
Καλή, αγωνιστική αρχή 
για τη χρονιά που μπήκε. 
Η συγκέντρωση που οργά-
νωσε η ΣΕΑ στην Αθήνα 
ήταν μια μεγάλη αγωνιστι-
κή παρέμβαση. Η συγκέ-
ντρωση έγινε όπως πάντα 
τα τελευταία χρόνια στην 
Πλατεία Εθνικής Αντίστα-
σης (Δημαρχείο Αθήνας), 
όπου χιλιάδες συνταξιού-
χοι με τα πανό της ΣΕΑ, 
των σωματείων και τις 
σημαίες τους διατράνω-
σαν την ανυποχώρητη 
απόφασή τους να μην στα-
ματήσουν τον αγώνα, 
μέχρις ότου δικαιωθούν 
στα αιτήματά τους. Το 
πρώτο μήνυμα προς την 
κυβέρνηση δόθηκε. Θα 
είμαστε συνέχεια εδώ, 
στην πλατεία των συγκε-
ντρώσεων, στον δρόμο 
της πορείας, έξω από το 
υπουργείο... εργασίας, 
μπροστά στο υπουργείο 
οικονομικών, στο Σύνταγ-
μα, στο υπουργείο υγείας, 
στο Μέγαρο Μαξίμου. 
Στην Αθήνα, στην Αττική, 
στη Θεσσαλονίκη, στην 
Πάτρα, στην Λάρισα, στο 
Ηράκλειο, στα Γιάννινα, σε 
κάθε άλλη πόλη. Μπροστά 
στα γραφεία του ΕΦΚΑ, 
του ΕΟΠΥΥ, των περιφε-
ρειών, των νοσοκομείων, 
των εφοριών. 

Η αποφασιστικότητα 
και το μήνυμα αυτό εκφρά-
στηκαν με το κεντρικό 
σύνθημα “με ψίχουλα και 
ψέματα δεν θα συμβιβα-
στούμε- όλα τα κλεμένα τα 
διεκδικούμε”. Κεντρικός 
ομιλητής στη συγκέντρω-
ση ήταν ο Δ. Κουμπούρης 
Πρόεδρος της ΟΣΙΚΑ. Με 
την ομιλία του κάλεσε τα 
σωματεία- μέλη των οργα-
νώσεων που συσπειρώνο-
νται στη ΣΕΑ να προγραμ-
ματίσουν τις δράσεις τους 
για όλη τη χρονιά, να προ-
βάλουν τα κεντρικά αιτή-
ματα- στόχους που βάζει. 

Να μην γίνει επανυπολογι-
σμός των συντάξεων, να 
μην περικοπούν η “προσω-
πική διαφορά”, οι συντά-
ξεις χηρείας, το ΕΚΑΣ. Να 
μην εφαρμοστεί ο νόμος 
4387/2016 (Κατρούγκα-
λου), που προβλέπει την 
περαιτέρω σφαγή των 
συντάξεων. Κατήγγειλε 
πως οι περικοπές αυτές, 
μαζί με την αφαίρεση του 
οικογενειακού επιδόματος 
και την φοροεπιδρομή στο 
εισόδημα θα αφαιρέσουν 
από τους συνταξιούχους 
άλλες τέσσερις συντάξεις 
το χρόνο. Τόνισε πως οι 
συνταξιούχοι δεν πρόκει-
ται να δεχτούν να πληρώ-
σουν την “ανάπτυξη” και 
την “έξοδο από τα μνημό-
νια”, που προπαγανδίζει η 
κυβέρνηση.

Χαιρετισμούς στη 
συγκέντρωση απήυθυναν 
εκπρόσωποι των άλλων 
οργανώσεων της ΣΕΑ, ενώ 
παρευρέθηκαν αντιπρο-
σωπεία της ΕΓ του ΠΑΜΕ 
και ο βουλευτής του ΚΚΕ 
Χ. Κατσώτης.

Η συγκέντρωση με 
πορεία κατέληξε στο 
υπουργείο εργασίας, όπου 
αντιπροσωπεία της ΣΕΑ 
συναντήθηκε με τον υφυ-
πουργό Τ. Πετρόπουλο, 
στον οποίο εξέφρασε για 

άλλη μια φορά τις διεκδι-
κήσεις του συνταξιουχικού 
κινήματος για τις συντά-
ξεις, την υγεία, την πρό-
νοια. Ακόμα την απαίτηση 
η κυβέρνηση με πολιτική 
απόφαση να επιστρέψει τα 
“από λάθος” επι πλέον 
παρακρατηθέντα από τις 
συντάξεις, χωρίς την υπο-
χρέωση των συνταξιούχων 
να καταθέτουν αιτήσεις 
στα ταμεία και αγωγές στα 
δικαστήρια.

Ο υφυπουργός προ-
σπάθησε να δικαιολήσει 
την κυβερνητική πολιτική, 
αλλά αρνήθηκε στην ουσία 
να δόσει απαντήσεις στα 
αιτήματα, ενώ για την επι-
στροφή των αυθαίρετα 
παρακρατηθέντων παρέ-
πεμψε στο αόριστο... της 
εξέτασης των δυνατοτή-
των της οικονομίας, εφ' 
όσον υπάρξουν θετικά 
αποτελέσματα στην 
πορεία της οικονομίας και 
των οικονομικών της κοι-
νωνικής ασφάλισης” κι 
όλα αυτά στον “κατάλληλο 
χρόνο”.

Η απάντηση των συντα-
ξιούχων ήταν πως δεν 
ξεχνάνε τίποτα, δεν χαρί-
ζουμε τίποτα, τα διεκδι-
κούμε όλα και συνεχίζου-
με, κλιμακώνουμε τους 
αγώνες μας.
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Όχι στον επανυπολογισμό των Συντάξεων
Όχι στην προσωπική διαφορά και στην κατάργησή της

Επανακεφαλαιοποίηση των ταμείων

Παναττική Συγκέντρωση 
της ΣΕΑ στις 8 Μάρτη

Της... σύνταξης
Η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ δεν αποδείχνεται 

ικανή μόνο στο να φέρνει σε πέρας τη βρώμικη αντιλαϊκή 
δουλειά που της ανέθεσε η αστική τάξη, το κεφάλαιο. 
Αποδείχτηκε και “μανούλα” στο να εφευρίσκει νέους 
όρους και έννοιες, όχι βέβαια σαν λέξεις αλλά προσδίδο-
ντάς τους ειδικό περιεχόμενο, έτσι ώστε να καλύπτει και 
να δικαιολογεί τα αντεργατικά μέτρα και ειδικά τις αντι-
συνταξιουχικές επιλογές της. Έτσι ανακαλύφθηκαν ο 
“επανυπολογισμός” των συντάξεων και η θεσμοθέτηση 
της “προσωπικής διαφοράς”. Μετά τον υπολογισμό των 
συντάξεων που για τον κάθε συνταξιούχο έγινε εφ' άπαξ 
όταν βγήκε στη σύνταξη, με βάση τα χρόνια ασφάλισής 
του και τις εισφορές που απέδιδε, όπου η σύνταξη, κύρια 
και επικουρική, ήταν ένα ενιαίο ποσό για την κάθε μία, η 
κυβέρνηση αποφάσισε πως αυτός ο πρώτος υπολογι-
σμού δεν ήταν... σωστός και επέβαλε τον επανυπολογι-
σμό τους. Με άλλα κριτήρια, άλλα στοιχεία, άλλους δεί-
κτες και ποσοστά. Κι έτσι ο κάθε συνταξιούχος κατάλαβε 
ξαφνικά πως ήταν... δυο φορές συνταξιούχος. Μία πριν 
τον νόμο 4387/2016 (Κατρούγκαλου) και μία μετά απ' 
αυτόν. Και άρα έπρεπε να πάρει δύο συντάξεις, δηλαδή 
να διακοπεί η πρώτη και να του αποδοθεί η δεύτερη. 
Εφευρέθηκε δε η “προσωπική διαφορά” ανάμεσα στην 
πρώτη- που ήταν “λαθεμένη”- και την δεύτερη- που είναι 
η “σωστή”-, η οποία πρέπει να περικοπεί για να καταλήξει 
ο συνταξιούχος να λαμβάνει μόνο την δεύτερη. 

Κι ακόμα ο συνταξιούχος διαπίστωσε μετά από τόσα 
χρόνια, πως δεν είχε ασφαλιστεί μόνο μια φορά, αλλά 
δυο. Μία πριν τον νόμο 4387/2016 και μία μετά. Και πλή-
ρωνε εισφορές και κολούσε ένσημα επίσης ...δυο φορές. 
Η σύνταξη από ένα ενιαίο ποσό διαχωρίστηκε σε δύο, 
την σύνταξη και τη... διαφορά της σύνταξης. Όσο κι αν 
προσπαθήσει κανείς να καταλάβει τι σημαίνει αυτό, με 
βάση τη λογική, δεν θα βγάλει άκρη. Ο συνταξιούχος 
ποτέ δεν πλήρωσε σαν εργαζόμενος δύο μορφές εισφο-
ράς, την εισφορά και τη διαφορά της. Πλήρωσε μία, ενι-
αία εισφορά- το ίδιο κι ο εργαδότης του- χωρίς τεχνη-
τούς ή άλλους διαχωρισμούς, εκτός εκείνων που επέβα-
λε η απασχόλησή του σε άλλο κλάδο (πχ από επαγγελ-
ματίας σε εργάτη ή και ανάποδα). Στην πράξη η ενιαία 
σύνταξη που έπαιρνε κάποιος από το ταμείο του πχ ΙΚΑ, 
μετατράπηκε σε δύο συντάξεις, κάπως σαν διαδοχική, 
όπου η δεύτερη- η “προσωπική διαφορά”- έχει ημερομη-
νία λήξης.

Ασφαλώς η ερμηνεία της κατάστασης αυτής γίνεται 
μόνο με όρους πολιτικής οικονομίας. Οι κυβερνήσεις εκ 
μέρους του μεγάλου κεφαλαίου και με βάση τις εντολές 
του, αποφάσισαν να πετσοκόψουν τις συντάξεις, ώστε να 
απαλλάξουν τον κρατικό προϋπολογισμό από το βάρος 
των συνταξιοδοτικών υποχρεώσεών του και να καταθέ-
σουν τα κονδύλια που εξοικονομούνται στα σεντούκια 
των καπιταλιστών, για να κάνουν τις μπίζνες τους, να 
σώσουν τη χώρα. Να την ξανασώσουν μάλλον. Γιατί 
βέβαια στο ερώτημα που προκύπτει “και γιατί δεν την 
έσωσαν όλα τα προηγούμενα χρόνια με τις μπίζνες που 
έκαναν”, θα μας απαντήσουν πως αυτή η αστοχία οφεί-
λεται (και) στις συντάξεις που παίρνουν οι συνταξιού-
χοι!!! Στις “παθογένειες”- έναν ακόμα νεόκοπο όρο τους. 
Κι αφού οι συντάξεις δεν βοηθούν να σωθεί η οικονομία, 
πρέπει να καταργηθούν.

Εμείς όμως το ξεκαθαρίζουμε προς κάθε κατεύθυνση. 
Πληρώσαμε μία ενιαία εισφορά, δικαιούμαστε μία ενιαία 
σύνταξη. Δεν αναγνωρίζουμε καμία “προσωπική διαφο-
ρά” στις εισφορές, δεν δεχόμαστε καμία “προσωπική 
διαφορά” στις συντάξεις. Δεν βγήκαμε δυο φορές στη 
σύνταξη, αλλά μόνο μία. Δεν ήταν λάθος ο πρώτος υπο-
λογισμός της σύνταξής μας (ασχέτως αν αρκούσε πάντα 
για μια αξιοπρεπή ζωή), ενώ ο “επανυπολογισμός” της 
είναι μια άθλια μεθόδευση.

Και δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω από το κυρίαρχο 
αίτημα, απαίτηση: να μην γίνει επανυπολογισμός των 
συντάξεων, να μην εφαρμοστεί η “προσωπική διαφορά” 
και ασφαλώς να μην περικοπεί. Το δυνάμωμα του κινήμα-
τος, η μαζικότερη συμμετοχή πολλών, περισσότερων 
συνταξιούχων στο μονόδρομο του αγώνων θα φέρουν 
και πάλι αποτελέσματα.

Ο Αγώνας έχει αποτελέσματα
Μετά τον ξεσηκωμό, τις καταγγελίες, τις διαμαρτυ-

ρίες και διαβήματα προς το υπουργείο Εργασίας και 
τις κινητοποιήσεις που οργάνωσε το αγωνιζόμενο 
συνταξιουχικό κίνημα, που εκφράζεται από τη ΣΕΑ και 
τα σωματεία των οργανώσεων που συσπειρώνονται σε 
αυτήν, η κυβέρνηση υποχρεώθηκε διά στόματος υφυ-
πουργού Τ. Πετρόπουλου να ανακοινώσει την επιστρο-
φή των παράνομα παρακρατηθέντων από τις συντά-
ξεις, λόγω των “λαθών” στον υπολογισμό των κρατήσε-
ων υπέρ ΑΚΑΓΕ. Η επιστροφή θα γίνει μέσω του 
ΑΚΑΓΕ, που θα καταθέσει τα χρήματα στα ταμεία, τα 
αποία θα τα αποδώσουν στους δικαιούχους. Τι πρέπει 
να προσέξουμε. Ο υφυπουργός (1) δεν δεσμεύτηκε για 
το χρόνο επιστροφής, που σημαίνει πως βρισκόμαστε 
σε ετοιμότητα και επαγρύπνηση να αποκρούσουμε την 
όποια προσπάθεια υπαναχώρησης (2) δήλωσε πως η 
επιστροφή θα γίνει χωρίς την προϋπόθεση κατάθεσης 
αιτήσεων των δικαιούχων συνέχεια στη σελ. 2
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Λέμε όχι στις νέες 
αντιασφαλιστικές 

απαιτήσεις των 
βιομηχάνων για πλήρη 

ιδιωτικοποίηση του 
συνταξιοδοτικού 
συστήματος.  Θα 

συνεχίσουμε τον αγώνα 
για δημόσιο, καθολικό, 

κατοχυρωμένο 
ασφαλιστικό- 

συνταξιοδοτικό 
σύστημα.

