυτες τις μέρες
σωπαίνουν τα παντα για να ακουστεί ο
ανθρώπινος πόνος, η φρίκη , τα ουρλιαχτά
της απόγνωσης χιλιάδων ψυχών. 13.000
άνθρωποι, γυναίκες και μικρά παιδιά, στοιβαγμένοι, χωρίς μέτρα υγιεινής και ασφάλειας εν μέσω πανδημίας. Η Μόρια ήταν μια

υγειονομική βόμβα που περίμενε να σκάσει.
Ένα «προμελετημένο έγκλημα» των κυβερνήσεων που επιδεικτικά κώφευαν στα συνεχή αιτήματα των φορέων, των συνδικάτων,
των υγειονομικών και των κατοίκων για απεγκλωβισμό των προσφύγων και αποσυμφόρηση των δομών. Αλλά δεν είναι μόνοι τους.
Και από το σημερινό μας συλλαλητήριο
στέλνουμε την ταξική μας αλληλεγγύη
Συνάδελφοι, και σήμερα απευθυνόμαστε
σε όλη την εργατική τάξη, σε όλο το λαό:
Κανένας μόνος του μπροστά στην πανδημία,
και την καπιταλιστική οικονομική κρίση.
Κανένας να μη δεχτεί να πληρώσει ξανά όσα
του φορτώνουν κράτος και εργοδοσία! Κάτω
από αυτά τα συνθήματα βρισκόμαστε στο
σημερινό μεγάλο μας συλλαλητήριο χιλιάδες, από κάθε γωνιά τη περιοχής μας, από
κάθε χώρο δουλειάς, συντονίζουμε τη δράση
μας, οργανώνουμε την απάντηση μας μπροστά στην πρωτοφανή επίθεση που δεχόμαστε. Όλοι εμείς απευθύνουμε γενικό κάλεσμα σε όλο το λαό για να μπει σε θέση
μάχης, να βάλει μπροστά τις ανάγκες του,
που η κυβέρνηση τις μετρά με βάση τα
κέρδη και τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων…».
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Η τροπολογία για τα αναδρομικά των συντάξεων

Η κυβέρνηση ψήφισε την τροπολογία που είχε δεσμευτεί πως θα φέρει, για την αποκατάσταση της ληστείας που οι συνταξιούχοι είχαν υποστεί τα προηγούμενα χρόνια,
από την εφαρμογή των αντιασφαλιστικών μέτρων που πρόβλεψαν τα τρία μνημόνια των κυβερνήσεων από το 2009 και μετά.
Όμως, σε μια ακόμα επίδειξη και απόδειξη της αναξιοπιστίας της και πολιτικής εξαπάτησης του λαού, αντί να νομοθετήσει τα όσα είχε υποσχεθεί και δεσμευτεί επίσημα
και δημόσια προς τους συνταξιούχους, ψήφισε την τροπολογία, που για άλλη μια φορά αφήνει τη μεγάλη μάζα των συνταξιούχων εκτός δικαίωσης και επιστροφής των
αναδρομικών των κλεμμένων τμημάτων των συντάξεών τους.
Η κυβέρνηση μάλιστα, αντίθετα με τις δεσμεύσεις και τους ισχυρισμούς της αρνήθηκε και την υλοποίηση των αποφάσεων του ΣτΕ, που η ίδια προκάλεσε, με την πιλοτική δίκη, για τα αναδρομικά.

Συγκεκριμένα η τροπολογία Βρούτση αναφέρει:
1. Ποσά, τα οποία αντιστοιχούν σε περικοπές
και μειώσεις κύριων συντάξεων συνταξιούχων του
ιδιωτικού τομέα οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες επιβλήθηκαν κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 4051/2012 (Α΄ 40) και του
άρθρου πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 περ. 1 του ν.
4093/2012 (Α΄ 222) και αφορούν το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 και μέχρι τη δημοσίευση του ν.
4387/2016 (Α΄ 85), καταβάλλονται άτοκα στους
δικαιούχους.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και οι λεπτομέρειες καταβολής των προς επιστροφή ποσών, η οποία
ολοκληρώνεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.
3. Με την καταβολή των ποσών της παρ. 1 οι
αξιώσεις των συνταξιούχων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για ποσά που αντιστοιχούν σε
περικοπές, μειώσεις και καταργήσεις κύριων,
επικουρικών συντάξεων, επιδομάτων αδείας και
εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, κατά το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 έως τη δημοσίευση του
ν. 4387/2016 δυνάμει των νόμων 4051/2012 και
4093/2012, αποσβέννυνται.

Κλείνουμε τα αυτιά
μας στις σειρήνες
της απάτης του
«δικτύου», των
μεγαλοδικηγορικών
γραφείων. Θα
αντιμετωπίσουμε
κάθε πρόβλημα με
όρους κινήματος,
με συλλογικές
διαδικασίες.

Αποφάσεις της ΣΕΑ
Η ΣΕΑ συνεδρίασε στις 9/9, συζήτησε και αποφάσισε πρόγραμμα δράσης για το επόμενο διάστημα, που
περιλαμβάνει:
1) Συσκέψεις με τα ΔΣ των συλλόγων των ομοσπονδιών
της ΣΕΑ σε όλη τη χώρα
2) Εν όψει της 1ης Οκτώβρη, Παγκόσμιας Ημέρας της
Τρίτης Ηλικίας (των Συνταξιούχων) θα οργανωθούν
εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα από τους συλλόγους.
Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στις
9/10. Σε όλες αυτές τις δράσεις θα λαμβάνονται τα
απαραίτητα μέτρα προφύλαξης για τον κορονοϊό.
Ιδιαίτερο βάρος στις δραστηριότητες αυτές θα
πέσει στα θέματα της δημόσιας υγείας, με πλαίσιο
αιτημάτων εμπλουτισμένο με την ενίσχυση της ΠΦΥ,
τα προβλήματα των οίκων ευγηρίας, τη «Βοήθειας
στο σπίτι», για τους εμβολιασμούς για τις άλλες
ιώσεις, την αντιμετώπιση της πανδημίας με ιδιαίτερη
φροντίδα για τους ηλικιωμένους στις δημόσιες
δομές περίθαλψης (δωρεάν τεστ κ.α.).
3) Θα ζητηθεί συνάντηση με τον υπουργό Εργασίας κ.
Βρούτση για να συζητηθεί το ζήτημα της απόδοσης
των αναδρομικών σε όλους τους δικαιούχους.

Για διευκόλυνση των συναδέλφων στην
καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων της
τροπολογίας στα δικαιώματά μας, παραθέτουμε και πάλι τα συγκεκριμένα άρθρα των
δύο αυτών νόμων σε διπλανή στήλη.
Η τροπολογία της κυβέρνησης διορθώνει
και επιστρέφει τα αναδρομικά από τις περικοπές των κύριων μόνο συντάξεων, που υπέστησαν όσες ήταν πάνω από 1300 ευρώ. Αυτές οι
περικοπές αφορούσαν τους συγκεκριμένους
συναδέλφους, που είναι περιορισμένος ο
αριθμός. Όμως έξω από την ρύθμιση για επιστροφή μένουν (1) όλοι όσοι έπαιρναν επικουρικές συντάξεις πάνω από 200 ευρώ και
(2) το σύνολο των συνταξιούχων που έπαιρναν 13η και 14η συντάξεις.
Η απάλειψη του δικαιώματος για επιστροφή στις περιπτώσεις (1) και (2) πλήττει ιδιαίτερα τους συνταξιούχους που έπαιρναν κύρια
σύνταξη ή άθροισμα συντάξεων κάτω από
1000 και 1300 ευρώ, δηλαδή τους ονομαζόμενους «χαμηλοσυνταξιούχους», για τους οποίους όμως οι κυβερνήσεις που προέβησαν στο
σφαγιασμό του συνταξιουχικού εισοδήματός
τους, έχουν ρίξει μπόλικο προεκλογικό (κύρια)
κλάμα και έχουν δώσει περίσσιες ψεύτικες
υποσχέσεις για στήριξή τους.
Μάλιστα ενώ υποτίθεται πως η κυβέρνηση
προκάλεσε την πιλοτική δίκη στο ΣτΕ για να
απαλλάξει τους συνταξιούχους από την ανάγκη να τρέχουν στα δικαστήρια για αγωγές,
με την τροπολογία σπρώχνει το σύνολό τους
στην κατάθεση εκατομμυρίων αγωγών για να
διεκδικήσουν τα δικαιούμενα, πριν εκπνεύσει
η διορία που η τροπολογία δίνει για την επιστροφή των αναδρομικών.
Κατά τη γνώμη μας η κυβέρνηση προβαίνει στην ενέργεια αυτή, ώστε να αποκτήσει
τη δικαιολογία για μια νέα πιλοτική δίκη στο
ΣτΕ, που θα αποφασίσει, με την επίκληση
και πάλι των δημοσιονομικών δυσκολιών-ειδικά και εν μέσω νέας οικονομικής κρίσης,
πως καλώς η κυβέρνηση δεν επιστρέφει
όλα τα αναδρομικά, δικαιώνοντας την τροπολογία. Ήδη πληροφορίες αναφέρουν πως
ο e-ΕΦΚΑ προτίθεται να προχωρήσει στην
αίτηση προς το ΣτΕ για μια νέα πιλοτική
δίκη.

Τώρα να
παρθούν
προληπτικά
μέτρα για την
εξασφάλιση
της υγείας των
φιλοξενουμένων
συνταξιούχων
σε δημόσιες και
ιδιωτικές δομές
περίθαλψης.
Να ενισχυθεί η
«Βοήθεια στο
σπίτι».

Ν 4051/12 Άρθρο 6
Αναπροσαρμογή συντάξεων, επικουρικών συντάξεων
και άλλες ρυθμίσεις για τον περιορισμό της κρατικής επιχορήγησης προς ασφαλιστικά ταμεία
1. Τα ποσά της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνουν τα χίλια τριακόσια (1.300) ευρώ και καταβάλλονται
από την Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και τους λοιπούς
φορείς κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μειώνονται κατά 12% από
1.1.2012. Η μείωση αυτή καταλαμβάνει και το 50% του
συνολικού ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης που
χορηγείται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ σε συνταξιούχους
προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος. Για τη μείωση λαμβάνεται
υπόψη το ποσό της καταβλητέας την 1.1.2012 κύριας σύνταξης.
2. Τα καταβαλλόμενα ποσά (επικουρικών) συντάξεων
από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών
(ΕΤΕΑΜ), τους Τομείς του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης
Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ), το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης
Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και τους Τομείς αυτού «ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ», το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ), τους Τομείς του Κλάδου Επικουρικής
Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών
και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) και τον
Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, μειώνονται από 1.1.2012 ως εξής:
* Οι συντάξεις έως διακόσια πενήντα (250) ευρώ, κατά
ποσοστό 10% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης
μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των
διακοσίων (200) ευρώ.
* Οι συντάξεις από διακόσια πενήντα ευρώ και ένα λεπτό
(250,01) έως τριακόσια (300) ευρώ, κατά ποσοστό 15% στο
συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης μετά τη μείωση δεν
μπορεί να υπολείπεται του ποσού των διακοσίων είκοσι
πέντε (225) ευρώ.
* Οι συντάξεις από τριακόσια ευρώ και ένα λεπτό
(300,01) και άνω κατά ποσοστό 20% στο συνολικό ποσό
Ν 4093/12 άρθρο 1.
α. Η μηνιαία σύνταξη ή το άθροισμα των μηνιαίων
συντάξεων και μερισμάτων, άνω των 1.000 ευρώ, που
καταβάλλονται από οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία, μειώνεται ως εξής:
Για συνολικό ποσό σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων:
αα. Άνω των 1.000,00 ευρώ και έως 1.500,00 ευρώ, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 5% και σε κάθε περίπτωση
το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των
1.000,01 ευρώ.
ββ. Από 1.500,01 ευρώ έως και 2.000,00 ευρώ, μειώνεται
το σύνολο του ποσού κατά 10% και σε κάθε περίπτωση το
ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των
1.425,01 ευρώ.
γγ. Από 2.000,01 ευρώ έως και 3.000,00 ευρώ, μειώνεται
το σύνολο του ποσού κατά 15% και σε κάθε περίπτωση το
ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των
1.800,01 ευρώ και
δδ. Από 3.000,01 ευρώ και άνω, μειώνεται το σύνολο του
ποσού κατά ποσοστό 20% και σε κάθε περίπτωση το ποσό
που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 2.550,01
ευρώ.
β. Για τον προσδιορισμό του ποσοστού μείωσης λαμβάνεται υπόψη το ποσό της μηνιαίας βασικής σύνταξης ή των
μηνιαίων βασικών συντάξεων όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2012 μετά την τυχόν παρακράτηση της
εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και της επιπλέον
εισφοράς της παρ. 14 του άρθρου 2 του Ν. 4002/2011 ,
καθώς και των τυχόν μειώσεων που επιβλήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 1 του Ν. 4024/2011 και του
άρθρου 1 του Ν. 4051/2012
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Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς
και το επίδομα αδείας που προβλέπονται από τις διατάξεις
του άρθρου 5 του Ν. 2592/1998 (Α΄ 57) και του άρθρου
Μόνου του Ν. 3847/2010 (Α΄ 67) καταργούνται

ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ
ΣΕΑ: Δελτίο Τύπου για τις
δηλώσεις του επικεφαλής
Οικονομικού Συμβούλου
του Πρωθυπουργού Αλέξη
Πατέλη
Για μια ακόμη φορά η
Κυβέρνηση προκειμένου
να αποπροσανατολίσει
τους εργαζόμενους, τους
συνταξιούχους, τη νέα
γενιά και τον λαό από τις
επικείμενες θανατηφόρες
αποφάσεις της για την
παραπέρα ισοπέδωση σε
ό,τι έχει απομείνει από
τον κοινωνικό χαρακτήρα
της ασφάλισης, ακολουθεί την πεπατημένη του
κοινωνικού αυτοματισμού.
Επιστρατεύει τα πρωτοκλασάτα στελέχη της,
που με δηλητηριώδη επιχειρηματολογία προσπαθούν να αντιπαραθέσουν
τη νέα γενιά των εργαζομένων με τους πατεράδες
και τους παππούδες τους,
ώστε να τους καθιστούν
υπεύθυνους, γιατί με τις
συντάξεις που λαμβάνουν
στερούν από τα παιδιά
τους τις μελλοντικές τους
δικές τους συντάξεις.
Η ΣΕΑ (Συντονιστική
Επιτροπή Αγώνα) των
συνταξιούχων καταγγέλλει στους εργαζόμενους,
τον λαό και τους συνταξιούχους, ιδιαίτερα στη
νέα γενιά, αυτή τη
χυδαία, θρασύτατη πρακτική και τακτική της
κυβέρνησης.
Η λαϊκή παροιμία «εκεί
που μας χρώσταγαν μας
φάγαν και το βόδι» βρίσκει την απόλυτη έκφρασή στις πρακτικές της.
Αυτοί, που μέσα από
διάφορα
κυβερνητικά
σχήματα τη δεκαετία που
πέρασε, τσάκισαν και ισοπέδωσαν τη ζωή των
συνταξιούχων με τις
θανατηφόρες περικοπές
στις κύριες, τις επικουρικές συντάξεις, την αφαίρεση του ΕΚΑΣ, της 13-14
σύνταξης, των κοινωνικών
παροχών για διάφορες
θεραπείες, υγεία, φάρμακα. Αυτοί που άρπαξαν
με τη βία όλα τα αποθεματικά των ασφαλιστικών
ταμείων, δεκάδες δισεκατομμύρια για να ανακεφαλαιοποιήσουν τις
τράπεζες, όλα αυτά δουλεμένα και πληρωμένα
από εκατομμύρια εργαζομένους, επαγγελματίες, αγρότες για να έχουν
μια αξιοπρεπή σύνταξη
και περίθαλψη, έχουν το
θράσος να μιλάνε και να
παρουσιάζονται
ως
σωτήρες της νέας γενιάς
που θα τη σώσουν από
την καταστροφή που
έφεραν οι πατεράδες και

οι παππούδες της. Αλλά
ποιος έχει χάσει τη ντροπή να την βρουν αυτοί.
Όσο προσφιλής και
βολικός για αυτούς είναι ο
κοινωνικός αυτοματισμός,
δεν πρόκειται να πετύχουν την αντιπαράθεση
που επιθυμούν ανάμεσα
στους παραγωγούς του
πλούτου, για να κρύψουν
τις ευθύνες που έχουν,
για το τι έχουν πράξει
μέχρι τώρα, αλλά και το τι
καταστρεπτικό
ετοιμάζουν ειδικά στη νέα γενιά.
Αυτά λοιπόν που προσπαθούν να κρύψουν, δεν
κρύβονται όσα ψέματα
και αν λένε. Γιατί αυτοί με
τις πολιτικές τους έχουν
καταδικάσει τη νέα γενιά
στη φτώχεια, την ανεργία,
τη μερική απασχόληση,
δίχως ΣΣΕ, τη μετανάστευση. Χωρίς σχολειά,
υγεία, φάρμακα, και σε
λίγο χωρίς κατοικία. Τώρα
με τα σχέδια της εισαγωγής της κοινωνικής ασφάλισης στο σύστημα της
κεφαλαιοποίησης
και
τους τρεις πυλώνες οι
συντάξεις θα είναι προνοιακά βοηθήματα, γιατί
αυτό απαιτούν τα αφεντικά που τους παραδώσατε
τα αποθεματικά της κοινωνικής ασφάλισης, που
αυτοί απαιτούν φθηνή
εργατική δύναμη, διότι οι
συντάξεις και ο κοινωνικός χαρακτήρας της
ασφάλισης τους είναι
βάρος.
Κύριοι της Κυβέρνησης
μην επικαλείσθε τα κρατικά χρήματα, διότι όλος ο
πλούτος που βγαίνει, είναι
αποτέλεσμα της ανθρώπινης εργασίας, της άγριας
φορολογίας
του λαού
που έχετε επιβάλει παντού
και οι συνταξιούχοι πληρώνουν από τις συντάξεις
τους, αλλά οι συνταξιούχοι πολλά περισσότερα.
Μόνο από τις περικοπές
που έχετε επιβάλλει στις
συντάξεις τους όλα αυτά
τα χρόνια, πληρώνουν
7,5 δισεκατομμύρια κάθε
χρόνο, πέρα από την
άγρια φορολογία και τα
δεκάδες δισεκατομμύρια
που όλες οι κυβερνήσεις
αρπάξατε από τα ασφαλιστικά τους ταμεία.
Γι’ αυτό όλοι μαζί θα
δώσουμε τη μάχη μαζί με
τα παιδιά και τα εγγόνια
μας, να μην περάσουν τα
αντεργατικά, αντισυνταξιουχικά, αντιασφαλιστικά
σας μέτρα.

Σεπτέμβρης 2020

3

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση 30 Ιούλη 2020

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΨΕΜΑΤΑ
Κύριοι της κυβέρνησης και προσωπικά εσείς Κύριε Πρωθυπουργέ
12 μήνες στη κυβέρνηση κοροϊδεύετε τους συνταξιούχους:
* με τις δήθεν αυξήσεις στις
συντάξεις τους, που αποτελούν
απλά διόρθωση μιας μεγάλης απάτης σε βάρος τους.
* με την απόδοση των αναδρομικών των παράνομων περικοπών των
επικουρικών συντάξεων σε όσους
υπέστησαν τέτοιες, μόνο από τον
Νοέμβρη του 2019, ενώ δικαιούνται
για τρία χρόνια. Δηλαδή τους επιστρέφετε τα δικά τους χρήματα κι
αυτά λειψά.
* με τον δήθεν σεβασμό των
δικαστικών αποφάσεων για την απόδοση των αναδρομικών όλων των
περικοπών που υπέστησαν οι συντάξεις για το ενδεκάμηνο 6/20155/2016.
Δυόμισι εκατομμύρια συνταξιούχοι περίμεναν να υλοποιήσετε την
δέσμευση, που είχατε αναλάβει
δημόσια στις συναντήσεις που είχαν
οι αρμόδιοι υπουργοί με την αντιπροσωπεία των οργανώσεων των
συνταξιούχων. Με την κατάθεση
της τροπολογίας στη βουλή αυτοδιαψευστήκατε ανοιχτά, μπροστά στα
μάτια όλων των συναδέλφων μας.
Κύριε Πρωθυπουργέ
Όχι μόνο δεν σέβεστε και δεν
εφαρμόζετε τις αποφάσεις των
δικαστηρίων, αλλά μας κοροϊδεύετε, ειδικά τους χαμηλοσυνταξιούχους.
Δηλώσατε πως 1.800.000 του ιδιωτικού τομέα και 500.000 του Δημοσίου, το σύνολο των συνταξιούχων,
θα πάρουν τα αναδρομικά για το εν
λόγω ενδεκάμηνο, όπως προέβλεψε
η πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ. Με
την τροπολογία που καταθέσατε
όμως 1.300.000 συνταξιούχοι δεν
θα πάρουν ούτε ένα ευρώ, διότι
είχαν κάτω από 1.000 ευρώ κύρια
σύνταξη, δεν θα αποδοθούν τα αναδρομικά για τις καταργημένες 13η
και 14η συντάξεις, από τις περικοπές των επικουρικών, του ΕΚΑΣ κ.α.
Η αγρότισσα των 400 ευρώ περίμενε να πάρει τα δώρα, ο χαμηλοσυνταξιούχος οικοδόμος, ο αυτοαπασχολούμενους που τους κόψατε το
ΕΚΑΣ και παίρνουν σήμερα 300 –
400 ευρώ.
Επίσης στο ν. 4670/2020 προβλέπεται η καταβολή του 0,5% του
ΑΕΠ (περίπου 1 δισεκ. ευρώ) το
χρόνο για τις συντάξεις. Αυτά πότε
θα τα αποδώσετε στους συνταξιούχους;
Να σας θυμίσουμε πως με τους
νόμους 4051 – 4093/2012 του και
σήμερα Υπουργού κ. Βρούτση,
αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων καταργήθηκαν τα δώρα,
μειώθηκαν οι κύριες και επικουρικές
συντάξεις. Κάθε μήνα από τότε οι
συνταξιούχοι έχουν απώλειες περίπου 600 εκατομ. ευρώ το μήνα,
δηλαδή 7,2 δις το χρόνο και θα τα
χάνουν μέχρι να πεθάνουν. Συνολικά στα δέκα αυτά χρόνια της οικονομικής κρίσης οι περικοπές που
επέβαλαν όλες οι κυβερνήσεις στις
συντάξεις ανέρχονται στα 80 δισεκ.

ευρώ. Για τις απώλειες αυτές
υπάρχουν ευθύνες, ποιοι τις έχουν
και τι θα κάνετε για να διορθωθούν;
Πάντως σας διαβεβαιώνουμε
πως οι συνταξιούχοι δεν τα ξεχνάμε, δεν τα θεωρούμε περασμένα και
χαμένα. Τα πληρώσαμε με 30 και 40
χρόνια εργασίας στις οικοδομές,
στα ορυχεία, στα καράβια στις
δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις,
στα μικρομάγαζα και στις μικροεπιχειρήσεις, σαν αυτοαπασχολούμενοι, στα χωράφια νόμιμα αποδίδαμε
τις εισφορές μας και νόμιμα απαιτούμε όσα μας ανήκουν.
Επειδή όμως ισχυριστήκατε
πως μέσα στη πανδημία οι συνταξιούχοι δεν είχαν απώλειες θέλουμε να σας τονίσουμε πως:
Μέσα στο τρίμηνο αυτό οι απώλειες για τους συνταξιούχους
ανερχόταν σε 3Χ600 εκατομ.=1,8
δισ.
Τρεις μήνες τους είχατε σε καραντίνα, χωρίς να μπορούν να δουν τα
εγγόνια τους, τους απαγορευόταν
να πάνε στις δομές υγείας, χιλιάδες
βγήκαν με ψυχολογικά προβλήματα. Όλες οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές από τον ιό ήταν συνταξιούχοι.
Τα προγραμματισμένα ραντεβού
στα νοσοκομεία αναβλήθηκαν και
αναγκάζονται να πηγαίνουν σε ιδιώτες γιατρούς, με μεγάλες απώλειες
από την πενιχρή σύνταξη που τους
απέμεινε λόγω των πολιτικών που
εφαρμόσατε όλες οι κυβερνήσεις.
Κύριε Πρωθυπουργέ
Προσπαθήσατε να καλλιεργήσετε τον κοινωνικό αυτοματισμό, με
το απαράδεκτο και καταδικαστέο
επιχείρημα ότι θα διαμαρτυρηθούν
οι άνεργοι και οι εργαζόμενοι, δηλαδή τα παιδιά μας που χρηματοδοτούν τον ΕΦΚΑ, θελήσατε να τους
φέρετε σε αντιπαράθεση με τους
γονείς και παππούδες τους, όταν,
όπως καλά γνωρίζετε από τις συντάξεις τους συντηρούνται πολλές
οικογένειες παιδιών των συνταξιούχων. Εμείς για τα παιδιά μας θα
δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις,
θα ενισχύσουμε τους αγώνες τους
να πάρουν συντάξεις και μάλιστα
αξιοπρεπείς.
Κύριε Πρωθυπουργέ, οι συνταξιούχοι αγαπούμε την πατρίδα μας,
όμως δεν είμαστε διατεθειμένοι να