συνέχεια από τη σελ. 1

Ο Αγώνας έχει αποτελέσματα

στα ταμεία, ξεφτιλίζοντας έτσι όλους εκείνους που όλο 
αυτό το διάστημα κορόιδευαν τους συνταξιούχους και 
προσπαθούσαν να τους παρασύρουν στη λογική των 
αιτήσεων και των δικαστικών προσφυγών. Δικαιώθηκε 
το αγωνιζόμενο κίνημα που έριξε όλο το βάρος στην 
άσκηση αγωνιστικής πίεσης προς την κυβέρνηση. 
Συμπέρασμα. Καμία εμπιστοσύνη στους απόντες από 
τους αγώνες και παρόντες στα δικηγορικά γραφεία. 
Μόνο οι αγώνες φέρνουν αποτελέσματα. Να δυναμώ-
σουμε την πάλη μας και για τους άλλους στόχους μας. 

Κι όσο για την προσπάθεια του υφυπουργού να ρίξει 
την ευθύνη για τα “λάθη” -που δεν παραδέχτηκε πως 
έγιναν- στις προηγούμενες κυβερνήσεις, εμείς χωρίς 
σε καμία περίπτωση να ξεχνάμε και τους προηγούμε-
νους του θυμίζουμε, αν το χρειάζεται, πως ο νόμος 
4387/2016 είναι της σημερινής κυβέρνησης. Οι επανυ-
πολογισμοί, οι υπολογισμοί και η μέθοδος της επιβο-
λής των κρατήσεων έγινε από την κυβέρνησή του.

Αγαπητοί Συνάδελφοι – 
Συναδέλφισσες
Στην τελευταία συνεδρία-
ση των Συνεργαζόμενων 
Συνταξιουχικών Οργανώ-
σεων εκτιμήθηκε ομόφω-
να ότι περνάμε ένα διά-
στημα όπου, άλλα μέτρα 
εις βάρος μας εφαρμόζο-
νται με προηγούμενες 
αποφάσεις των κυβερνή-
σεων (περικοπές συντάξε-
ων Κύριων – Επικουρικών 
κλπ) και άλλα ετοιμάζο-
νται να τα εφαρμόσουνε 
(προσωπική διαφορά, μεί-
ωση αφορολογήτου, εξα-
φάνιση του ΕΚΑΣ κ.α.) 
που θα έχουν οδυνηρές 
συνέπειες σε όλους μας.

Έτσι λοιπόν προετοι-
μάζοντας την απάντηση 
του συνταξιουχικού κινή-
ματος εξαγγέλλουμε άμε-

σες κινητοποιήσεις, 
αρχής γενομένης με 
Παναττική Πανσυνταξιου-
χική συγκέντρωση στην 
Αθήνα στις 8/3/2018 και 
πορεία στο Υπουργείο 
Εργασίας.

Στη συνέχεια περιφε-
ριακές συσκέψεις Δ.Σ 
των σωματείων με απα-
ραίτητη συμμετοχή συνα-
δέλφων στις πόλεις που 
θα γίνουν αυτές οι 
συσκέψεις για τη καλύτε-
ρη προετοιμασία συγκε-
κριμένων κινητοποιήσε-
ων, που θα προσδιορι-
στούν χρονικά στο επό-
μενο διάστημα και θα 
περιλαμβάνουν δράσεις 
περιφερειακού – τοπικού 
και γενικότερου χαρα-
κτήρα.

ΣΕΑ: Πρόσκληση προς τα 
σωματεία για οργάνωση 

της δράσης

Η Συντονιστική Επιτρο-
πή Αγώνα (ΣΕΑ) των 
συνταξιουχικών οργανώ-
σεων  διοργανώνει συνέ-
ντευξη τύπου την Τετάρτη 
7.3.18 και ώρα 12 πμ, έξω 
από το Υπουργείο εργασί-
ας με τα αιτήματα και τις 
διεκδικήσεις των συνταξι-
ούχων που υποφέρουν και 
η ζωή τους έχει τσακιστεί 
από τις αντισυνταξιουχι-
κές πολιτικές όλων των 
κυβερνήσεων και την 
συνέχισή τους από την 
Κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-Α-
ΝΕΛ. 

Η συνέντευξή μας 
πραγματοποιείται εν όψει 
της διοργάνωσης Παναττι-
κής-Πανσυνταξιουχικής 
συγκέντρωσης την Πέμπτη 
8.3.18 και ώρα 10 πμ στην 
Πλατεία Εθνικής Αντίστα-
σης (πρώην Δημαρχείου) 
και πορεία στο Υπουργείο 
εργασίας. 

Συνεχίζουμε και θα κλι-
μακώσουμε την δράση 
μας έχοντας παρακαταθή-
κη τους αγώνες μας, που 
αποτελούν μονόδρομο για 
να υπερασπίσουμε τα 
δικαιώματά μας, την ζωή 
μας και την ζωή των οικο-
γενειών μας. 

Οι κυβερνήσεις σφαγία-
σαν τις συντάξεις μας 
κύριες, επικουρικές, τα 
δώρα, την υγεία, τα μερί-
σματα, τα κοινωνικά μας 
δικαιώματα, αφαίρεσαν το 
ΕΚΑΣ, τώρα έρχονται να 
εφαρμόσουν τις μειώσεις 
της προσωπικής διαφο-
ράς, την περικοπή των 
οικογενειακών επιδομά-
των, με τον νόμο 4387/16 
(νόμος Κατρούγκαλου), 
που μας αφαιρούν ακόμα 
3 έως 4 συντάξεις τον 
χρόνο. Σε κίνδυνο μπαί-
νουν από τους πλειστηρια-
σμούς και τα ίδια μας τα 
σπίτια. 

Είμαστε στον δρόμο 
του αγώνα και θα συνεχί-
σουμε να διεκδικούμε ότι 
μας έχουν αφαιρέσει. Δεν 
μας χάρισαν τίποτε. Οι 
συντάξεις μας, η υγεία, τα 
σπίτια μας, τα πάντα, είναι 
πληρωμένα με το αίμα και 
την δουλειά μας. Δεν τα 
χρωστάμε σε καμιά κυβέρ-
νηση σε κανένα τραπεζίτη 
σε κανένα δανειστή. Διεκ-
δικούμε και δεν θα νομιμο-
ποιήσουμε ποτέ στην 

συνείδησή μας την πολιτι-
κή που μας αφαίρεσε τα 
δικαιώματά μας. 

Εκφράζουμε την αντίθε-
σή μας στην παραπληρο-
φόρηση, τον αποπροσα-
νατολισμό και τις μισές 
αλήθειες που το τελευταίο 
διάστημα πλειοδοτούνται 
από μερίδα ΜΜΕ, τύπου, 
«ειδικών», νομικών, που 
μέσα από μια πρωτοφανή 
προπαγάνδα προσπαθούν 
να πείσουν τους συνταξι-
ούχους, ότι θα λύσουν 
όλες τους τις διαφορές 
και θα πάρουν πίσω χρή-
ματα από αυθαίρετες 
περικοπές της κυβέρνη-
σης, αν πάνε και κάνουν 
μια αίτηση στα ασφαλιστι-
κά τους ταμεία. Ορισμένοι 
από αυτούς ακολούθησαν 
την ίδια τακτική για τις 
επιστροφές στην υγεία, 
στέλνοντας χιλιάδες 
συνταξιούχους σε δικηγο-
ρικά γραφεία, πληρώνο-
ντας αδρά, παρά του ότι 
γνώριζαν ότι δεν δικαιού-
νται, γιατί δεν είχαν τέτοιες 
παρακρατήσεις. Τα πράγ-
ματα είναι εντελώς διαφο-
ρετικά.

Οι αιτήσεις προς τα 
ασφαλιστικά ταμεία έχουν 
αξία μόνο για την μη παρα-
γραφή του δικαιώματος 
για διεκδίκηση που ισχύει 
για πέντε χρόνια και όχι 
άμεσα. Ο χρόνος έναρξης 
για την παραγραφή ισχύει 
από την πρώτη του επόμε-
νου έτος που ψηφίσθηκε ο 
νόμος.

Για να πάρει κάποιος 
πίσω χρήματα δεν φθάνει 
η αίτηση, αλλά θα πρέπει 
να προσφύγει στα Διοικη-
τικά Δικαστήρια, με αίτησή 
του χωρίς χρήματα. Στη 
συνέχεια για να πάρει 
δικάσιμο, για το νομό Αττι-
κής χρειάζονται 7 χρόνια 
και για την επαρχία 10 
χρόνια. Αν υποθέσουμε ότι 
η απόφαση βγει θετική, 
δεν είναι σίγουρο ότι από 
την κυβέρνηση θα εφαρ-
μοσθεί όπως έγινε και για 
άλλες δικαστικές αποφά-
σεις. Πρόκειται για διαδι-
κασία χρονοβόρα και με 
αμφίβολο αποτέλεσμα.

Η θέση και η απαίτησή 
μας είναι: Η κυβέρνηση με 
πολιτική απόφαση να ανα-
γνωρίσει το “λάθος της” 
τώρα και να αποδώσει 

στους δικαιούχους τα 
ποσά των αυθαίρετων 
παρακρατήσεων, που προ-
κύπτουν από τις διαφορές 
παρακράτησης στις κύρι-
ες συντάξεις, της εισφο-
ράς αλληλεγγύης και τον 
υπολογισμό της επικουρι-
κής σύνταξης, χωρίς δικα-
στήρια, αιτήσεις και προα-
παιτούμενα, όπως έγινε με 
τις επιστροφές για την 
υγεία στις κύριες συντά-
ξεις και όχι στην μεταθα-
νάτια ζωή. 

Το επόμενο διάστημα οι 
οργανώσεις μας πραγμα-
τοποιούν σε όλη την χώρα 
συσκέψεις των σωματείων 
της δύναμής τους, μαζί με 
τους συνταξιούχους σε 
δεκάδες πόλεις. Σε κάθε 
νομό, σε κάθε πόλη 
παντού θα πραγματοποιη-
θούν μεγάλες συγκεντρώ-
σεις, τόσο τοπικές όσο 
περιφερειακές με κύριο 
και βασικό στόχο να μην 
εφαρμοσθεί ο νόμος 
4387/16, που με την εφαρ-
μογή της προσωπικής δια-
φοράς σε κύριες και επι-
κουρικές συντάξεις την 

αφαίρεση των οικογενεια-
κών επιδομάτων σε συνδυ-
ασμό με την μείωση του 
αφορολόγητου, θα κατα-
στήσει τις συντάξεις μας 
προνοιακά βοηθήματα. 

Εντείνουμε και συνεχί-
ζουμε τους αγώνες μας. 
Εκφράζουμε την αντίθεσή 
μας στον επανυπολογισμό 
των συντάξεών μας και τις 
περικοπές της προσωπι-
κής διαφοράς, οικογενεια-
κών επιδομάτων, φορολο-
γίας. Την αποκατάσταση 
οικονομικά και ηλικιακά 
των ατόμων σε χηρεία. 
Διεκδικούμε ότι μας έχει 
αφαιρεθεί, τα δώρα μας, 
απαιτούμε την ανακεφα-
λαιοποίηση των ταμείων 
μας.

Δεν παλεύουμε μόνο 
για εμάς αλλά και για τα 
παιδιά μας που προορίζο-
νται για σύγχρονοι δούλοι 
δίχως Συλλογικές Συμβά-
σεις Εργασίας, με ανεξέ-
λεγκτα ωράρια και μερική 
απασχόληση. 

Ο αγώνας των Συνταξι-
ούχων είναι κοινός με τους 
εργαζόμενους.

ΣΕΑ: Δελτίο τύπου με τις 
θέσεις και τα αιτήματα  
για την συνέντευξη στις 

7.3.2018 Υπουργό Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
κ. Έφη Αχτσιόγλου
Υφυπουργό Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
κ. Αναστ. Πετρόπουλο

Οι συνταξιούχοι της 
χώρας μας έχουν υποφέ-
ρει τα πάνδεινα από τις 
αντισυνταξιουχικές πολιτι-
κές όλων των κυβερνήσε-
ων. Τα αιτήματά μας έχουν 
κοινοποιηθεί προς εσάς 
καθώς και στον κ. Πρωθυ-
πουργό με αναλυτικά υπο-
μνήματα. 

Όσα μας αφαίρεσαν οι 
προηγούμενες κυβερνή-
σεις, οι συντάξεις μας, η 
υγεία, τα δώρα μας, τα 
πάντα, είναι πληρωμένα με 
το αίμα μας και την δου-
λειά μας. Δεν μας χαρί-
στηκαν, δεν τα χρωστάμε 
σε καμιά κυβέρνηση, σε 
κανένα τραπεζίτη, σε 
κανένα δανειστή. Όλα μας 
τα αιτήματα είναι προς 
διεκδίκηση.

Στα χρόνια της κυβέρ-
νησή σας δεχτήκαμε νέα 
πλήγματα, σε ότι οι προη-
γούμενες κυβερνήσεις 
σφαγίασαν. Με τον νόμο 
4387/16 μας αφαιρέθηκε 
ακόμα το ΕΚΑΣ, μειώθη-
καν δραστικά οι επικουρι-
κές μέχρι εξαφάνισης και 
τώρα είμαστε μπροστά σε 
νέο σφαγιασμό με τις μει-
ώσεις της προσωπικής 
διαφοράς, την περικοπή 
των οικογενειακών επιδο-
μάτων, την μείωση του 
αφορολόγητου που μας 
αφαιρούν 3 έως 4 ακόμα 
συντάξεις τον χρόνο. Διεκ-

δικούμε και δεν θα νομιμο-
ποιήσουμε ποτέ στην 
συνείδησή μας ότι μας 
έχει αφαιρεθεί.
κ. Υπουργέ

Στο θέμα που έχει προ-
κύψει με τις αυθαίρετες 
και πέραν του νόμου 
4387/16, περικοπές, η 
θέση και η απαίτησή μας 
είναι: Η κυβέρνηση με 
πολιτική απόφαση να ανα-
γνωρίσει το λάθος της 
τώρα, και να αποδώσει 
στους δικαιούχους τα 
ποσά που προκύπτουν 
από τις διαφορές παρα-
κράτησης της εισφοράς 
αλληλεγγύης και τον υπο-
λογισμό της κύριας και 
επικουρικής σύνταξης 
χωρίς δικαστήρια, αιτή-
σεις και προαπαιτούμενα, 
όπως έγινε με τις επιστρο-
φές για την υγεία στις 
κύριες συντάξεις και όχι 
στην μεταθανάτια ζωή. 
Αυτή μας την θέση, σας 
την έχουμε κοινοποιήσει 
με υπόμνημά μας στις 
1.2.18.

Για μια ακόμη φορά 
εκφράζουμε την αντίθεσή 
μας και ζητάμε την κατάρ-
γηση του νόμου 4387/16, 
η εφαρμογή των διατάξε-
ων του θα κάνουν τις 
συντάξεις μας προνοιακά 
βοηθήματα. Την Πέμπτη 
8.3.18 πραγματοποιούμε 
συγκέντρωση και πορεία 
στο Υπουργείο σας. Παρα-
καλούμε να δεχθείτε την 
αντιπροσωπεία μας που 
θα βρίσκεται εκεί στις 
11.30 π.μ.

ΣΕΑ: Υπόμνημα προς το 
Υπουργείο Εργασίας 

5/3/2018
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Συνεδρίαση του ΔΣ της 
Ομοσπονδίας

Στις 28/2/2018 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Ομοσπονδίας και έκανε εκτίμηση των αγώνων και 
της δράσης που αναπτύχθηκε το προηγούμενο διάστη-
μα, μέσα στο 2017. Υπήρξε ομόφωνη γνώμη πως οι 
αγώνες που αναπτύχθηκαν στην περίοδο αυτή ήταν 
σημαντικοί, με θετικά αποτελέσματα, τόσο σε ζητήμα-
τα απόσπασης από την κυβέρνηση αιτούμενων ζητημά-
των (πχ επιστροφή παρακρατήσεων υπέρ ΕΟΠΥΥ), όσο 
και σε μαζικότητα, αποφασιστικότητα των αγώνων, σε 
δυνάμωμα των σωματείων. Ακόμα θετικές εκτιμήθηκαν 
όλες οι πρωτόβουλες  δραστηριότητες, που αναπτύ-
χθηκαν από τα σωματεία, αλλά επισημάνθηκαν και οι 
δυσκολίες και αδυναμίες που παρουσιάζονται. Συζητή-
θηκε επίσης το πρόγραμμα δράσης, που η ΟΣΙΚΑ θα 
καταθέσει σαν πρόταση προς την ΣΕΑ για το επόμενο 
χρονικό διάστημα, οι μορφές αγώνων και παρεμβάσε-
ων καθώς και τα κύρια αιτήματα που θα πρέπει να 
αποτελέσουν στόχο των διεκδικήσεων. 

Το ΔΣ αποφάσισε το 22ο εκλογοαπολογιστικό 
συνέδριο της ΟΣΙΚΑ να διεξαχθεί τον Οκτώβρη του 
2018, ενώ κατέληξε και σε σύγκλιση του Γενικού Συμ-
βουλίου, που θα οριστικοποιήσει την ρύθμιση των ζητη-
μάτων, που το έκτακτο καταστατικό συνέδριο, (15 
Νοέμβρη 2017) αποφάσισε.

Παγκόσμια Συνομοσπονδία 
Συνταξιούχων

Στις 13/2/2018 συνεδρίασε στην Αθήνα η Προπαρα-
σκευαστική Επιτροπή των υπευθύνων από τις πέντε 
ηπείρους της ΠΣΣ και εξέτασε ζητήματα δράσης των 
οργανώσεών της. Αποφασίστηκε η διενέργεια του επό-
μενου συνεδρίου της να γίνει σε χώρα της Λατινικής 
Αμερικής τον Φλεβάρη του 2019 καθώς και η οργάνω-
ση δραστηριοτήτων για τα θέματα της υγείας, εν όψει 
της 3 Οκτώβρη 2018, Παγκόσμιας Ημέρας των Συντα-
ξιούχων.

ΟΣΙΚΑ: καταγγελία για την 
καταδίκη των χαλυβουργών

Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας του ΙΚΑ-ΕΤΜ εκφράζει 
την πλήρη αντίθεσή της στην απαράδεκτη, καταδικα-
στική απόφαση σε βάρος των πέντε αγωνιστών χαλυ-
βουργών. Αυτοί οι εργάτες μαζί με τους αγωνιστές 
συναδέλφους τους στάθηκαν όρθιοι, δεν λύγισαν. 
Πάλεψαν όρθιοι και κράτησαν 9 μήνες απεργία, κάτω 
από άγριες συνθήκες εργοδοτικής και κρατικής τρομο-
κρατίας γράφοντας μια νέα λαμπρή σελίδα στην σύγ-
χρονη ιστορία του εργατικού κινήματος, που ξεπέρασε 
τα σύνορα της χώρας μας. 

Αυτός ο φάρος δεν θα σβήσει, όσα μέσα και αν χρη-
σιμοποιήσουν οι δυνάμεις του συστήματος Κεφάλαιο, 
Κυβερνήσεις, κατασταλτικοί μηχανισμοί και αστική 
δικαιοσύνη. 

Όσες δικαστικές αποφάσεις και να βγάλουν, όσα 
κατασταλτικά μέσα και να χρησιμοποιήσουν οι εκμε-
ταλλευτές και οι εντολοδόχοι τους, ο αγώνας των 
χαλυβουργών είναι διακαιωμένος στην συνείδηση των 
εργαζομένων και του λαού στη χώρα μας και αποτελεί 
παράδειγμα προς μίμηση.

Ο επανυπολογισμός των συντάξεων και τα 
“λάθη” της κυβέρνησης

• Ο νόμος 4093/2012 προβλέπει τα ποσοστά παρα-
κράτησης υπέρ της αλληλεγγύης (ΑΚΑΓΕ) πάνω στα 
συνολικά καταβαλόμενα ποσά συντάξεων (άθροισμα 
κύριων και επικουρικών) ως εξής:

από 1000 μέχρι 1500 ευρώ        κράτηση    5%
   “  1500     “    2000    “                 “         10%
   “  2000     “    3000    “                 “         15%
   “  3000 και πάνω       “                 “         20%
Με τον νόμο 4387/2016 (Κατρούγκαλου) έγινε επα-

νυπολογισμός των επικουρικών συντάξεων σε όσους 
είχαν άθροισμα πάνω από 1300 ευρώ, με αποτέλεσμα 
αυτές να μειωθούν. Σαν αποτέλεσμα μειώθηκαν και τα 
αθροίσματα των δύο συντάξεων. Με την μείωση αυτή, 
στις συντάξεις που την υπέστησαν, έπρεπε να ισχύσει ο 
μικρότερος συντελεστής για τον ΑΚΑΓΕ, εφ' όσον το 
άθροισμα έπεφτε κάτω από το όριο της προηγούμενης 
κλίμακας. Όμως η κυβέρνηση εξακολούθησε να παρα-
κρατά με βάση το πριν τον επανυπολογισμό ποσοστό 
και άρα να καταχράται παράνομα μεγαλύτερα ποσά.

Παράδειγμα: άθροισμα συντάξεων συνταξιούχου 
προ φόρου 1640 ευρώ (1320 κύρια και 320 επικουρική). 
Η παρακράτηση για τον ΑΚΑΓΕ γινόταν με το ποσοστό 
10%. Με τον επανυπολογισμό της επικουρικής αυτή 
έπεσε στα 157 ευρώ, άρα και το άθροισμα των δύο 
συντάξεων έπεσε στα 1477 ευρώ (1320 κύρια και 157 
επικουρική). Ενώ η παρακράτηση υπέρ ΑΚΑΓΕ έπρεπε 
πλέον να γίνεται με ποσοστό 5%, αυτή εξακολούθησε  
με το ποσοστό 10%. Σημειώνουμε πως το ποσοστό 
παρακράτησης υπολογίζεται με βάση το άθροισμα των 
δύο συντάξεων, η παρακράτηση όμως γίνεται μόνο από 
την κύρια σύνταξη. Έτσι η εισφορά έπρεπε να πέσει 
στα 66 ευρώ (1320Χ5%), όμως αυτή παρέμεινε 132 
ευρώ (1320Χ 10%). Η  παρακράτηση ήταν 132 ευρώ, 
άρα η κύρια σύνταξη έπεφτε στα 1188 ευρώ (1320-
132). Η κλοπή ήταν 66 ευρώ (132-66). Άρα η κύρια 
σύνταξη του συγκεκριμμένου παραδείγματος πρέπει να 
αυξηθεί από τον 7/2016 κατά 66 ευρώ, να γίνει 1254 
(1188+66) ενώ τα αναδρομικά της αύξησης που δικαι-
ούται να λάβει ανέρχονται στα 1188 ευρώ (66Χ18 
μήνες- μέχρι 31/12/2017).  Στην περίπτωση του παρα-
δείγματος  το άθροισμα των δύο συντάξεων θα ήταν 
1411 ευρώ (1254+157), δηλαδή και πάλι το ποσοστό 
υπολογισμού της εισφοράς υπέρ ΑΚΑΓΕ ήταν 5%.

• Με τον νόμο 3986/2011 και από 1/9/2011 επιβλήθη-
κε ειδική εισφορά αλληλεγγύης στις επικουρικές συντά-
ξεις, που επίσης παρακρατείται υπέρ ΑΚΑΓΕ. Τα ποσο-
στά υπολογισμού της εισφοράς είναι:
- 300,01 ευρώ μέχρι 350     ποσοστό           3%  σε όλο 
το ποσό
- 355,01    “        “     400            “                4%           “
- 400,01    “        “     450            “                5%           “
- 450,01    “        “     500            “                6%           “
- 500,01    “        “     550            “                7%           “
- 550,01    “        “     600            “                8%           “
- 600,01    “        “     650            “                9%           “
- 650,01 και άνω                        “               10%          “
Με τον νόμο 4387/2016 (Κατρούγκαλου) από 1/6/2016 
οι επικουρικές πάνω από 300 ευρώ υπέστησαν μεγάλες 
περικοπές, με αποτέλεσμα την δραστική μείωσή τους, 
οπότε έπρεπε το ποσοστό παρακράτησης της εισφο-
ράς υπέρ ΑΚΑΓΕ να μειωθεί στο κλιμάκιο που αντιστοι-
χούσε πλέον στην μειωμένη επικουρική σύνταξη. Όμως 
το ΕΤΕΑΕΠ συνέχισε να υπολογίζει και να κατακρατά 
την εισφορά υπέρ ΑΚΑΓΕ με βάση τα αρχικά ποσοστά 
επί των αρχικών συντάξεων.
Η μέθοδος αυτή εφαρμόστηκε αυθαίρετα από την 
κυβέρνηση και τα ταμεία με εντολή δική της, προκει-
μένου να εξασφαλιστεί η εξοικονόμηση των 250 εκα-
τομμυρίων ευρώ, που απαιτούσε το 3ο μνημόνιο. 
Τούτο διότι αν ο υπολογισμός και η παρακράτηση 
γινόταν με την κανονική έστω εφαρμογή αυτού του 
αντιασφαλιστικού νόμου, δεν έβγαινε το ποσό αυτό.
Η μέθοδος αυτή εφαρμόστηκε για τις επικουρικές περί-
που 200.000 συνταξιούχων των ειδικών ταμείων των 
ΔΕΚΟ και του Δημοσίου και 150.000 συνταξιούχων του 
ΙΚΑ (σύνολο 350.000), που έπαιρναν άθροισμα συντάξε-
ων (κύρια και επικουρική) πάνω από 1300 ευρώ.
α) για τους συνταξιούχους των ΔΕΚΟ- Δημοσίου, για 
τις επικουρικές των οποίων τα ειδικά ταμεία τους, που 
εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑΕΠ, είχαν στοιχεία εφαρμόστηκε 
η παρακάτω μέθοδος, που δείχνουν τα παραδείγματα:
• συνταξιούχος από ΔΕΚΟ που έπαιρνε αρχική καταβα-