διαθέσουμε και τα τελευταία απομεινάρια των συντάξεών μας για
τους Νατοϊκούς εξοπλισμούς και τις
αγορές των φρεγατών από την Γαλλία, για την κερδοφορία των πολυεθνικών. Είναι εξωφρενικό να απαιτείτε οι συνταξιούχοι, εκτός από το
ότι έτσι κι αλλιώς από τη φορολόγηση του πενιχρού εισοδήματός
τους και το χαράτσι του ΕΝΦΙΑ
πληρώνουν, μαζί με τον υπόλοιπο
εργαζόμενο λαό, για την αγορά
των εξοπλιστικών προγραμμάτων
των ενόπλων δυνάμεων, να αναλάβουν αυτοί αποκλειστικά τη δαπάνη για τους νέους εξοπλισμούς.
Όσον αφορά στις δικαιολογίες
για τις δυνατότητες της οικονομίας,
οι δικές σας κυβερνήσεις και του
ΣΥΡΙΖΑ κούρεψαν τα αποθεματικά
των ταμείων, αφήνοντάς τα με τεράστια ελλείμματα. Εξαφανίσατε τις
καταθέσεις χρόνων, που είχαμε
δημιουργήσει με τις εισφορές μας
και τη δουλειά μας. Για τα ελλείμματα και τα χρέη του κράτους οι
συνταξιούχοι, όπως και όλοι οι
εργαζόμενοι, δεν έχουμε καμία
ευθύνη. Αυτές να τις αναζητήσετε
στις πολιτικές υπέρ των συμφερόντων των μεγαλοξενοδόχων, τραπεζιτών, εφοπλιστών, βιομηχάνων που
για χάρη τους κάθε εβδομάδα ψηφίζετε και ένα νομοσχέδιο φοροαπαλλαγών.
Κύριε Βρούτση «το ψέμα έχει
κοντά ποδάρια». Την πιλοτική δίκη
την προκαλέσατε με τη δικαιολογία να μην πηγαίνουν οι συνταξιούχοι στα δικαστήρια. Με την τροπολογία σας όμως τους ωθείτε να
καταφύγουν στις αγωγές για να
διεκδικήσουν όσα η τροπολογία
αυτή απορρίπτει σαν δικαιούμενα.
Το συνταξιουχικό κίνημα σας
δηλώνουμε καθαρά πως θα συνεχίσετε να μας βλέπετε στους δρόμους των αγώνων, όπως εμείς
ξέρουμε με την εμπειρία 10ετιών.
Τέλος κύριε Τσίπρα μην προκαλείτε άλλο τους συνταξιούχους.
Τέσσερα χρόνια, αντί να υλοποιήσετε την απόφαση του ΣτΕ τον Μάη
του 2015, που δικαίωνε όλους τους
συνταξιούχους, ψηφίσατε τον ν.
4678/2016 (ν. Κατρούγκαλου) που
έβαλε ταφόπλακα στη δίκαιη απαίτηση για την αποκατάσταση των
συντάξεών τους και την απόδοση
των αναδρομικών. Έλεος!!

Δεν συζητάμε με κανέναν
διαπραγματευτή της
αστυνομίας το δικαίωμα στη
διοργάνωση συγκεντρώσεων
και διαδηλώσεων. Ότι
κι αν κάνουν ο νόμος
απαγόρευσης των
διαδηλώσεων θα μείνει στα
χαρτιά

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩ
Ανακοινώσεις καταγγελίας της κυβερνητικής μεθόδευσης σε βάρος των συνταξιούχων για τα αναδρομικά
εξέδωσαν πολλά σωματεία μέλη της Ομοσπονδίας.

Επίσης πολλά σωματεία, ανταποκρινόμενα στην έκκληση της Ομοσπονδίας και της ΣΕΑ για βοήθεια στο λαό του Λιβάνου, πρόσφεραν βοήθεια οικονομική και με τη συλλογή ειδών πρώτης διατροφικής ανάγκης. Η ΣΕΑ απέστειλε 7 τόνους ρύζι στο Λίβανο.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Τρίτη 28/7 συγκέντρωση στην Παροικιά της Πάρου από την επιτροπή
συνταξιούχων Πάρου- Αντιπάρου.
Έγινε απολογισμός των εκδηλώσεων της επιτροπής
για τα γενικά προβλήματα τών συνταξιούχων σε συνεργασία με την συντονιστική Επιτροπή Αγώνα (ΣΕΑ) των
συνεργαζόμενων συνταξιουχικών οργανώσεων , θέτοντας και τα τοπικά προβλήματα πού αντιμετωπίζουν οι
συνταξιούχοι σε Πάρο -Αντίπαρο και στα υπόλοιπα
νησιά του Αιγαίου.
Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Παναγιώτης Πάλμος από
τη ΣΕΑ και γραμματέας της ομοσπονδίας του ΙΚΑ (
ΕΦΚΑ), ο οποίος ενημέρωσε για τις εξελίξεις στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό και την ανάγκη ίδρυσης σωματείου συνταξιούχων στο νησί.
Έγιναν ερωτήσεις, δόθηκαν απαντήσεις σε γενικά
και τοπικά θέματα και η συγκέντρωση κατέληξε σε
ψήφισμα με τα αιτήματα των συνταξιούχων και την
ίδρυση σωματείου όπου συμφώνησαν όλοι οι παρευρισκόμενοι.
Στη συγκέντρωση παραβρέθηκε ο Έπαρχος ΠάρουΑντιπάρου Κ. Μπιζάς , ο Μ. Ρουμπάνος κοινοτικός
σύμβουλος Παροικιάς ως εκπρόσωπος της Λαϊκής
Συσπείρωσης και από τους εργαζόμενους στον ΑΣΠ
της ΔΕΗ ο Στ. Μπόνης. Τέλος οι συνταξιούχοι ανανέωσαν το ραντεβού τους για τη συνέχεια των αγώνων!!
Η Συγκέντρωση ενέκρινε ψήφισμα με τα βασικότερα
αιτήματα των συνταξιούχων.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΑΙΓΑΛΕΩ- ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ
Στις 16 Σεπτέμβρη πραγματοποιήθηκε η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου στην αίθουσα του Συλλόγου «ΠΡΟΟΔΟΣ» με θέματα:
1. Απολογισμός δράσης του Δ.Σ. το χρόνο που πέρασε.
2. Οικονομικός απολογισμός
3. Έκθεση από τον έλεγχο της εξελεγκτικής επιτροπής
4. Ερωτήσεις – απαντήσεις
5. Ομιλίες συναδέλφων
6. Παρέμβαση από την Ομοσπονδία
7. Έγκριση ή όχι του Διοικητικού και Οικονομικού απολογισμού.
8. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
9. Τροποποίηση του καταστατικού του σωματείου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΗ
(ΠΑ.Σ.Α.Σ ΔΕΗ)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28-08-2020
Ο ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ σε όλη την πορεία του έχει αποδείξει ότι παλεύει με υπευθυνότητα για να δοθούν λύσεις
στα προβλήματα που αφορούν τα μέλη του, αλλά και
στα γενικότερα προβλήματα των συνταξιούχων. Με
αυτή τη στάση του κατάκτησε την εμπιστοσύνη της
πλειοψηφίας των συνταξιούχων και είναι ο μαζικότερος
Σύλλογος συνταξιούχων πανελλαδικά.
Η κυβέρνηση της ΝΔ ψήφισε την απαράδεκτη τροπολογία για την επιστροφή των αναδρομικών από τους
αντισυνταγματικούς νόμους 4051 και 4093 του 2012.
Με την τροπολογία αυτή επιστρέφει στους συνταξιούχους το 35% των αναδρομικών που περιμέναμε αφού
νομοθέτησε μόνο για τις κύριες συντάξεις και μάλιστα
με το εκβιαστικό δίλημμα ότι με την καταβολή αυτού
του πετσοκομμένου ποσού «αποσβέννυνται» (διαγράφονται) οι άλλες αξιώσεις των συνταξιούχων, «για ποσά
που αντιστοιχούν σε περικοπές, μειώσεις και καταργήσεις κύριων, επικουρικών συντάξεων, επιδομάτων αδείας
και εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα»...
Καλούμε τους συναδέλφους, να δείξουν εμπιστοσύνη στο Σύλλογο. Να μην παρασυρθούν από τους ντίλερ
των μεγαλοδικηγορικών γραφείων που για άλλη μια
φορά τους προτρέπουν να τρέχουν στα δικαστήρια.
Υπεύθυνα ο Σύλλογος αφού κάνει τις απαραίτητες

ενέργειες, συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς
(Υπουργεία, ΕΦΚΑ κλπ), θα εκτιμήσει την κατάσταση
και μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα ενημερώσει τα μέλη
του για τις όποιες ενέργειες κρίνονται απαραίτητες.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Πανηγυρίζουν κυβέρνηση, μεγαλοεπιχειρηματίες και
προπαγανδιστικοί μηχανισμοί τους για τον «μποναμά
του όχι τζάμπα γεύματος» των 32 δισεκ. ευρώ, που η
κυβέρνηση εξασφάλισε από τη Σύνοδο κορυφής της ΕΕ
για το λεγόμενο «Ταμείο Ανάκαμψης».
Κρύβουν αυτή τη λεπτομέρεια του «όχι τζάμπα γεύματος». ‘Ότι δηλαδή το «φαΐ» θα ξεκοκαλίσουν τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα και το λογαριασμό θα
πληρώσουν οι λαοί των χωρών της ΕΕ.
Γιατί είναι βέβαιο ότι ο λογαριασμός θα πληρωθεί.
Επίσης βέβαιο είναι πως δεν θα πληρωθεί από τους
συνδαιτημόνες, δηλαδή το μεγάλο κεφάλαιο, που με τα
δισεκ. αυτά θα χρηματοδοτηθούν οι επενδύσεις του.
Γιατί υπάρχουν οι παλιοί και νέοι φιλοεπενδυτικοί νόμοι
των κυβερνήσεων ΝΔ- ΠΑΣΟΚ- ΣΥΡΙΖΑ και πάλι ΝΔ, που
προβλέπουν ότι τα διάφορα μονοπώλια απαλλάσσονται
από σχεδόν κάθε υποχρέωση προς τα κράτη (φορολογία, εισφορές κλπ), για να προχωρήσουν τις επενδύσεις.
Έτσι κι αλλιώς τα 12,5 δισεκ. είναι δάνεια, που θα
προστεθούν στο υπάρχον τεράστιο δημόσιο χρέος, το
οποίο πληρώνεται αποκλειστικά από το λαό. Η είσπραξη όλου του ποσού των 32 δισεκ. συνδέεται με τα προηγούμενα και νέα μέτρα που έχουν συμφωνηθεί και
εφαρμόζονται στη βάση των προηγούμενων μνημονίων
και των διαρκών εξαμηνιαίων ελέγχων εφαρμογής των
προγραμμάτων, που θα καταθέσουν οι κυβερνήσεις για
να πάρουν τα κονδύλια αυτά. Κι όσο κι αν η κυβέρνηση,
τα άλλα αστικά κόμματα και τα παπαγαλάκια τους ισχυρίζονται πως δεν προβλέπονται μνημόνια, τι άλλο από
μνημόνια είναι οι δεσμεύσεις των κυβερνήσεων- και της
ελληνικής- ότι θα εφαρμόσουν τα μέτρα που θα προκύψουν από τα προγράμματα αυτά. Όπως όσα περιγράφονται στο πόρισμα άλλης μια επιτροπής «σοφών»
(Πισσαρίδη), που κατατέθηκε στην κυβέρνηση και προβλέπει ακριβώς νέα αντιασφαλιστικά μέτρα (ιδιωτικοποίηση της επικουρικής σύνταξης- νέα μέτρα σε βάρος
των συνταξιούχων εν όψει των ελλειμμάτων του ΕΦΚΑ/
ΕΤΕΑΕΠ), αντεργατικά μέτρα σε βάρος των συνδικαλιστικών, εργασιακών και μισθολογικών δικαιωμάτων των
εργαζομένων, παραπέρα υποβάθμιση του δημόσιου
συστήματος υγείας εν όψει της ιδιωτικοποίησής του
κ.α.
Το πρόβλημα δεν είναι ασφαλώς πως θα ονομαστεί
το νέο χτύπημα του έτσι κι αλλιώς χαμηλού βιοτικού
επιπέδου των εργαζομένων και του λαού. Μνημόνιο,
«νέο κοινωνικό συμβόλαιο» ή ότι άλλο. Το ζήτημα είναι
πως ούτε ένα ευρώ από τα τεράστια αυτά ποσά δεν θα
πάει για την άνοδο των μισθών, των συντάξεων, τη βελτίωση του συστήματος της δημόσιας υγεία, πρόνοιας
και καταπολέμησης της φτώχειας, παιδείας, μέτρα για
άλλες κοινωνικές ανάγκες (αντισεισμική, αντιπυρική,
αντιπλημμυρική προστασία, χρηματοδότηση κοινωνικών προγραμμάτων για τοπικές ανάγκες (περιφέρειες,
δήμοι κ.α.). Θα τα βάλουν όλα στις τσέπες τους οι καπιταλιστές, που θα γίνουν πλουσιότεροι, ενώ ο λαός θα
γίνει φτωχότερος.
Δεν πανηγυρίζουμε λοιπόν μαζί με όλους αυτούς.
Αντίθετα κρατάμε ανοιχτό το δρόμο της αγωνιστικής
σύγκρουσης με τα νέα αντεργατικά και αντιασφαλιστικά μέτρα που θα συνοδεύσουν την εισροή αυτών των
δισεκ. ευρώ στα καπιταλιστικά χρηματοφυλάκια.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
Η ΓΣ των μελών του σωματείου που πραγματοποιήθηκε στις 09/09/2020
στο χώρο του πολιτιστικού
κέντρου Λεωνίδας Κανελλόπουλος, αφού ενέκρινε το
διοικητικό και οικονομικό απολογισμό και τον προϋπο-