λόμενη επικουρική σύνταξη 562,95 μικτά, μέχρι τον 
Ιούλη του 2016 είχε κράτηση υπέρ ΑΚΑΓΕ 45,04 ευρώ 
(562,95Χ8%). Με την εφαρμογή του νόμου 4387/2016, 
από 1/7/2016 η επικουρική επανυπολογίστηκε και 
έπεσε στα 328,82 ευρώ. Η κράτηση έπρεπε να υπολο-
γίζεται με βάση το ποσοστό 3%, δηλαδή να ήταν 9,86 
ευρώ (328,82Χ3%). Το ΕΤΕΑΕΠ όμως συνεχίζει να του 
παρακρατά 45,04 ευρώ, δηλαδή του κλέβει 35,18 ευρώ 
(45,04-9,86). Η σύνταξή του συνταξιούχου πρέπει να 
αυξηθεί από την 1/7/2016 κατά 35,18 ευρώ να γίνει 
δηλαδή 364 ευρώ (328,82+35,18), ενώ τα αναδρομικά 
χρεωστούμενα που πρέπει να του επιστραφούν είναι 
633,24 ευρώ (35,18Χ18), από τον 7/2016 μέχρι και 
31/12/2017.
• συνταξιούχος του δημοσίου που έπαιρνε αρχική 
καταβαλόμενη επικουρική σύνταξη 356,87 μικτά, μέχρι 
τον Ιούλη του 2016 είχε κράτηση υπέρ ΑΚΑΓΕ 14,27 
ευρώ (356,87Χ4%). Με την εφαρμογή του νόμου 
4387/2016 η επικουρική επανυπολογίστηκε και έπεσε 
στα 235,13 ευρώ. Η κράτηση υπέρ ΑΚΑΓΕ έπρεπε να 
είναι 0 ευρώ. Όμως το ΕΤΕΑΕΠ εξακολούθησε να του 
παρακρατά και να του κλέβει τα 14,27 ευρώ. Η σύνταξη 
του συνταξιούχου πρέπει να αυξηθεί από την 1/7/2016 
κατά 14,27 ευρώ δηλαδή να γίνει 267,40 ευρώ 
(253,13+14,27), ενώ τα αναδρομικά χρεωστούμενα 
που πρέπει να του επιστραφούν είναι 255,86 ευρώ 
(14,27Χ18).
β) για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ- ΤΕΑΜ, για τις 
συντάξεις των οποίων δεν υπήρχαν στοιχεία εφαρμό-
στηκε η παρακάτω αυθαίρετη μέθοδος:
• συνταξιούχος που έπαιρνε αρχική καταβαλόμενη 
επικουρική σύνταξη 592 ευρώ είχε τις εξής παρακρα-
τήσεις:
1) ν. 3986/2011 εισφορά αλληλεγγύης 43,76 ευρώ
2) ν. 4024/2011 κράτηση 118,4 “
3) ν. 4051/2012 “ 88,8 “
4) ν. 4093/2012 “ 47,36 “
5) ν. 4052/2012 “ 17,76 “
6) εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ 19,18 “
7) ΦΜΥ  30 “
Το άθροισμα των κρατήσεων (2), (3), (4) και (5) είναι 
272,32 ευρώ. Η νέα καταβαλόμενη επικουρική έπεσε 
στα 319 ευρώ (592-272). Η κυβέρνηση επέβαλε έναν 
αυθαίρετο συντελεστή επανυπολογισμού 0,4927 και η 
τελική καταβαλόμενη σύνταξη έγινε 157,5 ευρώ 
(319Χ0,4927). Πάνω στο ποσό αυτό γίνεται παρακράτη-
ση υπέρ ΕΟΠΥΥ  και ΦΜΥ 15,23 ευρώ 32,5 και ο συντα-
ξιούχος παίρνει καθαρά στο χέρι 125 ευρώ (157,5-
32,5). 
Η αλχημεία βρίσκεται στο εξής: για να γίνει ο επανυ-
πολογισμός της σύνταξης έπρεπε να υπολογισθούν τα 
συντάξιμα χρόνια (34) επί τον συντελεστή 0,45/έτος= 
ποσοστό 15,3% επί των συντάξιμων αποδοχών, αποτέ-
λεσμα επικουρική καταβαλόμενη 363 ευρώ. Από αυτά 
έπρεπε να αφαιρεθεί το σύνολο των 61,7 ευρώ (11% 
ΦΜΥ και 6% υπέρ ΕΟΠΥΥ), η τελική  καταβαλόμενη θα 
ήταν 301 ευρώ  (363-61).  Χάνει δηλαδή κάθε μήνα 176 
ευρώ (301-125). Άρα η σύνταξη πρέπει από 1/7/2016 να 
αυξηθεί στα 301 ευρώ και τα αναδρομικά χρεωστούμε-
να που πρέπει να του επιστραφούν είναι 3168 ευρώ 
(176Χ18).
Σημείωση: Για το ένα (1) εκατομμύριο περίπου συντα-
ξιούχων κύρια του ΙΚΑ που παίρνουν επικουρική, αλλά 
το άθροισμα κύριας και επικουρικής είναι μικρότερο 
των 1300 ευρώ, δεν υπήρξαν περικοπές των επικουρι-
κών. Όμως έχει ήδη υπολογισθεί η ΠΔ των επικουρι-
κών. Όταν θα γίνει και ο επανυπολογισμός των κύριων 
και θα προσδιοριστεί η ΠΔ τους, η περικοπή του 18% 
θα γίνει πάνω στο σύνολο των δύο ΠΔ, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται το ζητούμενο από την κυβέρνηση ποσό 
παρακράτησης. Αν δηλαδή η ΠΔ της κύριας σύνταξης 
είναι μεγαλύτερη του 18%, η περικοπή του θα γίνεται 
μόνο από την κύρια σύνταξη. Αν όμως είναι μικρότερη 
του 18%, αφ' ενός θα περικόπτεται όλη η ΠΔ της κύρι-
ας σύνταξης, αφ' ετέρου  το ποσοστό που λείπει για να 
πιαστεί όλο το 18% (σαν χρηματικό ποσό) θα αφαιρεί-
ται από την ΠΔ της επικουρικής. Δέστε και στα παρα-
δείγματα που αναλύονται στο τεύχος του Δεκέμβρη 
2017, για τον επανυπολογισμό των συντάξεων, όπου σε 
κάποιες περιπτώσεις η ΠΔ  της κύριας είναι μικρότερη 
του 18%.

Δεν θα τους αφήσουμε να μας 
ρίξουν στην εξαθλίωση για να 

αυγαταίνουν τα κέρδη των 
μονοπωλίων, των 

μεγαλοεργοδοτών. Δεν θα 
κάνουμε πίσω στους αγώνες 

για να τους εμποδίσουμε, δεν 
θα κάνουμε πίσω από την 

διεκδίκηση των αιτημάτων μας. 
Οργανωνόμαστε, γινόμαστε πιο 

δυνατοί, κλιμακώνουμε τη 
δράση μας.



ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Σωματείο Συνταξιούχων 

ΙΚΑ  Ν. Αιτωλοακαρνανίας
Με ανακοίνωσή του το σωματείο καταγγέλλει τις 

διασπαστικές ενέργειες ομάδας συνταξιούχων στη 
Ναύπακτο.

“Συνάδελφοι το τελευταίο χρονικό διάστημα διαπι-
στώνουμε ότι, στην πόλη της Ναυπάκτου  κάποιοι 
συνάδελφοι ξεκίνησαν πρωτοβουλία για ίδρυση “σωμα-
τείου συνταξιούχων ΕΦΚΑ”. Είναι γνωστό στην ευρύτε-
ρη περιοχή της Ναυπάκτου, ότι  εδώ και  πέντε χρόνια, 
με έδρα την Ναύπακτο, έχει συστηθεί  παράρτημα  του 
σωματείου μας για το συντονισμό της δράσης των 
συνταξιούχων της περιοχής, την ενημέρωση και την 
αγωνιστική αντιμετώπιση των αντισυνταξιουχικών 
μέτρων που συνεχώς λαμβάνονται. Είναι επίσης γνω-
στό, ότι τα παράρτημά μας κάνει κανονικά εκλογές για 
τα όργανα της κεντρικής διοίκησης, αλλά και για εκλο-
γή  πενταμελούς Διοικούσας  Επιτροπής, η οποία  έχει 
την ευθύνη  λειτουργίας του παραρτήματος. Κάνει 
εγγραφές, πραγματοποιεί συσκέψεις, ενημερώνει  
τους συνταξιούχους, συντονίζει τη δράση  και την αντί-
σταση των συνταξιούχων της περιοχής  κόντρα στις 
αντισυνταξιουχικές πολιτικές όλων των τελευταίων 
κυβερνήσεων .

Κι ενώ θα περίμενε κανείς αυτή η προσπάθεια να 
ενισχυθεί , για να μπορέσουμε  όλοι μαζί να βάλουμε 
φρένο στη διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης , βλέ-
πουμε πρωτοβουλίες  για καινούργιο σωματείο. Η πρω-
τοβουλία   αυτή είναι σαφώς διασπαστική και βάζει 
εμπόδια  στην ενωτική μας δράση.

Θέλουμε να καλέσουμε  τους συναδέλφους να μην 
προχωρήσουν στην υλοποίηση  αυτής της ενέργειας . 
Να μαζικοποιήσουν το ενωτικό σωματείο  των συνταξι-
ούχων  Ι.Κ.Α Αιτωλ/νίας,  για να είναι η δράση μας 
περισσότερο αποτελεσματική .

Για να μπορέσουμε όλοι μαζί να διεκδικήσουμε την 
απόδοση στο ακέραιο  στις κύριες και επικουρικές 
συντάξεις  , το ΕΚΑΣ, τα μερίσματα, τα εφάπαξ .  Την 
επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης  και ότι άλλο 
μας έχει αφαιρεθεί.    

Το σωματείο μας τέλος, συμμετέχει στη συντονιστι-
κή  επιτροπή των συνεργαζόμενων συνταξιουχικών 
οργανώσεων  του νομού, αναπτύσσοντας κοινή δράση 
με το σωματείο συνταξιούχων  του δημοσίου  και τα 
σωματεία συνταξιούχων ΟΑΕΕ Αγρινίου, Αμφιλοχίας 
και Μεσολογγίου”. 
Επίσης με δελτίο τύπου ενημέρωσε πως:

Την Παρασκευή 09-03-2018 συνεδρίασε  με διευρυ-
μένη σύνθεση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου 
μας  με τη συμμετοχή  των μελών της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής  και των Διοικουσών Επιτροπών  από τα 
παραρτήματα  Αμφιλοχίας – Μεσολογγίου και Ναυπά-
κτου. Θέμα της συνεδρίασης  ήταν η εκτίμηση της 
δουλειάς μας και ο προγραμματισμός δράσης για το 
επόμενο διάστημα , με βάση και τις αποφάσεις των 
Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε  να στηρίξει  τις 
κινητοποιήσεις εργατικών συνδικάτων (Οικοδόμοι, 
πλειστηριασμοί) και να οργανώσει τις δραστηριότητες 
του σωματείου (Γενική απολογιστική συνέλευση μελών, 
συνελεύσεις των παραρτημάτων, συγκέντρωση δια-
μαρτυρίας στο νομό), την κοινή δράση με τα άλλα 
σωματεία συνταξιούχων του νομού (περιφερειακή 
σύσκεψη σωματείων και συγκέντρωση στην Πάτρα) 
καθώς και την Πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση.

Το Σωματείο μας (καταλήγει η ανακοίνωση) θα επιδι-
ώξει τη συνεργασία με τα άλλα σωματεία Συνταξιού-
χων του νομού, έτσι ώστε από κοινού να στηρίξουμε  
και να οργανώσουμε  τις παραπάνω δράσεις .

Καλούμε  τους συνταξιούχους να συσπειρωθούν 
στα σωματεία τους , να στηρίξουν το Πρόγραμμα 
Δράσης, δυναμώνοντας παραπέρα  τον αγώνα μας, 
μαζί με τ’ άλλα λαϊκά στρώματα, ενάντια στην αντισυ-
νταξιουχική – αντεργατική πολιτική  κυβέρνησης- 
κεφαλαίου. 

Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ 
Ν. Ηρακλείου

Η Ένωση χαιρετίζει θερμά την επέτειο της θυσίας 
των κολίγων στο Κιλελέρ που σήμερα μετά από 108 
χρόνια το μήνυμά του παραμένει επίκαιρο. Η ηρωική 
εξέγερση των αγροτών του Θεσσαλικού κάμπου ενά-
ντια στους καταπιεστές και εκμεταλλευτές τους, απο-
τελεί εξέγερση σταθμό στην ιστορία του αγροτικού 
κινήματος. Τότε, οι κολίγοι αντιμέτωποι με τους τσιφλι-
κάδες και το κράτος τους, με την πάλη που ήταν υπό-
θεση χρόνων και όχι ενός μόνο αγώνα και τη θυσία 
τους, κατάφεραν μετά από χρόνια, να πάρουν τα χωρά-
φια τους. Αυτός, όπως και κάθε λαϊκός αγώνας δεν 
πήγε χαμένος. Προστέθηκε στη λαϊκή αγωνιστική 
παρακαταθήκη, αναγκαία στις σημερινές συνθήκες.

Σήμερα η αγροτιά, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι 
αντιμετωπίζουμε τους σύγχρονους "τσιφλικάδες", τους 
μεγαλοεπιχειρηματίες, τους βιομήχανους και το Αστικό 
Κράτος με τις αντιλαϊκές και αντεργατικές κυβερνητι-
κές πολιτικές που ορμούν ν' αρπάξουν το βιός μας και 
να μας μετατρέψουν ξανά σε κολίγους-δούλους. Οι 
αγώνες που έδωσε το οργανωμένο αγροτικό, εργατικό 
λαϊκό κίνημα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και φέτος 
δείχνουν ότι με οργάνωση, μαζική συμμετοχή, αγωνι-
στικό πλαίσιο και την κοινή δράση, μπορούμε να ανα-
κόψουμε την επίθεση που δεχόμαστε και να έχουμε 
κατακτήσεις.

Συνάδελφοι παλεύουμε όλοι μαζί ενάντια στη μοιρο-
λατρία, στη λογική ότι δεν γίνεται τίποτα. Μαζί θα παλέ-
ψουμε για την επιβίωσή μας, κόντρα στις αντιλαϊκές 
πολιτικές της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και κόντρα στην ΚΑΠ της ΕΕ που σας οδηγούν στη 
φτώχεια και την εξαθλίωση, στον αφανισμό και το 
ξεκλήρισμα.  Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε μόνο να 
κερδίσουμε, θα συνεχίσουμε να παλεύουμε πιστεύο-
ντας ότι μόνο ο αγώνας που δεν δίνεται πάει χαμένος

Επίσης με δελτίο τύπου η Ένωση “εκφράζει την 
αλληλεγγύη της στα διωκόμενα στελέχη του Εργατικού 
Κέντρου Λάρισας, που μαζί με άλλους συνδικαλιστές 
και Σωματεία αντέδρασαν στους πλειστηριασμούς λαϊ-
κών κατοικιών με λαϊκή συγκέντρωση διαμαρτυρίας  
έξω από τα δικαστήρια της Λάρισας. Οι εισαγγελικές 
αρχές ανταποκρινόμενες στις ανάγκες των αντεργατι-
κών και αντιλαϊκών δημοσιονομικών μέτρων, βάζει σε 
εφαρμογή νομικές διατάξεις που πέρασε στη Βουλή η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ τον περασμένο Δεκέμβρη, 
με τις οποίες οι κινητοποιήσεις για την υπεράσπιση της 
λαϊκής κατοικίας καθίστανται «ιδιώνυμο» αδίκημα, που 
διώκεται αυτεπάγγελτα και διατάζουν ποινική δίωξη σε 
βάρος του προέδρου του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, 
Τάσου Τσιαπλέ, και άλλων 6 ατόμων.  

Αυτή η ενέργεια δείχνει ξεκάθαρα, σε συνδυασμό με 
την πρόσφατη καταστολή κινητοποίησης ενάντια στις 
κατασχέσεις σε συμβολαιογραφείο στο κέντρο της 
Αθήνας, ότι κυβέρνηση, αστική δικαιοσύνη και δυνά-
μεις καταστολής δρουν συντονισμένα για να εξυπηρε-
τήσουν τις επιδιώξεις και τα κέρδη των τραπεζιτών. Με 
τέτοιες ενέργειες δεν θα καταφέρουν να τρομοκρατή-
σουν τους εργαζόμενους και το εργατικό - λαϊκό κίνη-
μα. Θα μας βρίσκουν συνεχώς μπροστά τους! Όλοι οι 
εργαζόμενοι πρέπει να σταθούν αλληλέγγυοι στον 
πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Λάρισας και των υπο-
λοίπων έξι διαδηλωτών που διώκονται. Απαντάμε με 
ένταση του αγώνα για την προστασία της λαϊκής κατοι-
κίας και διεκδικούμε :

Να σταματήσουν όλες οι διώξεις και η ποινικοποί-
ηση των αγώνων,

Να σταματήσουν τώρα οι κατασχέσεις και οι πλει-
στηριασμοί εργατικών - λαϊκών κατοικιών, λαϊκών 
καταθέσεων και εργαλείων δουλειάς αυτοαπασχο-
λούμενων

Να ψηφιστεί τώρα νόμος που θα προστατεύει την 
πρώτη κατοικία κάθε εργατικής και λαϊκής οικογένει-
ας”.

Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ 
& Συγχωνευθέντων 
Ταμείων Ν. Λάρισας

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ένωσης είναι:

Πρόεδρος:  Κουμαντζέλης Αθανάσιος 
Αντιπρόεδρος:  Παπαδούλης Γεώργιος 

Γ. Γραμματέας: Λουτριώτη Ευτυχία        
Αν. Γραμματέας: Καφρίτσας Δημήτριος 
Οργ. Γραμματέας: Βαγενάς  Μιχάλης        

Ταμίας: ΣβάρναΦωτεινή                               
Μέλη: Τσιπλάκης Ελευθέριος, Γκουζιώκας Κωνστα-

ντίνος, Τσολάκης Ιωάννης

Συνεργαζόμενες 
Συνταξιουχικές 

Οργανώσεις Λέσβου
Απάντηση σε δημοσίευμα

Θα περίμενε κανείς μια τελείως διαφορετική απάντη-
ση από τους διοικούντες του Νοσοκομείου Μυτιλήνης 
στα γραφόμενα-καταγγελλόμενα των συνεργαζόμενων 
συνταξιουχικών σωματείων της Λέσβου... Ενώ αναφερ-
θήκαμε σε προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όσο ανα-
φορά την υγεία-περίθαλψη, από τη διοίκηση του Νοσο-
κομείου δεν μας δόθηκε καμία απάντηση. Στάθηκαν 
μόνο στο θέμα του ραντεβού με το Νοσοκομείο ενός 
ασθενούς μετά από 4 μήνες. Είναι ψέματα αυτό;

Θέλετε, να σας στείλουμε καμιά πενηνταριά σημειώ-
ματα για ραντεβού πάνω από ένα μήνα; Μάλιστα έχου-
με σημειώματα με ραντεβού που έχουν κλειστεί ακόμα 
και για πέντε μήνες μετά.

Έτσι θα λειτουργείτε το Νοσοκομείο; Με μπλοκάκια; 
Και όχι ιατρικό προσωπικό με μόνιμη σχέση εργασίας, 
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης; Γιατί ως 
διοίκηση του νοσοκομείου δεν φροντίσατε, αφού γνω-
ρίζατε ότι η γιατρός θα συνταξιοδοτηθεί, έγκαιρα να 
επανδρωθεί η θέση με πρόσληψη νέου μόνιμου για-
τρού διαβητολόγου και να μην περιμένουν οι ασθενείς 
μήνες να εξυπηρετηθούν; 

Εμείς βάλαμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι με την συνεχιζόμενη 
πολιτική υποχρηματοδότησης και υποβάθμισης των 
δημόσιων δομών Υγείας σε οριακό επίπεδο, με στόχο 
την παραπέρα εμπορευματοποίησης της υγείας. Και 
σ΄αυτό πρέπει να μας απαντήσετε.

Μας προξενεί δε κατάπληξη το γεγονός, παραβιάζο-
ντας ακόμα και το νόμο περί προσωπικών δεδομένων, 
ότι ασχοληθήκατε αποκλειστικά στην απάντηση σας 
για τον συγκεκριμένο ασθενή και μόνο, ενώ στα άλλα 
θέματα δεν δώσατε καμία απάντηση.

Σας αρέσει αυτό που γίνεται στο Βοστάνειο; Όπου 
εκατοντάδες ασφαλισμένοι  συνταξιούχοι  κάνουν 
καθημερινά παρέλαση στο Νοσοκομείο ζητώντας περί-
θαλψη;

Επίσης με επιστολή του το σωματείο προς τους 
αρμόδιους στο υπουργείο υγείας, στην Περιφέρεια, 
στις διοικήσεις των νοσοκομείων του νησιού, στα 
σωματεία των εργαζομένων στα νοσοκομεία, στα ΜΜΕ, 
στους βουλευτές, στην Ένωση Ιατρών,  εκφράζει την 
“έντονη διαμαρτυρία του σχετικά με την απαράδεκτη 
κατάσταση που επικρατεί στην Μονάδα Υγείας (πρώην 
ΙΚΑ), τονίζοντας πως... τώρα η κατάσταση δεν είναι 
απλά τραγική, αλλά τριτοκοσμική, αφού  υπάρχουν 
μόνο 4-5 γιατροί που καλύπτουν τον Ενιαίο Φορέα 
Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)...καταγγέλοντας  την επιχειρούμε-
νη κατάργησή της”. Επισημαίνει ακόμη πως “το Κέντρο 
Υγείας Μυτιλήνης δεν μπορεί να λειτουργήσει με απο-
σπάσεις γιατρών από τα Κέντρα Υγείας, ή από το 
Νοσοκομείο Μυτιλήνης. Στο δε Γενικό Νοσοκομείο 
Μυτιλήνης καθημερινά περνάνε εκατοντάδες ασφαλι-
σμένοι, συνταξιούχοι, πρόσφυγες περιμένοντας να 
εξεταστούν”...

Θα μας βρείτε καθημερινά στους  δρόμους του 
αγώνα, γιατί έχουμε πληρώσει με το αίμα μας, τον 
ιδρώτα μας, επί δεκαετίες δουλειάς τις ασφαλιστικές 
εισφορές που έχουμε καταβάλει και απαιτούμε να 
έχουμε πρόσβαση στην δωρεάν-δημόσια υγεία και 
περίθαλψη”, καταλήγει η ανακοίνωση.



Το ασφαλιστικό σύστημα δεν 
είναι χάρισμα του ΣΕΒ και των 

κυβερνήσεών του. Είναι 
κατάκτηση αγώνων, θυσιών, 

φτιαγμένο από το μεροκάματο 
και το μισθό εκατομμυρίων 

εργαζομένων. Κάτω τα χέρια 
από τις συντάξεις. Δεν ανήκουν 
στο κεφάλαιο, είναι κτήμα των 

εργαζομένων και του λαού

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Σύλλογος Συνταξιοπύχων 

ΙΚΑ Ν. Μαγνησίας
Με δελτίο τύπου η Διοίκηση του Συλλόγου Συνταξιού-

χων Ι.Κ.Α. νομού  Μαγνησίας, κάλεσε τους συνταξιού-
χους της περιοχής να συμμετέχουν δυναμικά στην 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας  που οργάνωσε ο Δημοκρα-
τικός Σύλλογος Γυναικών Μαγνησίας ενόψει της Παγκό-
σμιας Ημέρας της Γυναίκας, την Πέμπτη στις 8 του 
Μάρτη έξω από το ΠΕΔΥ Βόλου στις 10:30 το πρωί με 
αιτήματα:

Να δίνεται το επίδομα τοκετού σε όλες τις γυναίκες 
όλων των ταμείων και διεκδικώντας λύσεις στα προβλή-
ματα που υπάρχουν στην Π.Φ.Υ. ( όπως οι ελλείψεις 
γιατρών, λοιπού προσωπικού, ιατροτεχνολογικού εξοπλι-
σμού).

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, όπως και οι προηγούμε-
νες ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, μαζί με την ΕΕ και την εργοδοσία, 
εκμεταλλευόμενοι την κρίση που δημιουργεί το ίδιο το 
καπιταλιστικό σύστημα, μέσα από τα μνημόνια και τους 
αντεργατικούς νόμους που ψήφισαν οι αστικές κυβερνή-
σεις τα τελευταία χρόνια, καταργούν τα δικαιώματα των 
γυναικών, όπως της προστασίας της μητρότητας, με 
τελευταίο και αποκαλυπτικό για τον αντεργατικό χαρα-
κτήρα της ΕΕ, την απόφαση του Ευρωδικαστηρίου που 
θεωρεί νόμιμες τις απολύσεις των εγκύων εργαζόμενων.

Επίσης, η Διοίκηση του Συλλόγου Συνταξιούχων Ι.Κ.Α 
νομού  Μαγνησίας παλεύει και διεκδικεί: 

Αποκλειστικά δημόσια, δωρεάν Κοινωνική Ασφάλι-
ση για όλους, που θα χρηματοδοτείται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό και το μεγάλο κεφάλαιο. Καμία σύντα-
ξη κάτω από 600 ευρω. Ανώτερο όριο ηλικίας για 
πλήρη σύνταξη τα 60 χρόνια για τους άνδρες και τα 55 
για τις γυναίκες, τα 55 και τα 50 στα ΒΑΕ.

Σύγχρονο, αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα 
Υγείας - Πρόνοιας για όλους. Με κάλυψη όλων των 
αναγκών με μόνιμο προσωπικό και τον εξοπλισμό που 
χρειάζονται. Στα πλαίσια της πρόληψης, δωρεάν εξέτα-
ση για τις γυναίκες (τεστ-ΠΑΠ, μαστογραφία, έλεγχος 
οστεοπόρωσης). Να καταργηθεί κάθε είδους επιχειρη-
ματική δράση στην Ασφάλιση και στην Υγεία - Πρόνοια.

Σωματείο Συνταξιούχων 
ΙΚΑ Ν. Πιερίας

Σε Γενική Συνέλευση και εκδήλωση για τα 50 χρόνια 
από την ίδρυση του σωματείου κάλεσε τα μέλη του το 
ΔΣ. Στη σχετική ανακοίνωση- πρόσκληση αναφέρει:  Χτί-
σαμε ένα Σωματείο με πολλούς αγώνες  με διάφορες 
πολιτικές και κυβερνήσεις που πέρασαν αυτά τα 50 χρό-
νια.  Με αγώνες για μια καλύτερη ζωή των Συναδέλφων 
Συνταξιούχων. Δεν ζητήσαμε, και δεν ζητάμε ελεημοσύ-
νη, θέλουμε την αξιοπρέπειά μας, αυτήν που μας χρω-
στάνε μετά από τόσα χρόνια δουλειάς. Παρ' όλες τις 
δύσκολες συνθήκες που έζησε η γενιά μας, καταφέραμε 
να κρατήσουμε στην μνήμη μας τις λέξεις,  αξιοπρέπεια 
και φιλότιμο.. Έννοιες σαν τις παραπάνω ήταν αυτές που 
μας κράτησαν στη ζωή στα δύσκολα χρόνια και ξαναχτί-
σαμε τούτη τη χώρα.Οι πολιτικοί μας όλοι μιλούν για 
βιωσιμότητα του αλληνικού χρέους. Αλλά κανείς δεν 
αναφέρει τίποτα για τη βιωσιμότητα του ελληνικού λαού. 
Γενικά οι Συνταξιούχοι και η γενιά μας προσπαθήσαμε 
πολύ αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να κάνουμε ένα 
κράτος δικαίου. Γι’ αυτό πρέπει να παραδεχτούμε όμως 
πως αφήνουμε στα παιδιά μας  και τα εγγόνια μας, μια 
κατάσταση όπως αυτή που είχαμε παραλάβει  εμείς πριν 
50 χρόνια. Αν και τώρα δεν καταλάβουμε, πως μόνο ενω-
μένοι  και  όλοι μαζί  ίσως μπορέσουμε να σώσουμε, ότι 
έχει απομείνει στην χώρα μας,, τότε για ότι συμβεί από 
τώρα και στο εξής θα έχουμε ευθύνη.  

Επίσης το σωματείο σε κοινή ανακοίνωση με το 
Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΕΕ καταγγέλουν τους ηλε-
κτρονικούς πλειστηριασμούς και τις κατασχέσεις των 
σπιτιών των λαϊκών οικογενειών, τονίζοντας πως “δεν 
φταίει ο συνταξιούχος που του πετσόκοψαν τη σύνταξη, 
ενώ είχε ήδη καταβάλει όλες τις εισφορές του, ούτε ο 
εργαζόμενος που έμεινε άνεργος ή του μείωσαν το 
μισθό, αλλά ούτε και ο αυτοαπασχολούμενος που ανα-
γκάστηκε να κλείσει το μαγαζί του και με τους υπέρο-
γκους φόρους που του ζητούνται δεν μπορεί να εκπλη-
ρώσει τις υποχρεώσεις του. Είναι χρέος της ελληνικής 
κυβέρνησης να προστατέψει τους πολίτες της. Δεν φτά-
νουν όσα μας αφαίρεσαν όλα τα προηγούμενα χρόνια με 
τους συνεχόμενους αντιλαϊκούς νόμους τους, τώρα 
θέλουν να πάρουν και τα σπίτια των παιδιών μας, των 
εγγονών μας, των λαϊκών οικογενειών. Διεκδικούμε να 
ψηφιστεί άμεσα νομοθετική ρύθμιση για : 

Καμιά κατάσχεση, κανένας πλειστηριασμός στην 
πρώτη κατοικία και την επαγγελματική στέγη από δάνεια 
που βρίσκονται στο κόκκινο.

Κατάργηση των κατασχέσεων και των πλειστηριασμών 
για χρέη στους ασφαλιστικούς οργανισμούς και στο 
Δημόσιο”.