λογισμό για το επόμενο έτος, αποφάσισε ψήφισμα με
τα αιτήματα του συνταξιουχικού κινήματος, το οποίο
κοινοποίησε σε όλα τα τοπικά ΜΜΕ.
Στον Απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρονται πλευρές της δράσης όπως:
«1. Πήραμε μέρος σε όλες τις κινητοποιήσεις που
έγιναν από την Ομοσπονδία μας και τη Συντονιστική
επιτροπή αγώνα όλων των Συνταξιουχικών Οργανώσεων της χώρας μας. Αυτές οι κινητοποιήσεις συνδυάστηκαν με πορείες και παραστάσεις διαμαρτυρίας στην
κυβέρνηση και τους αρμοδίους υπουργούς της. Τα
όποια ψίχουλα δόθηκαν με τη μορφή αναδρομικών, σε
όσους δόθηκαν, θεωρούμε ότι είναι αποτέλεσμα αυτών
των κινητοποιήσεων. Όμως, είναι πάρα πολλά αυτά που
από όλες τις κυβερνήσεις μας αφαιρέθηκαν και προσπαθούν να ,μας πείσουν ότι δεν μπορούν να δοθούν.
Εμείς σε πείσμα τους πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτό
το δρόμο και θα συνεχίσουμε γιατί είναι ο κλεμμένος
ιδρώτας μας. Κανείς δεν μας έκανε χάρη και δεν πρόκειται να σταματήσουμε τη διεκδίκηση του.
2. Πήραμε μέρος σε όλες τις κινητοποιήσεις που
οργανώθηκαν από τα ταξικά σωματεία πανελλαδικά και
αφορούσαν δικαιώματα των εργαζομένων, συλλογικές
συμβάσεις, συνδικαλιστικές ελευθερίες κ.α. επειδή,
συνάδελφοι, η αντιλαϊκή πολιτική πάντα συνοδεύεται
από αυταρχισμό και κατασταλτικά μέτρα, προκειμένου
να την εφαρμόσουν στις πλάτες μας, τους δηλώνουμε
ξεκάθαρα: οι προσπάθεια η δική μας θα είναι να μείνουν
στα χαρτιά οι νόμοι τους και δεν θα δεχτούμε καμιά
περικοπή στις ήδη κουτσουρεμένες συνδικαλιστικές
μας ελευθερίες.
3. Πήραμε μέρος σε όλους τους αγώνες που οργανώθηκαν από τα ταξικά σωματεία και μαζικούς φορείς
της περιοχής μας για: - τη χωματερή που ρυπαίνει την
ατμόσφαιρα και μολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα στο
Θριάσιο,
- εναντίον των διυλιστηρίων που δηλητηριάζουν με το
καρκινογόνο βενζόλιο το Θριάσιο Πεδίο
- να μη γίνει η χωματερή στο Μελετάνι.
Διεκδικούμε με το σωματείο των εργαζομένων στο
Θριασιο Νοσοκομείο την πλήρη στελέχωση του νοσοκομείου και του Κέντρου Υγείας στην Ελευσίνα. Να γίνει
Κέντρο Υγείας στη Μάνδρα και να λειτουργήσουν περιφερειακά Ιατρεία στη Μαγούλα και στις εργατικές
κατοικίες.
Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες δεν μας εμπόδισαν να έχουμε και πολιτιστική δράση, που κύρια εκφράστηκε, με κατά γενική ομολογία, επιτυχημένες εκδρομές, με επιτυχημένη και μαζική συνεστίαση, με κοπή
πίτας που συμμετείχαν μαζικά τα μέλη του σωματείου
μας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας συνεδρίαζε τακτικά και για όλα τα ζητήματα που προέκυπταν κατά καιρούς. Οι όποιες αδυναμίες μας εκφράζονται κυρίως στις οργανωτικές ανάγκες του σωματείου
μας, ιδιαίτερα στις νέες εγγραφές. Τα μέλη του ΔΣ
βασικά ανταποκρίθηκαν στα καθήκοντά τους. Για τις
όποιες παραλείψεις την ευθύνη αναλαμβάνει το προεδρείο, πράγμα που σημαίνει πως τα μέλη του πρέπει να
καταβάλλουν διαρκείς προσπάθειες για να γινόμαστε
καλύτεροι».

ΠΑΛΛΕΣΒΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Η Ένωση απέστειλε προς το υπουργείο υγείας και
όλες τις τοπικές αρμόδιες υπηρεσίες και παράγοντες
του νησιού καθώς και στα ΜΜΕ επιστολή σχετικά με
το Κέντρο Υγείας Μυτιλήνης, όπου ανάμεσα στα άλλα
τονίζει:
Θέλουμε να τονίσουμε ότι, το Τμήμα Επειγόντων
περιστατικών στο Κέντρο Υγείας Μυτιλήνης είναι το
μόνο θετικό μέτρο που πάρθηκε και η συμβολή του είχε
και έχει ευεργετικές επιδράσεις στους εργαζόμενους
και συνταξιούχους, προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες. Η λειτουργία του είναι σε 24ωρη βάση και αντιμε-

ΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
τωπίζει δεκάδες έκτακτα περιστατικά, ελαφρύνοντας
κατά πολύ και το τμήμα έκτακτων περιστατικών του
Νοσοκομείου, παρόλο που η επάνδρωση του με ιατρικό
νοσηλευτικό προσωπικό είναι η ελάχιστη.
Πληροφορίες και δημοσιεύματα που κυκλοφορούν
παράγοντες του χώρου της υγείας, θέλουν να κλείνει το
τμήμα των έκτακτων περιστατικών του Κέντρου Υγείας
Μυτιλήνης και το ιατρικό υγειονομικό προσωπικό να
μεταφέρεται στο Νοσοκομείου Μυτιλήνης, γιατί υπάρχει μεγάλη έλλειψη!!!!
Η κατάσταση είναι δύσκολη, διότι τα θετικά κρούσματα κορωνοϊού αυξήθηκαν απότομα και εκφράζεται
έντονη πλέον η ανησυχία του κόσμου και των υγειονομικών στο ότι πρέπει να αντιστραφεί η αρνητική πορεία
και αυτό θα γίνει, μόνο αν παρθούν όλα τα δραστικά
μέτρα που απαιτούνται, ΑΜΕΣΑ.
Κατανοούμε ότι το Νοσοκομείο Μυτιλήνης χρειάζεται επάνδρωση, ιδίως τώρα με την πανδημία του κορονωϊού, με επιπλέον μόνιμο προσωπικό, αλλά άμεσα,
ΤΩΡΑ, πριν είναι αργά, κάθε ολιγωρία είναι εγκληματική.
Η κατάσταση στο νησί μας απαιτεί να ληφθούν
ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ:
-Μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης της πανδημίας
στη Λέσβο και στήριξη του Δημόσιου συστήματος Υγείας, για την διασφάλιση της υγείας και της ζωής όλων
των εργαζομένων και όλων των κατοίκων του νησιού
μας.
-Να γίνονται ΔΩΡΕΑΝ ΤΑ ΤΕΣΤ στον κόσμο, με προτεραιότητα σε δομές υγείας, σε μεγάλους εργασιακούς
χώρους, στην εστίαση, στο εμπόριο, στα Μέσα Μεταφοράς και χωρίς να μεσολαβεί μεγάλο διάστημα για την
αποστολή των δειγμάτων στην Αθήνα. Να προμηθευτεί
ο κόσμος ΔΩΡΕΑΝ τις μάσκες πολλών χρήσεων, καθώς
και τα αντισηπτικά.
-Να γίνει απολύμανση των δημόσιων χώρων, υπηρεσιών καθώς και στους χώρους όπου δουλεύουν εργαζόμενοι.
-Να σταματήσει ο συγχρωτισμός πολιτών έξω από
τις τράπεζες και τις δημόσιες υπηρεσίες, πριν οδηγηθούμε σε ανεξέλεγκτες και πρωτόγνωρες καταστάσεις.
-Η Κυβέρνηση να ενισχύσει το Νοσοκομείο και τις
Πρωτοβάθμιες Δομές Υγείας με το απαραίτητο υγειονομικό προσωπικό και μέσα για την προστασία της
υγείας, τόσο των εργαζομένων στις δομές, όσο και των
ασθενών και να ανοίξουν επιπλέον κλίνες ΜΕΘ.
Να μην καταργηθεί σε καμία περίπτωση το τμήμα
εκτάκτων περιστατικών του Κέντρου Υγείας Μυτιλήνης, γιατί προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΕΒΡΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την ώρα που η κυβερνητική προπαγάνδα αναμασά
ότι «το δημόσιο σύστημα Υγείας είναι έτοιμο και ενισχυμένο» για την αντιμετώπιση της πανδημίας, καθημερινά
έρχονται στην επιφάνεια οι τεράστιες ελλείψεις που
υπάρχουν στα νοσοκομεία σε προσωπικό και δομές.
Το τελευταίο διάστημα υπήρχαν καταγγελίες στον
Τοπικό Τύπο για τη μεταφορά ασθενών-κυρίως ηλικιωμένων συνταξιούχων-με ιδιωτικά ασθενοφόρα από και
προς τα Νοσοκομεία της Περιοχής μας, για τα οποία
είναι αναγκασμένοι να πληρώνουν 100 και 150 ευρώ,
λόγω αδυναμίας του ΕΚΑΒ να ανταποκριθεί και στις
δευτερογενείς μεταφορές.
Οι ηλικιωμένοι συνταξιούχοι που έχουν βιώσει όλα
αυτά τα χρόνια την καταλήστευση των συντάξεών τους
και των ασφαλιστικών ταμείων τους με αποτέλεσμα οι
συντάξεις τους να έχουν μετατραπεί σε προνοιακά επιδόματα, σήμερα είναι αναγκασμένοι να βάζουν βαθιά το
χέρι στη τσέπη τους για τα ζητήματα της υγείας τους.
Το Σωματείο μας με επιστολή απευθύνθηκε στην 4η
Υγειονομική Περιφέρεια σχετικά με το πρόβλημα, η
οποία μας παρέπεμψε στην Διοίκηση του Νοσοκομείου
Αλεξανδρούπολης. Με έγγραφό μας προς τη Διοίκηση
του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης
ζητήσαμε να μας ενημερώσουν για το τι ακριβώς συμβαίνει, ποιος είναι αρμόδιος για αυτές τις δευτερογενείς μεταφορές ασθενών και πότε θα δοθεί μια οριστική
λύση σ΄αυτό το βασικό πρόβλημα με προσλήψεις προσωπικού και εξασφάλιση όλων των απαραίτητων οχημάτων. Η απάντηση της Διοίκησης του Νοσοκομείου