Σωματείο Συνταξιούχων 
ΙΚΑ Ν. Πρέβεζας

Απώλεια συναγωνιστή 
Το ΔΣ του σωματείου εξέδωσε την παρακάτω ανακοί-

νωση.
Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στις 21 Φλεβάρη ο 

σύντροφος και συνάδελφος Κωλέτσης Νίκος. Ο σύντρο-
φος Νίκος εκλέχτηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
του σωματείου των συνταξιούχων ΙΚΑ στις τελευταίες 
αρχαιρεσίες. Ο συνάδελφος Νίκος ήταν πάντα μπροστά 
σε όλες τις μάχες του σωματείου και του ταξικού κινήμα-
τος. Είναι μεγάλη η απώλεια για το σωματείο και το 
εργατικό κίνημα. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλληπητή-
ρια στην οικογένειά του.

Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ 
Ν. Φωκίδας

Με ανακοίνωση η Ένωση κάλεσε στη συγκέντρωση 
που οργάνωσαν το Εργατικό Κέντρο και σωματεία του 
νομού έξω από την Εφορία στις 21 Φλεβάρη.

“Στις 21 Φλεβάρη η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, κάνει 
πρεμιέρα στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς ως είχε 
υποχρέωση από το 3ο μνημόνιο που υπέγραψαν μαζί με 
τις άλλες πολιτικές δυνάμεις (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ κλπ).

Τράπεζες, Εφορείες, ασφαλιστικά ταμεία, Δήμοι, ΔΕΗ 
καθώς και τα αρπακτικά (εταιρείες και ιδιώτες που πλού-
τισαν και μέσα στην κρίση) θα ορμήσουν στα σπίτια μας, 
στα σπίτια των φτωχών συνανθρώπων μας, κάνοντας 
«μαύρο» εμπόριο, στερώντας το κεραμίδι από εμάς και 
τα παιδιά μας. Θα βάλουν «χέρι» σε κάθε περιουσιακό 
στοιχείο (ότι έχει απομείνει από δαύτα από καταθέσεις 
μέχρι χωράφια και κοτέτσια) από τα λαϊκά νοικοκυριά.

Ας σταματήσουν τις «κορόνες» τα κυβερνητικά στελέ-
χη ότι ο λαός δεν κινδυνεύει και ότι στόχος τους είναι 
τάχα οι «μεγαλοοφειλέτες». Οι μεγαλοοφειλέτες που 
επικαλούνται, είναι οι "υγιείς" (!!!!) επιχειρηματίες που 
στηρίζουν τη λεγόμενη "δίκαιη" ανάπτυξη. Είναι αυτοί 
που κάθε φορά τούς χαρίζουν δάνεια και χρέη με προ-
κλητικές πολιτικές παρεμβάσεις. Όλα αυτά τα μέτρα 
επιβεβαιώνουν ότι και στην ανάπτυξη ο λαός θα συνεχί-
σει να βιώνει τη φτώχεια, την ανασφάλεια και θα αγκομα-
χά για να τα βγάλει πέρα, ενώ οι επιχειρηματικοί όμιλοι 
θα εκμεταλλεύονται όλα τα προνόμια που τους δίνει το 
κράτος, με ζεστό χρήμα και φορολογική ασυλία. Μόνη 
απάντηση και στην ανάπτυξή τους είναι ο οργανωμένος 
αγώνας, η πάλη για την υπεράσπιση της ζωής, για αξιο-
πρεπείς συντάξεις,, για προστασία της λαϊκής κατοικίας

Κανείς δεν πρέπει να μείνει μόνος του στην επίθεση 
αυτή”

Σωματείο Συνταξιούχων 
ΙΚΑ Αμαρουσίου και γύρω 

Δήμων
Με ανακοίνωση το διοικητικό συμβούλιο κάλεσε τα 

μέλη του να πάρουν μαζικά μέρος στην εκλογοαπολογι-
στική Γενική Συνέλευσή του την Κυριακή 18 Μάρτη 2018 
στο Δημαρχείο Αμαρουσίου. Επίσης γνωστοποίησε την 
διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέων οργάνων διοί-
κησης του σωματείου, που θα διεξαχθούν από 26 Μάρτη 
έως 1 Απρίλη 2018 και το πρόγραμμα διενέργειας των 
εκλογών και τους χώρους.

Μαρούσι: στα γραφεία του σωματείου Δημ. Ράλλη 12 
από Δευτέρα 26/3 ως και Κυριακή 1/4, ώρες 10:00 πμ 
– 13:00 μμ και 17:00 μμ – 19:00 μμ

Πεύκη: στο Σύλλογο Κατοίκων του Ηλιακού Χωριού 
Πλατεία Γκαίτε Δευτέρα 26/3 ώρες 10:00 πμ – 13:00 μμ  
και 17:00 μμ – 19:00 μμ
Μελίσσια:  Τρίτη 27/3 ώρες 10:00 πμ – 18:00 μμ  
Ν. Ερυθραία: στο ΚΑΠΗ Τρίτη 27/3, ώρες 10:00 πμ – 13:00 μμ
Ν. Κηφισιά: στο ΚΑΠΗ Τετάρτη 28/3  ώρες 10:00 πμ – 13:00 μμ
Κάτω Κηφισιά: ΚΑΠΗ Πέμπτη 29/3 ώρες 10:00 πμ – 13:00 μμ
Άγιο Στέφανο: στο ΚΑΠΗ Σάββατο31/3 ώρες 10:00 πμ 
– 13:00 μμ  και 17:00 μμ – 19:00 μμ
Ωρωπό: στη Σκάλα Ωρωπού Κυριακή 1/4 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΕΣ, ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ 
ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΟ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Πανελλήνιος Σύλλογος 
Συνταξιούχων ΔΕΚΟ-Τραπεζών

Την Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση (ΓΑΣ) πραγ-
ματοποίησε στις 21 Φλεβάρη 2018 ο Σύλλογος καθώς και 
την Γενική Συνέλευση των μελών του στην Αττική στον 
κινηματογράφο Αλκυονίς. Η συμμετοχή στη ΓΣ ήταν 
μεγάλη. Παρουσιάστηκαν ο Απολογισμός και το Πρό-
γραμμα δράσης του ΔΣ, που εγκρίθηκαν από την ΓΑΣ και 
τη συνέλευση των μελών, ενώ εγκρίθηκαν και δύο ψηφί-
σματα, για τα γενικά αιτήματα του συνταξιουχικού κινή-
ματος και για την κατάργηση των επικουρικών συντάξε-
ων στην Εθνική Τράπεζα. Τα ψηφίσματα κατατέθηκαν 
στους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες και στα 
κόμματα της Βουλής (πλην ΧΑ). Αντίστοιχα Γενικές συνε-
λεύσεις πραγματοποιήθηκαν και από τα παραρτήματα 
του συλλόγου σε Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία, Πάτρα, Καλα-
μάτα.
Επίσης σε ανακοίνωσή του ο σύλλογος για την
8 Μάρτη τονίζει:

Χαιρετίζουμε την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. 
Εκφράζοντας την ταξική – αγωνιστική αλληλεγγύη μας 
στις αγωνιζόμενες γυναίκες εκ μέρους και των γυναικών 
μελών του Συλλόγου μας διαδηλώνουμε την αποφασιστι-
κότητά μας να συνεχίσουμε και να δυναμώσουμε την 
πάλη μας για τα δικαιώματά τους.

Οι γυναίκες σήμερα πλήττονται από την αντεργατική 
πολιτική των κυβερνήσεων, όπως όλος ο λαός. Οι συντα-
ξιούχοι γυναίκες γνωρίζουν τα ίδια σκληρά χτυπήματα 
στις συντάξεις τους, στις κοινωνικές παροχές, στην 
υγεία – περίθαλψη, στις συντάξεις χηρείας.

Στο αγωνιστικό κίνημα των συνταξιούχων η συμμετοχή 
των γυναικών στους συλλόγους είναι αποφασιστικής 
σημασίας για την ανάπτυξη και δραστηριοποίησή τους, 
την ενίσχυση των αγώνων τους. Βρίσκουν τη συναγωνι-
στική θέση τους μέσα στο κίνημα, παίρνουν την υπόθεση 
της πάλης στα χέρια τους.

Απευθύνουμε κάλεσμα σε όλες τις γυναίκες συνταξι-
ούχους από τις πρώην ΔΕΚΟ και Τράπεζες να οργανω-
θούν στο Σύλλογό μας, να συμμετέχουν μαζικά στη 
δράση μας, να πυκνώσουν τις γραμμές του αγωνιστικού 
συνταξιουχικού κινήματος. Είναι ο μόνος τρόπος και 
δρόμος να ισχυροποιήσουν το αγωνιστικό γυναικείο κίνη-
μα, να υπερασπιστούν τα δικαιώματα και κατακτήσεις 
του

Σύνδεσμος Συνταξιούχων 
Εφημεριδοπολών και Υπαλλήλων 

πρακτορείων Αθηνών
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου διοργάνωσε 

στις 4 Μάρτη συνεστίαση των μελών του συνδέσμου σε 
κέντρο διασκέδασης, στην οποία πήραν μέρος δεκάδες 
μέλη με τις οικογένειές τους, όπου γλέντησαν με λαϊκά 
και δημοτικά τραγούδια. Επίσης στις 13 Μάρτη διοργά-
νωσε την ετήσια Γενική Συνέλευση στην αίθουσα της 
“Πανηπειρωτικής” που ήταν μαζικότατη. Και στις δύο 
εκδηλώσεις παρευρέθηκε και χαιρέτισε ο Πρόεδρος της 
ΟΣΙΚΑ Δ. Κουμπούρης, ο οποίος και εκ μέρους της ΣΕΑ 
τόνισε πως “το επόμενο διάστημα θα είναι πολύ κρίσιμο 
και χρειάζεται όλοι οι συνταξιούχοι μαζί, όχι απλά να 
κινητοποιηθούν αλλά να ξεσηκωθούν για να μην εφαρμο-
στεί ο νόμος 4387/2016, που με τον επανυπολογισμό των 
συντάξεων και την κατάργηση της “προσωπικής διαφο-
ράς”, την κατάργηση του επιδόματος συζύγου και σε 
συνδυασμό με την μείωση του αφορολόγητου, θα δώσει 
τη χαριστική βολή στις εναπομείνασες συντάξεις, που θα 
μετατραπούν σε προνοιακά επιδόματα”.
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“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

Αιτήσεις για τις επιστροφές: 
απαραίτητες διευκρινίσεις
Πολλοί συνάδελφοι, 

ακούγοντας κάθε μέρα τις 
προτροπές των τ/ο κανα-
λιών και των  παρουσιαζό-
μενων... συνταξιοσωτήρων 
απευθύνονται στην Ομο-
σπονδία και στα σωματεία 
μας με το ερώτημα αν πρέ-
πει να κάνουν αίτηση στον 
ΕΦΚΑ για να πάρουν πίσω 
τα “κατά λάθος” επί πλέον 
παρακρατηθέντα από τις 
συντάξεις και φυσικά αν 
πρέπει να καταθέσουν και 
αγωγές στα δικαστήρια. 
Στην ανακοίνωση της ΣΕΑ 
διευκρινίζονται τα θέματα 
αυτά. Κρίθηκε αναγκαίο 
όμως να τονιστούν εντονώ-
τερα για άλλη μια φορά τα 
βασικά ζητήματα αυτών 
των ζητημάτων.

Πρώτον, όπως γράφου-
με και σε άλλο κείμενο, ο 
ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ απα-
ντούν πως δεν είναι δικό 
τους θέμα η επιστροφή, 
αυτή μπορεί να γίνει μόνο 
μετά από κυβερνητική 
απόφαση και εντολή, όπως 
έγινε με την επιστροφή 
των παραπάνω παρακρα-
τήσεων για τον ΕΟΠΥΥ. Οι 
δε αιτήσεις των συναδέλ-
φων καταλήγουν στα 
σκουπίδια των ταμείων, 
ένας από τους λόγους 
είναι και το γεγονός πως 
δεν διαθέτουν το αναγκαίο 
προσωπικό, που θα ασχο-
ληθεί με τόσες χιλιάδες 
αιτήσεις.

Δεύτερον το μοναδικό 
πρόβλημα που θεωρητικά 
“αντιμετωπίζεται” με την 
κατάθεση της αίτησης, 
είναι αυτό της παραγρα-
φής της υποχρέωσης της 
κυβέρνησης να επιστρέψει 
, αν και όταν, τα κλεμένα. 
Η παραγραφή όσον αφορά 
στις κρατήσεις αυτές, που 
έγιναν με βάση τον νόμο 
4387/2016, ξεκινά από την 
1/1/2022 (συμπλήρωση 
πενταετίας από την 
1/1/2017 ημερομηνία από 
την οποία θα έχει έναρξη η 
ισχύς της πενταετίας με 
βάση τους νόμους περί 
παραγραφής οικονομικών 
υποχρεώσεων).  Η αίτηση 
μόνο κατοχυρώνει (εφ' 
όσον θα εξακολουθήσει να 
υφίσταται το υπάρχον 
νομικό πλαίσιο και δεν 
αλλάξει), πως η υποχρέω-
ση αυτή της κυβέρνησης 
δεν παραγράφεται μετά 
την λήξη της πενταετίας. 
Κατά συνέπεια δεν υπάρ-
χει λόγος πανικού για την 
κατάθεση αιτήσεων, αντί-
θετα ο χρόνος αυτός πρέ-
πει να αξιοποιηθεί από 
τους συνταξιούχους και το 
κίνημα για να υποχρεώ-
σουμε την κυβέρνηση να 
επιστρέψει τα κλεμένα με 
πολιτική απόφαση. Ούτε 
και υπάρχει άμεση ασφυ-
κτικά δεσμευτική ημερομη-
νία, όπως κάποιοι σύλλο-

γοι παραπληροφορούν τα 
μέλη τους, μέχρι την οποία 
πρέπει να καταθέσουν 
αίτηση.

Τρίτον η διεκδίκηση δεν 
θα προέλθει από την αίτη-
ση, αλλά αυτή πρέπει και 
πάλι να συνοδευτεί από 
δικαστική αγωγή στο Διοι-
κητικό δικαστήριο. Ο ορι-
σμός της ημερομηνίας 
εκδίκασης της υπόθεσης  
για μεν την Αττική χρειά-
ζεται εφτά (7) χρόνια, για 
δε την περιφέρεια δέκα 
(10) χρόνια. Για την έκδο-
ση της απόφασης του 
δικαστηρίου- αν εκδικαστεί 
στην ορισμένη ημερομη-
νία- θα χρειαστεί επίσης  
ένα μεγάλο διάστημα.  
Συνολικά η ιστορία μπορεί 
να τραβήξει πάνω από 
δέκα  χρόνια για να φτάσει 
στο τέλος της. Όλα αυτά 
εφ' όσον η απόφαση του 
δικαστηρίου θα είναι θετι-
κή για τον ενάγοντα συντα-
ξιούχο. Και φυσικά δεν 
ξέρουμε αν η όποια κυβέρ-
νηση θα προσφύγει σε 
δευτεροβάθμια δικαστική 
διαδικασία, για να μπλοκά-
ρει την τυχούσα αρνητική 
για την πολιτική της από-
φαση του δικαστηρίου. ΄Η 
ακόμα δεν επιφέρει νέα 
νομοθετική ρύθμιση, που 
θα την απαλλάσσει από 
την υποχρέωση καταβολής 
των παράνομων κρατήσε-
ων, όπως έκανε η σημερινή 
με τον νόμο 4387/2016, 
που, καταστώντας όλη την 
προηγούμενη νομοθεσία 
που θέσπισαν οι κυβερνή-
σεις ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και ΝΔ- 
ΠΑΣΟΚ συνταγματικά 
έγκυρη, ακύρωσε την σχε-
τική απόφαση του ΣτΕ. Θα 
μας συγχωρήσετε για την 
έκφραση που παρακάτω 
θα γραφτεί, ξέρουμε πως 
είναι... λίγο σκληρή για τις 
ηλικίες μας, αλλά η όλη 
υπόθεση καταλήγει στο 
“ποιος ζει, ποιος πεθαί-
νει”!!!

Άρα για άλλη μια φορά 
καταλήγουμε στο “όλοι 
δρόμοι οδηγούν στη 
Ρώμη”, δηλαδή στους 
δρόμους των ρωμαλαίων 
αγώνων. Απλά και καθαρά 
χωρίς δικαστικές αυταπά-
τες του καναπέ μας μπρο-
στά στις οθόνες και στα 
καφενεία.

Σημείωση: Πλέον μετά 
την δήλωση του υφυπουρ-
γού Τ. Πετρόπουλου για 
την επιστροφή των παρα-
κρατηθέντων, που παραθέ-
τουμε στην 1η σελίδα, όλη 
αυτή η ανάλυση θα μπο-
ρούσε να θεωρηθεί περιτ-
τή, όμως καλό είναι να 
έχουμε πάντα υπ' όψη μας 
τέτοιου είδους μεθοδεύ-
σεις, γαιτί το ασφαλιστικό 
δεν τελείωσε, τέτοιες παγί-
δες θα αξιοποιηθούν και 
πάλι από τους επιτήδειους.

Ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό: Διαχρονικός στόχος των 
αντεργατικών πολιτικών κυβερνήσεων,

ΕΕ και  μεγάλου κεφαλαίου
Η «λευκή βίβλος» της ΕΕ προδιέ-

γραψε και καθόρισε την τύχη του 
δημόσιου ασφαλιστικού – συνταξιο-
δοτικού συστήματος. Δημόσιου με 
την έννοια πως οι εισφορές εργαζο-
μένων και εργοδοτών, είτε για τις 
κύριες, είτε τις επικουρικές συντά-
ξεις εξασφάλιζαν την απόδοση των 
δικαιούμενων συντάξεων στους 
συνταξιούχους, ταυτόχρονα με την 
ευθύνη και υποχρέωση του κράτους 
να καλύπτει τα όποια ελλείμματα 
παρουσιαζόντουσαν στα αποθεμα-
τικά των ταμείων, ώστε η καταβολή 
των συντάξεων να είναι απρόσκο-
πτη.

Η υποχρέωση και ευθύνη αυτή 
προήλθαν από το γεγονός πως τα 
αποθεματικά των ταμείων και κύρια 
του ΙΚΑ στις προηγούμενες δεκαετί-
ες ληστεύτηκαν από το μεγάλο 
κεφάλαιο και τις κυβερνήσεις. Στην 
ουσία το κράτος απλά επέστρεφε 
στα ταμεία τα κλεμένα, από αυτό 
και το μεγάλο κεφάλαιο, μερίδια 
των αποθεματικών, συμπληρώνο-
ντας τα κενά που η λεηλασία αυτή 
άφηνε στα ταμεία. Αλλά και στις 
περιπτώσεις των ειδικών ταμείων οι 
μεμονωμένοι εργοδότες που αξιο-
ποιούσαν τα αποθεματικά αυτά για 
την ανάπτυξη κερδοφόρων επιχει-
ρηματικών δραστηριοτήτων τους 
(πχ Τράπεζες, ΔΕΚΟ κλπ), αναλάμ-
βαναν την υποχρέωση να καλύπτουν  
τα ελλείμματα, ή να χρηματοδοτούν 
τα ταμεία. Λχ η διαχρονική ληστεία 
του ΙΚΑ ανέρχεται σε δεκάδες δισεκ. 
ευρώ σε σημερινές τιμές

Δεν θα επεκταθούμε περισσότε-
ρο στους λόγους (ανταγωνιστικότη-
τα, κερδοφορία) με την επίκληση 
των οποίων  το μεγάλο κεφάλαιο 
κάποια στιγμή θεώρησε πως πρώ-
τον ήρθε η ώρα η επιστροφή των 
κλεμένων να σταματήσει ή να ελαχι-
στοποιηθεί, αντίθετα τα τεράστια 
αυτά κονδύλια να αποδοθούν σ’ 
αυτό, ώστε να τα αξιοποιήσει για 
τους δικούς του σκοπούς δεύτερον 
να μειωθεί ή και καταργηθεί η δική 
του συνεισφορά στα ασφαλιστικά 
ταμεία και τρίτον ο χώρος της 
ασφάλισης – σύνταξης να παραδο-
θεί στη δική του επιχειρηματική 
δράση.

Έτσι η εργοδοτική εισφορά 
βαφτίστηκε «μη μισθολογικό 
κόστος», η σύνταξη «σπατάλη και 
δημοσιονομικό κόστος», ενώ κατα-
κτήσεις του εργατικού κινήματος 
στον τομέα αυτό πχ μειωμένα χρό-
νια ασφάλισης για τις γυναίκες, 
οικογενειακά επιδόματα,  παροχές 
πρόνοιας για ειδικές κατηγορίες 
κλπ ονομάστηκαν «παθογένειες», 
όπου όλα αυτά έπρεπε να εξαλει-
φθούν.

Αυτή την προοπτική που έθεσε το 
μεγάλο κεφάλαιο στις κυβερνήσεις 
και μηχανισμούς του (ΕΕ), ήρθε να 
προσδιορίσει η «λευκή βίβλος». 
Έτσι ξεκίνησε μια προϊούσα επίθε-
ση στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτι-
κό και πριν ακόμα, από το 1990, που 
συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Η «λευκή 
βίβλος» αποτέλεσε  το γενικό πλαί-
σιο κατευθύνσεων της ΕΕ, που μέσα 
σ’ αυτό, εξειδικεύοντας και σχεδιά-
ζοντας σταδιακά  τους επιμέρους 

στόχους, μεθόδους και μέτρα  οι 
όποιων αποχρώσεων κυβερνήσεις 
των χωρών – μελών έπρεπε να κινη-
θούν. Κι αυτό έκαναν.

Στη χώρα μας η επίθεση στο 
ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό 
διαρκεί ήδη 28 χρόνια, ξεκίνησε το 
1990. Οι αστικές κυβερνήσεις φυσι-
κά ήξεραν πως έπρεπε να κινηθούν 
προσεκτικά, με σταδιακά βήματα, 
υποχωρήσεις και συμβιβασμούς, 
που έκαναν κάτω από την πίεση του 
εργατικού κινήματος. Όμως για το 
κεφάλαιο δεν υπήρχε περιθώριο για 
οριστική υποχώρηση και εγκατάλει-
ψη των σχεδίων του. Στους στόχους 
του αυτούς, εκτός από την αποφα-
σιστική πολιτική των κυβερνήσεων, 
είχε και τη βοήθεια των συμβιβα-
σμένων ηγεσιών στο εργατικό συν-
δικαλιστικό κίνημα, που με την 
τακτική των υποχωρήσεων και συμ-
βιβασμών, της υιοθέτησης των αιτι-
άσεων του κεφαλαίου (ανταγωνιστι-
κότητα, επιχειρηματικότητα κλπ) 
αποδέχτηκαν και έβαλαν πλάτη να 
εφαρμόζονται σταδιακά τα αντια-
σφαλιστικά μέτρα των κυβερνήσε-
ων.

Η βασική, μόνιμη δικαιολογία των 
κυβερνήσεων ήταν πως επειδή τα 
αποθεματικά των ταμείων εξαντλού-
νταν και δεν θα μπορούσαν να συνε-
χίσουν να αποδίδουν συντάξεις 
ύστερα από λίγα χρόνια,  έπρεπε να 
παρθούν μέτρα για την σωτηρία 
τους. Η κάθε κυβέρνηση με τα 
μέτρα που έπαιρνε, διαλαλούσε 
πως έσωζε το συνταξιοδοτικό για τα 
επόμενα 20, 30 ή 50 χρόνια(!!!), κάτι 
που βέβαια αποδείχνονταν πολύ 
γρήγορα πως ήταν μια μεγάλη 
απάτη. Έτσι:
1) ο νόμος 1902/1990 (ΝΔ) έβαλε 
την βάση για τη συνέχεια.  Μ’ αυτόν:

α) τα κατώτερα όρια των συντά-
ξεων του ΙΚΑ καθορίζονταν σύμφω-
να με  τις αυξήσεις των μισθών των 
δημοσίων υπαλλήλων και όχι του 
ημερομίσθιου του ανειδίκευτου 
εργάτη 

β) αυξήθηκαν στα 4500 (από 
4050) τα ένσημα για συνταξιοδότη-
ση από το ΙΚΑ και

γ) αυξήθηκαν κατά 3 ποσοστιαίες 
μονάδες οι εισφορές εργαζομένων 
και εργοδοτών.
2) ο νόμος 1976/1991 (ΝΔ) επέβα-
λε:

α) τον υπολογισμό των συντάξε-
ων με βάση τις αποδοχές της τελευ-
ταίας πενταετίας (αντί  διετίας) 

β) την αύξηση του ποσοστού 
αναπηρίας για την απόδοση σύντα-
ξης στο 80% (από 67%) 

γ) την αύξηση των ορίων ηλικίας 
στους εργαζόμενους στο Δημόσιο 
και των εισφορών των εργαζομένων 
στις ΔΕΚΟ.
3) ο νόμος 2084/1992 (ΝΔ – Σιού-
φας) επέβαλε:

α) την αύξηση των εισφορών 
εργαζομένων – εργοδοτών κατά 
2,75% 

β) οι πρωτοασφαλιζόμενοι 
(άντρες και γυναίκες) μετά την 
1/1/1993 είχαν όριο ασφάλισης τα 
65 χρόνια 

γ) σε όσους από αυτούς δούλευ-
αν στα ΒΑΕ εισφορά για επικουρική 

ασφάλιση 1,25% και για τους εργο-
δότες τους 0,75% 

δ)  την σταδιακή κατάργηση (10% 
το χρόνο) του υπολογισμού των 
δώρων εορτών στις συντάξεις 

ε) την κατάργηση του κοινωνικού  
πόρου για τα επικουρικά ταμεία 

στ) την συγχώνευση όλων των 
επικουρικών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
4) ο νόμος 2556/1997 (ΠΑΣΟΚ) 
προσέθεσε όρο ότι τα μειωμένα 
όρια ηλικίας για τα ΒΑΕ στα 56 με 
35 χρόνια ασφάλισης, όπου έπρεπε 
τα 25 χρόνια να είναι σε ΒΑΕ.
5) ο νόμος 3029/2002 (ΠΑΣΟΚ- 
Ρέππας) επικύρωσε όλους τους 
προηγούμενους της ΝΔ και προσέ-
θεσε: 

α) τη σταδιακή μείωση (από το 
2008) κατά 10% των συντάξεων 
συνταξιούχων από πρώην ΔΕΚΟ και 
Τράπεζες (από 80% στο 70%) 

β) την «προαιρετική» επέκταση 
των ορίων ηλικίας στα 67 

γ) τον επανακαθορισμό των ΒΑΕ 
δ) την ενοποίηση όλων των ταμεί-

ων μέχρι 31/12/2007 
ε) τη δημιουργία των επαγγελμα-

τικών ταμείων 
στ) τον υπολογισμό των συντάξε-

ων με τον μέσο μισθό της τελευταί-
ας πενταετίας και όχι του τελευταί-
ου μήνα 

ζ) τον καθορισμό της χρηματοδό-
τησης του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ από το κρά-
τος στο ανεπαρκέστατο 1% του 
ΑΕΠ.
6) ο νόμος 3655/2008 (ΝΔ- Πετρα-
λιά) επέφερε: 

α) την μείωση των επικουρικών 
συντάξεων από 20% έως και 69% 

β)  την αύξηση του ορίου ηλικίας 
από τα 50 στα 55 χρόνια για εργα-
ζόμενες με ανήλικα παιδιά, στα 50 
για τις τρίτεκνες  και στα 60 (από 
57) για όσες είχαν 10.000 ένσημα 

γ) την αύξηση των ορίων ηλικίας 
από τα 58 στα 60 για όσους συμπλη-
ρώνουν 35 χρόνια ασφάλισης 

δ) επίσης από τα 55 στα 57 των 
εργαζομένων για 25 χρόνια στα ΒΑΕ 
(σύνολο 35 χρόνια) 

ε) την αύξηση της ετήσιας ποι-
νής- μείωσης των συντάξεων των 
πρόωρα συνταξιοδοτούμενων από 
4,5% σε 6% 

στ) την παρακράτηση του 10% 
από τους κοινωνικούς πόρους  των  
ταμείων για τη δημιουργία «ταμείου 
αλληλεγγύης των γενεών”.     