ήταν ότι γίνεται προσπάθεια για πρόσληψη προσωπικού.
Ζητάμε άμεσα να γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις ώστε να δοθεί οριστική λύση στην μεταφορά των
ασθενών.
Άμεση χρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος
Υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό για κάλυψη
όλων των αναγκών των δημόσιων δομών. Την δωρεάν
παροχή όλων των ιατρικών και εξεταστικών επισκέψεων, της φαρμακευτικής και νοσοκομειακής αγωγής.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ι.Κ.Α.
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
Το Σωματείο Συνταξιούχων Ι.Κ.Α Αιτωλ/νίας πραγματοποίησε την Πέμπτη 10/09/2020 ώρα 10:00 π.μ.
σύσκεψη με συνταξιούχους της περιοχής στο Μεσολόγγι στον κήπο του Ραδιομεγάρου της πόλης.
Παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος, ο Γεν. Γραμματέας του
σωματείου, τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του
παραρτήματος Μεσολογγίου και δεκάδες συνταξιούχοι. Παραβρέθηκε επίσης ο Πρόεδρος του Εργατικού
Κέντρου Μεσολογγίου, συνάδελφος Παπαδημητρόπουλος Διονύσης, ο οποίος απηύθυνε και σχετικό χαιρετισμό.
Τις εργασίες άνοιξε το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής, συνάδελφος Πάνος Μπαλαρής , ο οποίος αναφέρθηκε στην καλή λειτουργία και στην ανάγκη μαζικοποίησης του παραρτήματος.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής, συνάδελφος Μπάμπης Τολιάτος, προχώρησε σε χαιρετισμό.
Αναφέρθηκε στις συχνές παρεμβάσεις των συνταξιούχων της περιοχής για τη στήριξη της δημόσιας υγείας
και στην ανάγκη προσλήψεων στο νοσοκομείο Μεσολογγίου. Επίσης στα προβλήματα των συνταξιούχων με
την πανδημία. Έκλεισε με αναφορά στις συνεχείς μειώσεις των συντάξεων και στον αγωνιστικό μονόδρομο
του σωματείου μας.
Στην τοποθέτησή του ο Πρόεδρος του σωματείου ,
συνάδελφος Γιώργος Δημητρουλής, αναφέρθηκε στις
διεθνείς εξελίξεις και στην ένταση στην περιοχή, στα
προβλήματα της πανδημίας , στο διωγμό όλων των
κυβερνήσεων προς τους συνταξιούχους και στα σταθερά αιτήματα των συνταξιούχων για επιστροφή σε ότι
τους έχει αφαιρεθεί και σε αποκατάσταση των συντάξεων, όπως ήταν πριν τις περικοπές.
Έκλεισε την παρέμβασή του αναφερόμενος στο
σχέδιο δράσης από δω και πέρα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΜΕΙΖΩΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Η ΕΝΟΤΗΤΑ»
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του
Συνδέσμου ΙΚΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης «Η ΕΝΟΤΗΤΑ»
και την Γενική Γραμματέα του Συλλόγου Επιστημονικού
Υγειονομικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας, συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής
Μακεδονίας κ. Τζιτζικώστα την Τετάρτη 2 Σεπτέμβρη.
Στην διάρκεια της συνάντησης οι εκπρόσωποι των
σωματείων εξέφρασαν τις ανησυχίες τους και την αντίθεσή τους, για την πρόθεση της Κυβέρνησης να ικανοποιήσει αίτημα του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, που αφορά την παραχώρηση στα δικαστήρια του
εξαόροφου κτηρίου, ιδιοκτησίας του ΕΦΚΑ, στο οποίο
στεγάζονται το Κέντρο Υγείας Πύλης Αξιού, Διοικητικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ (Ζ΄ΕΦΚΑ) και το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), για την δημιουργία της
«Πλατείας Δικαστηρίων» και ζήτησαν την παρέμβαση
του κ. Περιφερειάρχη προς την Κυβέρνηση, να σταματήσει κάθε συζήτηση για την παραχώρηση του κτηρίου
αυτού.
Εξέφρασαν επίσης την άποψη ότι στερείται κάθε
λογικής, να συζητά η Κυβέρνηση ένα τέτοιο αίτημα, που
στην ουσία εκτός των άλλων οδηγεί και στο κλείσιμο
μιας τόσο σημαντικής και τόσο απαραίτητης υγειονομικής μονάδας, που εξυπηρετεί περισσότερους από
300.000 πολίτες της δυτικής Θεσσαλονίκης και της
δυτικής υπαίθρου της πόλης μας, την στιγμή μάλιστα
που πολλαπλασιάζονται τα κρούσματα του κορονοϊού
και σύμφωνα με τα στοιχεία και τις προβλέψεις των
ειδικών βρισκόμαστε σε αναμονή του δεύτερου κύμα-

τος της πανδημίας.
Ο κ. Περιφερειάρχης εξέφρασε την άποψη ότι εφόσον δεν υπάρχει, από την πλευρά της Κυβέρνησης,
συγκεκριμένη πρόταση για το που θα μεταφερθούν οι
υπηρεσίες που στεγάζονται στο συγκεκριμένο κτήριο,
τότε δεν μπορεί να γίνεται καμία συζήτηση για την
παραχώρηση του, και ότι αυτή του την θέση θα μεταφέρει προς την κυβέρνηση.
Τα σωματεία μας βρίσκονται σε ετοιμότητα και θα
συνεχίσουν, μαζί με τα άλλα πρωτοβάθμια σωματεία
των υγειονομικών και των εργαζομένων της πόλης, τους
αγώνες τους, ώστε όχι μόνο για να αποτρέψουν την
απώλεια ακόμα μιας σημαντικής, για την πόλη μας,
υγειονομικής μονάδας, αλλά και για να απαιτήσουν την
αναβάθμισή της, με την άμεση πρόσληψη του αναγκαίου υγειονομικού και λοιπού προσωπικού, τον απαραίτητο εξοπλισμό, καθώς και την άμεση συντήρηση του
κτηρίου.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Σ.Ε.Α 4/9/2020
«Αγώνας για τη ζωή και την υγεία του λαού»
Οι συνταξιουχικές οργανώσεις της ΣΕΑ, συμμετέχουν στην κινητοποίηση που πραγματοποιεί το Εργατικό Κέντρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας την Παρασκευή 11 Σεπτέμβρη και ώρα 11.00 π.μ έξω από την
Πύλη του Γενικού Νοσοκομείου.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η κατάσταση στις δομές
Υγείας του Ν. Λάρισας παραμένουν σε άσχημη κατάσταση αφού οι ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό όλων
των ειδικοτήτων συνεχίζονται. Η κατάσταση αυτή είναι
το αποτέλεσμα της αντιλαϊκής πολιτικής που ακολουθούν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, θεωρώντας τη
λαϊκή υγεία "κόστος" και ταυτόχρονα ευκαιρία επιχειρηματικής δράσης, για τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων.
Απαιτούμε να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για
την ασφάλεια και την προστασία των συνταξιούχων –
εργαζομένων και του λαού συνολικότερα. Έχουμε πληρώσει πολλά και δεν θα πληρώσουμε ξανά.

Οι θεωρίες «συνομωσίας» για
τον κορονοϊό είναι ίδιες με
τις θεωρίες του «δεν γίνεται
τίποτα» με τους αγώνες, με
τις θεωρίες του «μικρότερου
κακού» για τα μέτρα σε
βάρος μας, με τις θεωρίες
«όλοι ίδιοι είναι», που αθωώνουν τους βιαστές του βιοτικού επιπέδου μας. Όσοι τις
διακινούν και τις ακολουθούν, είναι αυτοί που είναι
παντελώς απόντες από τους
εργατικούς και λαϊκούς αγώνες. Τις απορρίπτουμε όλες
και μένουμε πιστοί στη θεωρία και στην πράξη της κλιμάκωσης και έντασης των
αγώνων για υπεράσπιση των
δικαιωμάτων μας, της υγεία
μας.
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Τ ι μ ας εν ών ει - τ ι μ ας χ ωρίζ ει
Π ο ι α ε ί ν αι η ε υ θύνη μα ς
Βρισκόμαστε μπροστά
σε εξαιρετικά δύσκολες
καταστάσεις σε όλα τα
επίπεδα, που οι εργαζόμενοι και ο λαός θα βιώσουμε στο επόμενο μακρύ
διάστημα. Εξελίξεις που
προωθούνται και εμφανίζονται, είτε στη βάση των
προδιαγεγραμμένων
κυβερνητικών πολιτικών,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μεγάλου κεφαλαίου και τα αποτελέσματα των συνδιαλλαγών σε
επίπεδο ΕΕ και ΝΑΤΟ, είτε
από τις αναταραχές και
αναδιατάξεις των συμφωνιών που συνάπτονται σε
διμερές ή πολυμερές επίπεδο μεταξύ των αστικών
τάξεων των ιμπεριαλιστικών κρατών σε γενικότερο
και περιφερειακό/τοπικό
πεδίο.
Η δεύτερη έξαρση της
πανδημίας του κορονοϊού,
ήταν αναμενόμενη και
προϊδεασμένη προς το
λαό από τις κυβερνητικές
επιλογές, που για άλλη
μια φορά απέδειξαν πως
βάζουν τα κέρδη του
μεγάλου κεφαλαίου μπροστά από την υγεία του
λαού.
Οι «σοφοί» μας προετοιμάζουν για τα νέα αντιλαϊκά μέτρα
Η πορεία των οικονομικών μεγεθών (μεγάλα
ελλείμματα στον προϋπολογισμό), το βάθεμα της
οικονομικής κρίσης (μεγάλη πτώση και πάλι του
ΑΕΠ, δυσκολία ή αδυναμία λειτουργίας τομέων
της οικονομίας, αύξηση
της ανεργίας, άπλωμα της
φτώχειας λαϊκών στρωμάτων) αποτελούν τη βάση
και δικαιολογία για την
ένταση της αντεργατικής
και αντιλαϊκής επίθεσης
με την προδιαγραφή και
εφαρμογή νέων αντιλαϊκών μέτρων. Η επιστράτευση μιας ακόμη «επιτροπής σοφών!!! (Πισσαρίδη)», που επανέλαβε
κατά γράμμα τις προηγούμενες σοφιστείες ανάλογων επιτροπών, αντιγράφοντας το σκονάκι
που της παρέδωσαν
κυβέρνηση και ΣΕΒ, έγινε
το «επιστημονικό» άλλοθι
για την εφαρμογή τέτοιων
πολιτικών.
Που θα πάει ο πακτωλός
των δισεκατομμυρίων
από την ΕΕ
Σε καμιά περίπτωση
δεν πρόκειται να ανακουφίσει τους εργαζόμενους
και το λαό για καμία από

τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Αυτός θα παραδοθεί στα θησαυροφυλάκια των μεγαλοεπιχειρηματιών, θα χρηματοδοτήσει τις, σε διάφορους
τομείς
ενδιαφερόντων
των μονοπωλίων, επενδύσεις. Για το λαό όμως η
ανεργία θα παραμείνει σε
υψηλά επίπεδα, με εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους να μένουν χωρίς
κανένα εισόδημα, οι εργασιακές σχέσεις θα «λαστιχοποιούνται» όλο και πιο
πολύ, τα σπίτια των αδυνατούντων να εξυπηρετήσουν
τα
στεγαστικά
δάνεια και τα χρέη προς
το δημόσιο θα περάσουν
στα χέρια των τραπεζών
και των κορακιών, οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί
θα πυκνώσουν, οι διακοπές ρεύματος, νερού και
οι εκβιασμοί για την πληρωμή των λογαριασμών
θα πνίξουν τα λαϊκά νοικοκυριά. Το ασφαλιστικό θα
παραδοθεί στα ταμεία και
στις μπίζνες των ασφαλιστικών εταιριών, το συνταξιοδοτικό μέλλον για τους
σημερινούς και επόμενους εργαζόμενους θα
μαυρίσει για τα καλά.
Οι κορονοϊοί θα θερίζουν
και οι επιχειρηματίες της
υγείας θα θησαυρίζουν…
Η λαϊκή υγεία θα δοθεί
προίκα στα ιδιωτικά συμφέροντα που καραδοκούν, με την κυβέρνηση
να προετοιμάζει το έδαφος προπαγανδίζοντας
«τα καλά και οφέλη από
το γάμο του δημόσιου με
τον ιδιωτικό τομέα»!! Η
«πράσινη ανάπτυξη» θα
συνεχίσει να εξαφανίζει το
πράσινο από τη χώρα, οι
φωτιές και οι πλημμύρες
θα καταστρέφουν τον
τόπο και λαϊκές περιουσίες, ζωές θα χάνονται. Η
κυβέρνηση (και αυτή) θα
επικαλείται τα ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά θα
μας… παρηγορεί με το
«ευτυχώς υπάρχουν και
χειρότερα» ή θα μας
μαλώνει που δεν αναλαμβάνουμε σωστά την… ατομική μας ευθύνη!!!
Ότι απέμεινε από τη
δημόσια- λαϊκή περιουσία
θα παραδοθεί κι αυτό οριστικά στα χέρια αμερικανών, κινέζων, γερμανών,
γάλλων, τούρκων (!!) και
άλλων ολούθε προερχόμενων επενδυτών.
Αντιπαραθέσεις με τους
λαούς σε κίνδυνο

ΟΧΙ και πάλι ΟΧΙ.

Οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή που συμπυκνώνονται στην αντιπαράθεση γύρω από τα ενεργειακά, με πρώτα βιολιά
τις αστικές τάξεις της
Τουρκίας και της χώρας
μας, αλλά με συμμετοχή
στην «ορχήστρα» και
άλλων… τοπικών παιχτών
και με μαέστρους τις ΗΠΑ,
το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, είναι
επικίνδυνες για το λαό
μας και τους άλλους
λαούς, όσους ακόμα δεν
τους έχει βρει η συμφορά
των στημένων πολέμων
και εμφύλιων συγκρούσεων. Εξελίξεις που μπορεί
να προκαλέσουν και το
ξέσπασμα μιας ακόμα
πολεμικής σύγκρουσης
(Τουρκίας- Ελλάδας δίπλα
σε εκείνες στη Λιβύη, στη
Συρία, στο Ιράκ και στην
Παλαιστίνη). Αλλά είτε με
τον ένα, είτε με τον άλλο
τρόπο και μεθόδευση, τα
τεράστια συμφέροντα των
μεγάλων μονοπωλίων της
ενέργειας, που έχουν
ρίξει τα δίχτυα τους στην
περιοχή, θα πετύχουν τον
επιθυμητό συμβιβασμό
και το μοίρασμα του πλούτου των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου ανάλογα
με τους δικούς τους σχεδιασμούς και συμβιβασμούς.
Εν όψει όλων αυτών η
σημερινή- όπως και όλες
οι προηγούμενες- κυβέρνηση και οι προπαγανδιστικοί παράγοντες και
μηχανισμοί του συστήματος επιχειρούν (1) να
καταστήσουν συνυπεύθυνο για τις αρνητικές επιπτώσεις των πολιτικών
της σε βάρος του λαού
το… λαό, (2) να μας πείσουν πως δεν υπάρχει
άλλος τρόπος και δρόμος
και πρέπει να τον αποδεχτούμε και (3) να μας υπο-

χρεώσουν να την υποστηρίξουμε στο έργο της,
που σαν «εθνική υπόθεση»
μας ενώνει όλους. Αυτό
είναι το μόνιμο προπαγανδιστικό μοτίβο όλων των
αστικών κυβερνήσεων. Να
είμαστε «ενωμένοι» για
τους στόχους της «εθνικής υπόθεσης».
Όμως αλήθεια:
Μας ενώνουν τα μέτρα
υποβάθμισης και η προοπτική
ιδιωτικοποίησης
του συστήματος της
δημόσιας υγείας, τα ημίμετρα για τον κορονοϊό,
που αφήνουν απροστάτευτους τους εργαζόμενους, τους μαθητές, την
τρίτη ηλικία με αυτούς
που μας κοιτούν στην
τσέπη πριν μας κάνουν
ένα τεστ, θα μας ζητούν
δυο μισθούς για να μας
δώσουν ένα κρεβάτι σε
νοσοκομείο;
Μας ενώνουν τα ψίχουλα που αποδίδονται σε
ελάχιστους
εργαζόμενους, που τους ταλαιπωρεί η πανδημία και τα
δισεκατομμύρια που χαρίζονται στους επιχειρηματίες;
Μας ενώνουν η απαγόρευση των απεργιών και
των διαδηλώσεων των
εργαζομένων σαν όπλων
διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους και η ενίσχυση της ασυδοσίας των
εργοδοτών να αυθαιρετούν με κάθε τρόπο σε
βάρος των εργαζομένων;
Μας ενώνει η δια βίου
διατήρηση της κλεψιάς
των αποθεματικών των
ασφαλιστικών ταμείων και
των συντάξεων με τις τράπεζες και τους δανειστές
στα ταμεία των οποίων
κατέληξαν;
Μας ενώνουν οι πλειστηριασμοί και η αρπαγή
των σπιτιών των εργαζο-

μένων με τους άρπαγες
της λαϊκής κατοικίας,
στους οποίους θα παραδοθούν; Μας ενώνουν η
δυστυχία χιλιάδων συνανθρώπων μας που έμειναν
στο δρόμο, δεν έχουν ένα
πιάτο φαΐ και η χλιδή των
εκατομμυριούχων, που το
παίζουν και… φιλάνθρωποι και ευεργέτες!!!;;;
Μας ενώνουν οι φωτιές
και οι πλημμύρες που
ρημάζουν τον τόπο και τη
ζωή των λαϊκών στρωμάτων και η ξετσίπωτη επιχειρηματική δράση των
μονοπωλίων, που επενδύουν σε καμένα, χαρισμένα
από το κράτος (τους)
βουνά, ποτάμια, δάση,
γιαλούς, στεριές και
νησιά;
Μας ενώνουν η διατήρηση και ασταμάτητη
εφαρμογή όλων των
μέτρων των τριών προηγούμενων και των επόμενων μνημονίων και τα
δισεκατομμύρια που θα
μοιραστούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι μέσα στην
επόμενη πενταετία, τα
οποία θα κληθούμε να
ξεπληρώσουμε πάλι εμείς;
Μας ενώνουν τα επικίνδυνα παιχνίδια που η
αστική μας τάξη παίζει σε
βάρος μας, είτε σε αντιπαράθεση, είτε σε συνεννόηση με την τούρκικη και
πάντα με την ενεργητική
και αποφασιστική εμπλοκή και καθοδήγηση των
μεγάλων ιμπεριαλιστικών
συμφερόντων;
Μας ενώνουν οι αντιιμπεριαλιστικές- φιλειρηνικές δραστηριότητες και
διαθέσεις του λαϊκού κινήματος και η ΝΑΤΟαμερικάνικη ολική «βασοποίηση» της χώρας, για τη
διευκόλυνση των πολεμικών επιχειρήσεων των
ιμπεριαλιστών;

Μας χωρίζουν. Με μια
κόκκινη ταξική γραμμή.
Από τη μια μεριά εμείς, η
εργατική τάξη, τα άλλα
λαϊκά στρώματα, η λαϊκή
συμμαχία κι από την άλλη
η αστική τάξη, το κεφάλαιο ντόπιο και ξένο, η
δική τους καπιταλιστική
συμμαχία. Αλλά τι μας
ενώνει; Όλα αυτά που
περιγράφουμε πιο πάνω,
αλλά μονόπαντα. Μόνο
από τη δική μας ταξική
πλευρά. Μας ενώνουν όλα
αυτά, τα ταξικά, λαϊκά
συμφέροντά μας, που μας
φέρνουν σε αντιπαράθεση
με τους ταξικούς αντιπάλους μας. Μας ενώνουν οι
αγώνες μας για όλα αυτά.
Μας ενώνει η ανάγκη για
μεγαλύτερη, ισχυρότερη
οργάνωση και συσπείρωση στα ταξικά συνδικάτα
και τους αγωνιστικούς
φορείς του λαϊκού κινήματος. Μας ενώνει η ταξική
και λαϊκή σύγκρουση με
τους ταξικούς εχθρούς
μας. Μας ενώνει η ατομική ευθύνη του καθενός
μας να γίνουμε μέρος της
συνολικής, μαζικής λαϊκής
ευθύνης, να βοηθήσουμε,
να συμμετάσχουμε, να
ενισχύσουμε με όποιο
τρόπο μπορούμε στην
οργάνωση και ανάπτυξη
των αγώνων, της ταξικής
σύγκρουσης μέχρι το
τέλος.
Τα
σωματεία
των
συνταξιούχων οργανώνουμε τη δουλειά μας για
μεγαλύτερη συσπείρωση
συνταξιούχων στις γραμμές μας, να γράψουμε νέα
μέλη, να πυκνώσουμε τις
γραμμές των αγώνων.
Συνεχίζουμε
στο
δρόμο που η τάξη μας
έχει χαράξει εδώ και 150
χρόνια. Κόντρα στον
ορατό κορονοϊό και
εχθρό μας, τον καπιταλισμό.
“ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ
ΑΓΩΝΑΣ”
Ιδιοκτήτης:
Ομοσπονδία Συνταξιούχων
Ελλάδος-ΙΚΑ-ΕΤΜ
Εκδότης:
ΤΑΣΟΣ ΚΛΑΔΗΣ
Γραφεία:
Σωκράτους 23
(4ος όροφος)
Τ.Κ. 105 52 ΑθΗΝΑ

Τηλ.: 210 52 29 442
Fax: 210 52 29 907

Διανέμεται
δωρεάν
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Αστεία και σοβαρά
Αφού η κυβέρνηση αφαίρεσε, θεωρώντας τα περιττή πολυτέλεια, τα μαθήματα
των καλλιτεχνικών (μουσική, τέχνες κλπ) από τα σχολικά προγράμματα, πρόσθεσε
ένα καινούργιο «μάθημα», την εξάσκηση στο… τσιρλίντερ(!!!). Τι είναι αυτό; Μα το
γελοίο χορευτικό που κάνουν οι κοπελίτσες στους αμερικάνικους αγώνες μπάσκετ
(κύρια), με τις κοντές φουστίτσες και τις φρουφρουδιάρικες χρωματιστές μπάλες.
Θέαμα που εσχάτως υιοθέτησαν και προσφέρουν και κάποιες ελληνικές ομάδες.
Αντί λοιπόν τα παιδιά μας του δημοτικού και δεν ξέρουμε και του γυμνασίου να
μαθαίνουν πραγματικούς χορούς, μουσική, ζωγραφική κ.α. θα… τσιρλιντεριάζονται
στις αυλές των σχολείων για ποιο λόγο άραγε; Και ποιοι θα τους διδάξουν το τσιρλίντερ; Οι γυμναστές; Θα εισαχθεί άραγε στο πρόγραμμα μαθημάτων της γυμναστικής
ακαδημίας και το τσιρλίντερ; Και καλά τα κορίτσια, γιατί αυτά μόνο χορεύουν τσιρλίντερ. Τα αγόρια; Κι αυτά θα τσιρλιντεριάζονται;
Αν απορείτε όμως πως της ήρθε της Κεραμέως να εισάγει αυτή την αμερικανόπνευστη ηλιθιότητα στο σχολικό πρόγραμμα, θα σας λύσουμε την απορία. Ο Πάιατ έκανε
αρκετές συναντήσεις μαζί της για να εξειδικεύσουν μαζί τη «στρατηγική συνεργασία
ΗΠΑ- Ελλάδας» και στον τομέα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, που αποφάσισε
η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και υλοποιεί η σημερινή της ΝΔ. Από την εξειδίκευση αυτή προέκυψε το τσιρλίντερ. Αμερικάνικος δάκτυλος διά χειρός Πάιατ.
Η άγνωστο ποια αριθμητικά στη σειρά επιτροπή «σοφών», με επικεφαλής τον
Πισσαρίδη, που μάλιστα είναι και νομπελίστας στα οικονομικά του καπιταλισμού,
δηλαδή ένα από τα πρώτα βιολιά στην επεξεργασία καλύτερων μεθόδων διαιώνισης της κερδοφορίας του κεφαλαίου, συνέταξε το πόρισμά της με τις γνωστές
αντεργατικές και αντιλαϊκές προτάσεις για την οικονομία. Οι προτάσεις όλων
αυτών των επιτροπών «σοφών» είναι η μια αντίγραφο των προηγούμενων. Μια
από τις πρώτες ήταν και εκείνη με επικεφαλής τον Σπράο, επί κυβέρνησης
ΠΑΣΟΚ- Σημίτη. Μέλος λοιπόν εκείνης της επιτροπής- σοφός κι αυτός- ήταν και
ο Π. Τσακλόγλου, επίσης καθηγητής οικονομικών και με διάφορους άλλους τίτλους και πόστα, σύμβουλος των πρωθυπουργών Γ. Παπανδρέου και Λ. Παπαδήμου. Αυτόν επέλεξε και τοποθέτησε στη θέση του υφυπουργού Εργασίας ο πρωθυπουργός. Κι ένα από τα πρώτα καθήκοντά του θα είναι η υλοποίηση της κυβερνητικής νομοθετικής ρύθμισης για τις επικουρικές συντάξεις. Ο κατάλληλος
άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Πόσοι ακόμα σοφοί θα μας σώσουν.
Ο Άδωνις ανάρτησε το παρακάτω κείμενο στην ιστοσελίδα του: «Βλέποντας τις
εικόνες αυτών που συγκεντρώθηκαν και άρχισαν να πατούν και να καίνε τις μάσκες,
σκέφτηκα πως πάνω κάτω η ίδια νοοτροπία βρίσκεται και πίσω από κάθε αντίδραση.
Όχι στις Ανεμογεννήτριες, Όχι στις Επενδύσεις, Όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Όχι
στο ΝΑΤΟ, Όχι στο ένα, Όχι στο άλλο! Γενικά Όχι!».
Δεν θα σταθούμε στη σκόπιμη, προβοκατόρικη, αλλά γελοία προσπάθεια να ταυτίσει τους αγώνες του λαού μας ενάντια στους εγκληματικούς ιμπεριαλιστικούς
μηχανισμούς της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, που τόσα δεινά έχουν επιφέρει σε βάρος μας, με
την υστερική αντίδραση μικρών ομάδων λόγω της παραπληροφόρησης και άγνοιας,
λόγω των κενών τα οποία η πολιτική της κυβέρνησής του δημιουργεί στις συνειδήσεις αυτών των ανθρώπων, με της ανεπάρκειάς της στην προσφορά της αναγκαίας
και υπεύθυνης προσφοράς υγειονομικών υπηρεσιών.
Αλλά θα αντιστρέψουμε τη διαπίστωση. Ο Άδωνις και οι συν αυτώ λένε: ναι στην
ΕΕ, ναι στο ΝΑΤΟ, ναι στις ΗΠΑ, ναι στον ΣΕΒ, ναι στους τραπεζίτες, ναι στις τρόικες,
στους ξενοδόχους, στους κλινικάρχες, ναι στους αμερικανούς, στους γερμανούς,
στους κινέζους, γάλλους, άγγλους, τούρκους και λοιπούς επενδυτές. Ναι στο ξεπούλημα της ενέργειας, του νερού, των δρόμων, των λιμανιών, των αεροδρομίων, των
βουνών, των αιγιαλών, των δασών, ναι στις καταστροφικές και δολοφονικές πυρκαγιές και πλημμύρες. Ναι στη μαζική ανεργία, ναι στη φτώχεια εκατομμυρίων, ναι
στον ξεσπιτωμό χιλιάδων οικογενειών, ναι στον ξενιτεμό εκατοντάδων χιλιάδων νέων.
Γενικό ναι!
Αντίθετα λένε: όχι στους καλούς μισθούς, όχι στις αξιοπρεπείς συντάξεις, όχι στην
κοινωνική πρόνοια, όχι στη δημόσια υγεία- περίθαλψη, όχι στη δημόσια υψηλούσοβαρού επιπέδου παιδεία, όχι στα συνδικαλιστικά δικαιώματα, όχι στη σταθερή
εργασία, όχι στο σταθερό ωράριο, όχι στα εργατικά-λαϊκά δικαιώματα και αιτήματα.
Γενικό όχι!!»
Μ’ αυτή την έννοια εμείς, ΝΑΙ, θα εξακολουθήσουμε να λέμε ένα Γενικό ΟΧΙ στην
πολιτική της κυβέρνησής του.
Ο πτωχευτικός κώδικας κατατέθηκε στη βουλή. Δεν θα επεκταθούμε σε αναλύσεις του. Μία είναι η ουσία (του), που λέει και το γνωστό τραγούδι. Επίσημα το
κράτος, η κυβέρνηση, κηρύσσει σε πτώχευση, αναγορεύει με την κρατική βούλα
σε φτωχούς (φυσικά πρόσωπα, δηλαδή εργαζόμενους και λαϊκούς ανθρώπους,
που όμως αντιπροσωπεύουν λαϊκά νοικοκυριά) όλους όσους τους αρπάζει η τσιμπίδα του κώδικα. Περίπου δύο εκατομμύρια οφειλέτες και σε επίπεδο ανθρώπων
(γονείς και παιδιά οικογενειών) γύρω στα 5-6. Η μισή Ελλάδα πλέον είναι επίσημα
φτωχή. Κι αφού είναι φτωχή δεν δικαιούται να έχει κεραμίδι πάνω από το κεφάλι
της. Κι αν είχε πριν, τώρα δεν θα έχει. Κι αν μένει κάτω από κάποιο κεραμίδι, δεν
θα είναι δικό της. Ας ήταν πριν. Πριν δεν ήταν φτωχός. Τώρα όμως είναι.
Είπε ο βουλευτής Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ Χατζηγιαννάκης για τις πλημμύρες στην

Εύβοια σε ρ/φ συνέντευξη: «Το 2020 να υπάρχουν πόλεις και χωριά που δεν έχουν
αποχέτευση και αν έχουν οι σωλήνες ύδρευσης είναι από αμίαντο, είμαστε άξιοι της
τύχης μας». Όχι κύριε βουλευτή. Δεν είναι η τύχη που αφήνει τις πόλεις και τα χωριά
σε τέτοια κατάσταση. Οι κυβερνήσεις είναι. Της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ.
Πέντε χρόνια στην κυβέρνηση τι κάνατε για να μην υπάρχουν τέτοια «τυχαία» φαινόμενα;
Για το πρόβλημα όμως αυτό αποκαλυπτικός ήταν ο ανταποκριτής τοπικού ρ/φ
σταθμού που σε ανταπόκρισή του από την Εύβοια ξεσκέπασε την υποκρισία όλων
των κυβερνήσεων. «Μετά τις πυρκαγιές του 2017-2018 στις περιοχές που πλημμύρισαν, δεν έγινε κανένα αντιπλημμυρικό έργο. Ήταν αναμενόμενο να γίνουν
αυτές οι καταστροφές. Γίνονται ανεξέλεγκτες αμμοληψίες από τις όχθες των
ποταμών για εργολαβίες δημόσιων και ιδιωτικών έργων, οι όχθες μειώθηκαν.
Υπάρχουν μελέτες από αρμόδιες υπηρεσίες για τους κινδύνους στις περιοχές
αυτές. Τις γνώριζαν όλες οι κυβερνήσεις». Έτσι απλά και οργισμένα.
Είχε πολλά ο μπαξές και στη συζήτηση στη βουλή για την πανδημία. Τη γνωστή
στημένη αντιπαράθεση ΝΔ- ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ στην ίδια πεπατημένη, όπου ο ένας
κατηγόρησε τον άλλο για τα χάλια, όπου όλοι έχουν οδηγήσει το δημόσιο σύστημα
υγείας, για το τι έπρεπε να κάνει η σημερινή κυβέρνηση, που δεν το έκαναν ή το
έκαναν από την ανάποδη οι προηγούμενοι, για τους κινδύνους για τα παιδιά με το
άνοιγμα των σχολείων, όταν επίσης όλοι τους έχουν ξεκαρφώσει τη δημόσια παιδεία.
Δεν θα σταθούμε εδώ σ’ αυτούς. Αξίζει όμως να σχολιάσουμε τον Βελόπουλο και τον
Γιάνη (με ένα ν).
Ο πρώτος μάλωσε το «παλιοκάναλο» που προβάλει τη «χυδαιότητα» του Big
Brother. Άραγε το δικό του κανάλι που με χυδαιότητα πουλάει χειρόγραφες επιστολές (!!!) του Ιησού τι είναι, «καλοκάναλο»;
Αναφέρθηκε επίσης στις πιθανές παρενέργειες των εμβολίων για τον κορονοϊό.
Αυτός έχει ενημερώσει τους πελάτες του για τις πιθανές παρενέργειες των «δια
πάσαν νόσον» παρασκευασμάτων που τους πουλάει αβέρτα;
Αναρωτήθηκε πως είναι δυνατόν να πιστέψουμε τους επιστήμονες που άλλα
λένε το Μάρτη κι άλλα τον Σεπτέμβρη για τη μάσκα. Ναι αλλά πως είναι δυνατόν
να πιστέψουμε τον ίδιο, που ενώ παριστάνει τον πατριώτη και αντίπαλο της Γερμανίας, έχει τα λεφτά του σε γερμανικές τράπεζες;
Και το καλύτερο. Αφού δήλωσε αντίθετος με τα επιδόματα ανεργίας, κάλεσε
την κυβέρνηση να του δώσει αυτουνού (σαν επιχειρηματία) τα χρήματα των επιδομάτων και να προσλάβει εργαζόμενους, τους οποίους θα πληρώνει με τα χρήματα αυτά, όχι βέβαια από την τσέπη του. Κορόιδο είναι;
Κατά τα άλλα αυτός ο τύπος έχει το θράσος να μιλάει (και) εξ ονόματος των
εργαζομένων.
Ο δε Γιάνης μας είπε πως οι επιχειρηματίες της ολιγαρχίας τρώνε τα κόκκινα
δάνεια σε βάρος των δανειοληπτών και των τραπεζών(!!!). Ε λοιπόν ομολογούμε πως
δεν ξέραμε πως οι βιομήχανοι κλέβουν τις δύστυχες τράπεζες και οι τραπεζίτες δεν
ανήκουν στην ολιγαρχία. Το μάθαμε από τον Γιάνη!!
Αναφερόμενος δε σε μια συζήτηση στη βουλή για την οικονομία το Μάρτη είπε
πως είχε προβλέψει τη σημερινή πτώση του ΑΕΠ, ενώ ο Μητσοτάκης έλεγε τότε
πως «κανείς δεν μπορούσε να ξέρει πόση θα είναι η ύφεση». Απευθυνόμενος
λοιπόν ο Γιάνης στον Κυριάκο του είπε: «Κύριε πρωθυπουργέ το Μάρτη δεν σας
πίστεψα και δεν σας πιστεύω, γιατί έβλεπα στα μάτια σας τη διαλεκτική της συμφωνίας, τη διαλεκτική της αναγνώρισης της αλήθειας που σας έλεγα»!!!!!!!!!!
Μείναμε με ανοιχτό το στόμα. Ε ρε μεγάλε Γιάνη. Σου το αναγνωρίζουμε. Μόνο
ένας Γιάνης με ένα ν θα μπορούσε να διατυπώσει αυτή την τεράστια, ανεπανάληπτη, μοναδική, φανταστική, εκπληκτική διαλεκτική της μπουρδολογίας. Είσαι
μεγάλος ρε μεγάλε.
Ο Ν. Παπαθανάσης υφυπουργός του Γεωργιάδη μπήκε στην καραντίνα (μαζί με
τον Άδωνι) γιατί ήρθε σε επαφή με ισραηλινό επιχειρηματία εκπρόσωπο μια αμερικάνικης πολυεθνικής, που ενδιαφέρεται να αγοράσει τα ναυπηγεία Ελευσίνας και ο
οποίος έχει κολλήσει τον ιό (βρε τι μας κάνουν αυτοί οι εβραίοι τελευταία). Σε δηλώσεις του λοιπόν για το συμβάν μας αποκάλυψε τι; Πως το αμερικάνικο αυτό μονοπώλιο διευθύνεται από κοινή επιτροπή Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών!! Κι από τα
δύο αμερικάνικα κόμματα. Που κατά τα άλλα σκοτώνονται για την προεδρία. Που
εμφανίζονται με διαφορές. Είμαστε βέβαιοι πως η πολυεθνική αυτή χρηματοδοτεί
όλες τις προεκλογικές καμπάνιες και των δύο κομμάτων. Και τα κέρδη που θα βγάζει
από τη δουλειά των ελλήνων (και αλλοδαπών) εργαζομένων στα ναυπηγεία μας, θα
καταλήγουν στα σεντούκια και των δυο κομμάτων. Τόσο αμερικάνικα.
Η Κεραμέως, αφού μας διαβεβαίωνε πως όλα είναι άψογα προετοιμασμένα
όσον αφορά το άνοιγμα των σχολείων, στο τέλος αναγκάστηκε να παραδεχτεί πως
και κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό θα υπάρξουν στη μαθητική κοινότητα
και θα κλείσουν τάξεις και σχολεία. Φυσικά έκανε γαργάρα τις απανωτές καταγγελίες εκπαιδευτικών ότι στα σχολεία επικρατεί ένα μπάχαλο. Πέταξε το μπαλάκι για
την αντιμετώπιση των προβλημάτων στους εκπαιδευτικούς, τους διευθυντές των
σχολείων και τους γονείς, ενώ ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας task force(!!!) από
το υπουργείο παιδείας, υγείας και πολιτικής προστασίας.
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Δικαστικές αγωγές: νέος
κύκλος εξαπάτησης
Επειδή μετά την ψήφιση της τροπολογίας από την
κυβέρνηση για τα αναδρομικά, έπεσαν πάλι πάνω μας
σαν τα κοράκια διάφοροι σαν το «δίκτυο» και δικηγορικά γραφεία, προτρέποντάς μας να τρέξουμε να καταθέσουμε αγωγές, αναδημοσιεύουμε από το τεύχος 435
(Νοέμβρη 2018) του ΠΑ το σχετικό αντίστοιχο κείμενο
για τις αγωγές που γινόντουσαν και τότε για τα αναδρομικά. Η επικαιρότητά του παραμένει.
Δικαστικές αγωγές: μια άλλη πλευρά.
Το αγωνιστικό κίνημα των συνταξιούχων έχει ξεσκεπάσει τον αποπροσανατολιστικό κουρνιαχτό, που
σηκώνουν εδώ και καιρό ΜΜΕ, δημοσιογράφοι, ιθύνοντες «συνταξιολόγοι» και μεγαλοδικηγόροι, καθώς και
σύλλογοι συνταξιούχων, που μένουν μακριά από την
αγωνιστική δράση. Αυτό το κύκλωμα στόχο έχει να
εξασφαλίσει την τεράστια πελατεία των συνταξιούχων
στα δικηγορικά γραφεία.
Ας δούμε μια πρακτική πλευρά. Οι συνταξιούχοι
είναι περίπου 2.500.000. Αν υποθέσουμε πως όλοι
αυτοί προχωρούν σε αγωγές υπάρχουν οι εξής παραδειγματικές περιπτώσεις. Αν πάνε όλοι ατομικά, οι
αγωγές θα είναι 2.500.000. Αν πάνε σε αγωγές ομαδικές των 200 ατόμων, οι αγωγές θα είναι 12.500. Αν
πάνε σε 500 ατόμων, οι αγωγές θα είναι 5.000. Δεν
δίνουμε άλλα παραδείγματα, ο καθένας μπορεί να
κάνει τους αντίστοιχους υπολογισμούς. Βάζουμε το
απλό ερώτημα. Με το δεδομένο πως ο ΕΦΚΑ θα ασκήσει εφέσεις σε όλες τις τυχόν θετικές πρωτόδικες αποφάσεις για όλες τις αγωγές, αμέσως οι αριθμοί των
δικαστικών διαδικασιών θα διπλασιαστούν (αφήνουμε
έξω την πρώτη περίπτωση, οι άλλες θα γίνουν αυτόματα 25.000 και 10.000 αντίστοιχα). Πόσα χρόνια θα χρειαστεί για να τελεσιδικήσουν όλες; Με το επίσης άλλο
δεδομένο πως μια αγωγή (πρωτόδικη και έφεση) χρειάζεται περίπου 5- 10 χρόνια για να τελεσιδικήσει, κατά
πάσα πιθανότητα θα φύγει όλος ο 21ος αιώνας κι
ακόμα δεν θα έχει τελειώσει η υπόθεση αυτή. Το τρίτο
δεδομένο είναι πως ελάχιστοι σημερινοί συνταξιούχοι
θα έχουν την «τύχη» να ζήσουν αυτή την κατάληξη.
Στην προηγούμενη φουρνιά αγωγών είχαν κατατεθεί περίπου 300.000. Στην οχταετία από το 2012
μέχρι το 2019 εκδικάστηκαν περίπου 20.000 (περίπου το 7%), οπότε κλήθηκε το ΣτΕ να τελεσιδικήσει.
Εν τω μεταξύ ο ΕΦΚΑ είχε προσφύγει στα Εφετεία
για όσες είχαν εκδικαστεί.
Ο καθένας μπορεί να φανταστεί, αν κατατεθούν
αυτή τη φορά 500.000 ή περισσότερες αγωγές, αν,
πότε και πως θα καταλήξει αυτή η κατάσταση.
Ας δώσουμε λοιπόν εμείς οι ίδιοι ένα τέλος στις
αυταπάτες των αιτήσεων και αγωγών κι ας πυκνώσουμε δυναμικά τις γραμμές του αγωνιζόμενου κινήματος
των συνταξιούχων.

Στόλτεμπεργκ- ΜέρκελΠομπέο- Τραμπ- ΕΕΝΑΤΟ αποδείχνουν κάθε
μέρα πως είναι ΕΧΘΡΟΙ
των συμφερόντων της
λαϊκής πατρίδας μας,
σύμμαχοι της τούρκικης
αστικής τάξης. Η
απάντηση πρέπει να
είναι μία:
Τώρα έξω από την ΕΕ
και το ΝΑΤΟ. Κατάργηση
όλων των στρατηγικών
συμφωνιών με τις ΗΠΑ.
Κλείσιμο όλων των
ξένων βάσεων.

ΕΕΔΥΕ: ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ 75
ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΒΟΜΒΕΣ
ΣΕ ΧΙΡΟΣΙΜΑ ΚΑΙ ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ
Με εκδήλωση στο Θησείο, τίμησε στις 6 Αυγούστου
η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη
(ΕΕΔΥΕ) τη μνήμη των θυμάτων του εγκλήματος των
ΗΠΑ κατά του λαού της Ιαπωνίας με τη ρίψη ατομικών
βομβών στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι.

Η κεντρική συγκέντρωση έγινε στην πλατεία Ζακλίν
Ντε Ρομιγύ και μίλησε ο πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ, Σταύρος Τάσσος, που σημείωσε πως «στις 6 και 9 Αυγούστου 1945 το πυρηνικό μανιτάρι που εξαφάνισε από
προσώπου Γης εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στη
Χιροσίμα και το Ναγκασάκι δήλωνε με τον πιο απάνθρωπο τρόπο την εγκληματική φύση του ιμπεριαλισμού»,
τονίζοντας πως σήμερα, 75 χρόνια μετά, ο ιμπεριαλισμός «κλιμακώνει την επίθεσή του ενάντια στους λαούς
και απειλεί την ειρήνη τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο». Στοιχεία της πραγματικότητας αυτής αποτυπώνονται στην όξυνση της
επιθετικότητας των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, στον ανταγωνισμό τους με τη Ρωσία, την Κίνα και με άλλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις για τον έλεγχο των αγορών, των ενεργειακών και πλουτοπαραγωγικών πηγών, των δρόμων
μεταφοράς τους.
Στη συγκέντρωση συμμετείχαν το ΠΑΜΕ και εργατικά σωματεία, η ΟΓΕ, η ΕΕΔΔΑ, η ΚΕΘΑ, η Κίνηση Απόστρατων Αστυνομικών και το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών. Παρευρέθηκε επίσης αντιπροσωπεία της ΚΕ του
ΚΚΕ.
Από το βήμα της εκδήλωσης οι διοργανωτές έστειλαν μήνυμα αλληλεγγύης στο λαό του Λιβάνου που
μετρά δεκάδες νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες από
τις πρόσφατες καταστροφικές εκρήξεις στη Βηρυτό.
Με τους αγώνες της η ΕΕΔΥΕ διεκδικεί:
-- Απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς και πολέμους.
-- Καμιά αλλαγή των συνόρων και των Συνθηκών που
τα καθορίζουν.
-- Να κλείσουν η βάση της Σούδας και όλες οι ευρωατλαντικές βάσεις και στρατηγεία στην Ελλάδα.
-- Να επιστρέψουν όλες οι στρατιωτικές αποστολές
από τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στο εξωτερικό.
-- Να καταργηθούν όλα τα πυρηνικά όπλα. Να απαγορευτούν οι πυρηνικές δοκιμές.
-- Όχι στη μεταφορά πυρηνικών στον Άραξο και σε
οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Ελλάδας.
-- Αποδέσμευση από ΝΑΤΟ- ΕΕ, με το λαό νοικοκύρη
στον τόπο του.

Το ποιηματάκι μας
Ανοίξαν οι κρουνοί της Κομισιόν
θα τρέξει πολύ χρήμα σωρηδόν.
Μα άφραγκη θα μείνει η υγεία,
κονδύλια δεν έχει για παιδεία.
Χωρίς γιατρούς και ΜΕΘ νοσοκομεία,
χωρίς δασκάλους και φροντίδα τα σχολεία.
Ο θησαυρός όλος θα πάει στους λεφτάδες
κι εμείς θα μείνουμε στα ίδια φουκαράδες.
Χρέη και δάνεια πάλι θα μας φορτώσουν,
εμείς κορόιδα που θα ξαναπληρώσουν.
Εργάτες άνεργοι χωρίς στον ήλιο μοίρα,
συνταξιούχοι που μας θεωρούν
για την οικονομία φύρα.
Μα έχουμε κι εμείς το σύνθημά μας τούτο δα
στους νέους αγώνες που έρχονται μπροστά:
«Πληρώσαμε πολλάδεν θα πληρώσουμε ξανά»!!

Η πάλη για την Υγεία του
λαού θα συνεχιστεί
Ασφαλώς η πανδημία του κορονοϊού και οι επιπτώσεις της στην υγεία του λαού κυριαρχεί όλο αυτό το
διάστημα από την αρχή της χρονιάς και είναι βέβαιο
πως θα εξακολουθήσει να μας ταλαιπωρεί για πολύ
καιρό ακόμα, σπέρνοντας το θάνατο σε εκατοντάδες
χιλιάδες σε όλο τον κόσμο.
Η αντιμετώπιση της πανδημίας από την κυβέρνηση
στην πρώτη φάση της στηρίχτηκε στην συνειδητή και
υπεύθυνη στάση της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού
και στην ηρωική προσφορά του εργαζόμενου δυναμικού στις δημόσιες δομές υγείας- περίθαλψης αποκλειστικά. Από τον ιδιωτικό τομέα δεν περιμέναμε, ούτε
περιμένουμε κάτι καλό και αποδειχτήκαμε σωστοί στην
πρόβλεψή μας. Ενδιαφέρεται για τα κέρδη του μόνο
και τίποτε άλλο.
Το εργατικό κίνημα, το συνδικαλιστικό κίνημα των
υγειονομικών έχουν αναπτύξει μια πλούσια δράση για
τα ζητήματα της υγείας πριν την πανδημία, εντείνοντας
τη δράση τους ακόμα περισσότερο και πιο δυναμικά
μέσα στην πανδημία. Έχουν διαμορφώσει τα αιτήματα
και τις προτάσεις τους για την ενίσχυση και θωράκιση
του δημόσιου συστήματος υγείας, έτσι ώστε να μπορεί
να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά και θετικά και τέτοιες
έκτακτες καταστάσεις.
Χρόνια τώρα και ειδικά μετά το ξέσπασμα της καπιταλιστικής κρίσης, όλες οι κυβερνήσεις όχι μόνο δεν
αποδέχτηκαν και δεν ικανοποίησαν αυτά τα αιτήματα,
αλλά έκαναν τα αντίθετα. Έκλεισαν νοσοκομεία, υποβάθμισαν τη δυναμικότητά των λειτουργούντων, μείωσαν την κρατική χρηματοδότηση. Αρνήθηκαν την
πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού όλων των
ειδικοτήτων, τον εξοπλισμό με όλη την απαραίτητη
τεχνολογική υποδομή, τη δημιουργία νέων υποδομών. Υποβάθμισαν και αποδεκάτισαν την ΠΦΥ.
Όλη αυτή η κατάσταση κατέληξε να προβάλει στην
κυβέρνηση και να την υποχρεώσει να απαντήσει στο
εξής δίλημμα. Ή την πανδημία θα θεραπεύσεις ή τις
υπόλοιπες ασθένειες που κουβαλούν οι άνθρωποι θα
αντιμετωπίσεις. Ένα από τα δύο. Και τα δύο δεν μπορείς. Για να πετύχεις το δεύτερο πρέπει να κάνεις αυτά
που ζητούν οι υγειονομικοί και το εργατικό κίνημα.
Η κυβέρνηση επέλεξε να συνεχίσει την άρνηση υλοποίησης των αιτημάτων του λαού και έτσι άφησε το
δημόσιο σύστημα υγείας περίπου στην ίδια με πριν
κατάσταση, μπαλώνοντας απλά κάποιες τρύπες.
Αναγκαστικά λοιπόν η απάντηση ήταν: εφαρμόζουμε
τον κανόνα (όπως έγινε σε όλες τις χώρες άλλωστε)
της υποχρέωσης αντιμετώπισης μόνο της πανδημίας,
αφήνοντας εκτός όλες τις άλλες προβληματικές υγειονομικές περιπτώσεις. Αποτέλεσμα χιλιάδες ασθενείς
από άλλες αρρώστιες, πολύ σοβαρές μάλιστα, μπήκαν
σε καθεστώς αναβολής ή άγνωστου χρόνου αναμονής,
ενώ, σύμφωνα με στοιχεία των υγειονομικών υπήρξαν
έκτακτες περιπτώσεις που ούτε καν αντιμετωπίστηκαν,
αφού είχε επικρατήσει και ο τρόμος των πολιτών να
προσέλθουν στα νοσοκομεία, όπου παραμόνευε ο κίνδυνος της μόλυνσης από τον κορονοϊό.
Όμως η αμείλικτη πραγματικότητα ξαναβάζει μπροστά μας το ίδιο δίλημμα. Το δεύτερο κύμα τη πανδημίας, που φαίνεται πιο δυνατό, αφού η πολιτική της
κυβέρνησης να ανοίξει την οικονομία, παραβιάζοντας
τα δικά της πρωτόκολλα μέτρων προφύλαξης βάζοντας καθαρά την προστασία της υγείας σε δεύτερη
μοίρα, δεν αφήνει περιθώρια για κόλπα και μπαγαποντιές.
Πριν το κύμα φουντώσει τόσο που να είναι πλέον
ασυγκράτητο, είναι απόλυτη ανάγκη να παρθούν όλα
εκείνα τα μέτρα, που διεκδικεί το εργατικό- λαϊκό
κίνημα για την προστασία της υγείας του. Εδώ και
τώρα. Έτσι ώστε κανείς ασθενής, είτε από κορονοϊό,
είτε από όποια άλλη ασθένεια να μην μένει χωρίς την
απαραίτητη θεραπεία, την ώρα που τη χρειάζεται.
Στην κατεύθυνση της διεκδίκησης και απαίτησης
υλοποίησης τέτοιων μέτρων θα συνεχίσει να αγωνίζεται
και το συνταξιοδοτικό κίνημα των πιο ευάλωτων και
εύκολων θυμάτων της πανδημίας αλλά και των περισσότερων σοβαρών ασθενειών.