Σημείωση: το δεύτερο μέρος 
της μελέτης αυτής θα δημοσιευτεί 
στο επόμενο τεύχος του ΠΑ
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Η μεθόδευση της
επίθεσης στο ασφαλιστικό

Η έξαρση της επίθεσης στο ασφαλιστικό- συνταξιοδοτι-
κό των τελευταίων δέκα σχεδόν χρόνων, απ' όταν ξέσπασε 
η καπιταλιστική οικονομική κρίση, σχεδιάστηκε πολύ καλά 
από τα αστικά επιτελεία και τις κυβερνήσεις. Η τακτική 
που ακολουθήθηκε ήταν αυτή που (1) θα εξασφάλιζε την 
μέγιστη δυνατή ανοχή εκ μέρους των συνταξιούχων, που 
αποτελούν ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, περί-
που το 1/4 και (2) τον αποπροσανατολισμό τους όσον 
αφορά τον τρόπο της αντιμετώπισης των κυβερνητικών 
μέτρων.

Για το (1) επιλέχτηκε η μέθοδος της διάσπασης, του 
“διαίρει και βασίλευε”. Τα πρώτα μέτρα (νόμοι) των μνημο-
νιακών περιόδων επιτέθηκαν στους “υψηλοσυνταξιού-
χους”, χτυπώντας βάναυσα τις συντάξεις τους, αφαιρώ-
ντας πάνω από το μισό από αυτές, στις κύριες και στις 
επικουρικές. Στο στόχαστρο βρέθηκαν οι συνταξιούχοι 
από ΔΕΚΟ- Τράπεζες, που λόγω των υψηλών εισφορών 
τους έπαιρναν και μεγαλύτερες συντάξεις. Στη συνέχεια 
ήρθε η σειρά των συνταξιούχων του δημοσίου, που είχαν 
την ίδια τύχη. Μάλιστα από την επίθεση αυτή δεν εξαιρέ-
θηκαν και οι ομάδες δημοσίων υπαλλήλων, που είναι 
άκρως απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του συστή-
ματος, όσον αφορά την αντιμετώπιση του εργατικού και 
λαϊκού κινήματος, των εργαζομένων στα σώματα ασφαλεί-
ας και στον στρατό.

Στο σύνολο των συνταξιούχων, που είναι περίπου 2,5 
εκατομμύρια, αυτές οι ομάδες αποτελούν την μειοψηφία, 
που δεν ξεπερνά τις 700.000. Από την άλλη στην μεγάλη 
πλειοψηφία των συνταξιούχων, που είχαν άθροισμα κύρι-
ας και επικουρικής σύνταξης κάτω από 1.300 ευρώ, οι 
περικοπές ήταν σχετικά μικρές. Έτσι οι κυβερνήσεις με 
την μέθοδο αυτή εξασφάλισαν για το πρώτο και κρίσιμο 
διάστημα την ανοχή αυτής της μεγάλης μάζας, που δεν 
έβλεπε το εισόδημά της να μειώνεται δραματικά.

Το ίδιο έγινε και για τις επικουρικές. Στο σύνολο των 
1.300.000 που λαμβάνουν επικουρική, μεγάλες περικοπές 
έγιναν σε περίπου 350.000 των ΔΕΚΟ και του ΙΚΑ- ΕΤΕΑΜ, 
που λόγω των υψηλών εισφορών έπαιρναν επικουρικές 
συντάξεις πάνω από 300 ευρώ, ενώ οι υπόλοιποι παίρνουν 
κάτω από το ποσό αυτό και δεν είχαν περικοπές.

Αυτό δεν σημαίνει πως όλοι οι χαμηλοσυνταξιούχοι 
γλίτωσαν από την επιδρομή. Με την ίδια λογική του “κοι-
νωνικού ρατσισμού” περιέκοψαν το ΕΚΑΣ από τις ομάδες 
που το έπαιρναν, για να... διορθώσουν την αδικία έναντι 
εκείνων που δεν το έπαιρναν. Το ίδιο έγινε με τις συντά-
ξεις χηρείας, παρ' όλο που στην περίπτωση αυτή δεν 
υπήρξε καμία δικαιολογία, αλλά το χυδαίο “αποφασίζομεν 
και διατάσσομεν”.

Με το πλήρωμα του χρόνου όμως κι επειδή αυτή η επί-
θεση δεν πρόκειται να σταματήσει, στο όνομα του αντί-
στροφου “κοινωνικού αυτοματισμού” η κυβέρνηση, για να 
ισοφαρίσει ξανά την... αδικία προς όσους υπέστησαν 
περικοπές, έναντι εκείνων που δεν είχαν τέτοιες- τους 
“χαμηλοσυνταξιούχους”- αποφάσισε το γενικό χτύπημα.  
Τσεκούρια, εργαλεία για το χτύπημα στα κεφάλια όλων 
των συνταξιούχων, χωρίς εξαιρέσεις είναι ο “επανυπολογι-
σμός” των συντάξεων και η καθιέρωση της “προσωπικής 
διαφοράς” που θα καταργηθεί από του χρόνου (ή ίσως και 
φέτος) και στη συνέχεια η μείωση του αφορολόγητου στα 
5.600 ευρώ. Απ' αυτά δεν θα γλιτώσει κανείς. 

Για το (2), την τακτική του αποπροσανατολισμού, έγινε 
προσπάθεια σε συνεργασία με μεγάλα κύρια δικηγορικά 
γραφεία και άλλους ειδικούς και επαίοντες- που έπεσαν 
σαν τα κοράκια πάνω στην καινούργια και ευκολόπιστη, 
απεγνωσμένη αυτή λεία- και με τη συνδρομή των φιλοκυ-
βερνητικών και υποταγμένων ομάδων σε πολλά σωματεία 
συνταξιούχων, να πειστούν αυτοί πως μόνο με τις αγωγές 
στα δικαστήρια θα πάρουν πίσω τα λεφτά τους. Όποια 
διαφήμιση δικηγορικού γραφείου κι αν δεις, τάζει ακριβώς 
αυτό. Κι έτσι χιλιάδες συνάδελφοι, παρασυρμένοι από την 
καλά οργανωμένη παραθυρολογία των τ/ο καναλιών και 
τις διαφημίσεις στις μεγάλες αστικές εφημερίδες, εξά-
ντλησαν την αντίθεσή τους στους νόμους και τα μέτρα 
μέσα στις δικαστικές αίθουσες, απέχοντας από τους αγώ-
νες που ανέπτυξε και συνεχίζει το αγωνιστικό συνταξιουχι-
κό κίνημα. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό, πως στη λογική 
αυτή μπήκαν και συνταξιούχοι, που στην πράξη δεν δικαι-
ούνταν κάποιες επιστροφές, ανώ κάποιοι άλλοι οι επιστρο-
φές που διεκδικούσαν ήταν μικρότερες από τις πληρωμές 
που κατέθεταν στα δικηγορικά γραφεία.

Μάλιστα μετά την αποκάλυψη της κυβερνητικής απά-
της με τα “λάθη” στον επανυπολογισμό των συντάξεων και 
τις κρατήσεις που μέχρι σήμερα έχουν γίνει, η μεθόδευση 
μετατράπηκε σε “αιτησιοκαταθεσιολογία” προς τον ΕΦΚΑ. 
Που βέβαια καταλήγει πάλι σε δικαστικές αγωγές (βλέπε-
τε σχετικό άρθρο με τις διευκρινίσεις για τις αιτήσεις).

Άρα πρέπει εκτιμώντας σωστά την τακτική των προη-
γούμενων και της σημερινής κυβέρνησης, εμείς, το κίνημα 
των συνταξιούχων που αγωνίζεται χωρίς να χάνει τον ταξι-
κό προσανατολισμό του της αγωνιστικής σύγκρουσης με 
την πολιτική αυτή, να αποκαλύψουμε πιο δυναμικά και πιο 
πειστικά σε όλους τους συνταξιούχους τις μεθοδεύσεις 
αυτές, να τους καλέσουμε να μπουν στις γραμμές του 
αγώνα. Μόνο έτσι έχουν και έχουμε ελπίδες να κερδί-
σουμε.

Συνταξιοδοτικό: ο ΣΕΒ το 
ξανανοίγει 

Ερωτήσεις του ΚΚΕ
για τις παράνομες

παρακρατήσεις και τις 
συντάξεις χηρείας

Οι βουλευτές του ΚΚΕ (το μοναδικό κόμμα που 
ανταποκρίθηκε στο σχετικό αίτημα του συνταξιουχικού 
κινήματος) κατέθεσαν δύο ερωτήσεις για τα παραπάνω 
θέματα.

Για το μεν πρώτο αφού περιγράφεται το πρόβλημα 
που η κυβερνητική αυθαιρεσία και παρανομία προκά-
λεσε σε χιλιάδες συνταξιούχους, δίνοντας και χαρα-
κτηριστικά παραδείγματα, διατυπώνεται η απαίτηση 
προς την κυβέρνηση “να πάρει μέτρα για να σταματή-
σει ο αυθαίρετος τρόπος υπολογισμού της κράτησης 
υπέρ ΑΚΑΓΕ και για να επιστρέψει όλα τα παρανόμως 
παρακρατηθέντα ποσά σε όλους τους συνταξιούχους, 
ανεξάρτητα αν έκαναν αίτηση ή όχι. Για να επιστρα-
φούν όλα τα παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά υπέρ 
ΑΚΑΓΕ στο ΕΤΕΑΕΠ, ούτως ώστε να αποδοθούν όλα 
από τον Αύγουστο του 2016 στους συνταξιούχους, 
χωρίς καμιά παραγραφή”.

Για δε το δεύτερο θέμα , αφού αναφέρεται η τραγι-
κή κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι δικαιού-
χοι συντάξεων χηρείας απαιτείται  από την κυβέρνηση 
“η κατάργηση του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 και των 
τροποποιήσεων που συμπεριελήφθησαν στο νόμο του 
Υπουργείου Οικονομικών περί “ρυθμίσεων γαι την 
αγορά παιγνίων” και να επανέλθουν οι ρυθμίσεις πριν 
από τον νόμο 4387/2016 ικανοποιώντας τα δίκαια αιτή-
ματα των δικαιούχων”.

ΠΑΜΕ: ανακοίνωση για τις 
προτάσεις του ΣΕΒ

Σε ανακοίνωσή του το ΠΑΜΕ, απαντώντας στις θρα-
σύτατες αυτές απαιτήσεις του ΣΕΒ επισημαίνει: “Οι 
βιομήχανοι... ζητούν για μία ακόμη φορά νέα προνόμια 
και φοροαπαλλαγές, μειώσεις των ασφαλιστικών τους 
εισφορών... να καταργηθούν οι εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης... να μεπι σε πρώτο πλάνο η ιδιωτική πρω-
τοβουλία στον τομέα της ασφάλισης, να μετατραπεί 
(αυτή) από κοινωνικό δικαίωμα σε ατομική υπόθεση 
του καθενός.... Κράτος και εργοδοσία να καλύψουν 
εδώ και τώρα τις ζημιές από τη δέσμευση των αποθε-
ματικών, το τζογάρισμα, τις απώλειές τους από το 
κούρεμα και τη λεηλασία... Επαναφορά των συντάξεων 
και των ασφαλιστικών δικαιωμάτων στα επίπεδα του 
2009...”

Σε όλους έχει γίνει 
πλέον αντιληπτό πως το 
ασφαλιστικό- συνταξιοδο-
τικό δεν έκλεισε κι ούτε θα 
κλείσει, μέχρι να το κλεί-
σουν τελείως. Έτσι βιομή-
χανοι,  μεγαλοεπιχειρημα-
τίες, μονοπώλια βάζουν 
ξανά στο τραπέζι την κατ' 
αυτούς ανάγκη νέων 
μεταρρυθμίσεων στο 
συνταξιοδοτικό, που θα 
ολοκληρώνουν την πλήρη 
κατάργηση όσων ψηγμά-
των πλέον έχουν απομείνει 
από τα “κοινωνικά” χαρα-
κτηριστικά του συστήμα-
τος.

Ο ΣΕΒ κατέθεσε προς 
την κυβέρνηση την πρότα-
ση- απαίτησή του να προ-
χωρήσουν αυτές οι μεταρ-
ρυθμίσεις που:
Ι) θα θεσπίσουν το σύστη-

μα των τριών πυλώνων, 
όπου ο πρώτος “δημό-
σιος”... ετοιμόροπος 
πυλώνας θα αποδίδει 
άθλια, πενιχρά επιδό-
ματα του μεγέθους του 
27%- 30% του μισθού 
του εργαζόμενου μετά 
από 40 χρόνια δου-
λειάς. Ο δεύτερος θα 
αντικαταστήσει τις 
σημερινές επικουρικές 
συντάξεις, με υποχρε-
ωτική ένταξη των εργα-
ζομένων, αλλά όχι υπο-
χρεωτική απονομή εξα-
σφαλισμένων συντάξε-
ων και ο τρίτος καθαρά 
ιδιωτικός πυλώνας, 
όπου όποιος έχει  την 
οικονομική δυνατότητα 
θα ασφαλίζεται, χωρίς 
όμως και στην περίπτω-
ση αυτή να εξασφαλί-
ζεται η απονομή σύντα-
ξης.

ΙΙ) θα καταργήσουν σταδι-
ακά την κρατική χρημα-
τοδότηση του δημόσι-
ου πυλώνα, άρα θα τον 
καταργήσουν στην 
ουσία και κατ΄επέκταση 
και τις “δημόσιες” 
συντάξεις που θα απο-
δίδει. Σαν φιλανθρωπι-
κή προσφορά η πρότα-
ση του ΣΕΒ προβλέπει 
για τους σημερινούς 
και μέχρις ενός χρονι-
κού ορίζοντα συνταξι-
ούχους την διατήρηση 
του “δημόσιου” και την 
κρατική χρηματοδότη-
σή του μέχρι το 2045. 
Από κει και πέρα... 
πάπαλα.

ΙΙΙ) θα μειώσουν (σε 
πρώτη φάση) τις εργο-
δοτικές εισφορές από 
το 13,33% στο 12%

IV) θα ολοκληρώσουν 
χωρίς καμία παρέκλιση 
την εφαρμογή των 
α ν τ ι α σ φ α λ ι σ τ ι κ ώ ν 
νόμων που ψηφίστη-
καν, ιδιαίτερα του ν. 
4387/16 με την πλήρη 
κατάργηση της “προ-
σωπικής διαφοράς” και 
τέλος, 

V) θα περικόψουν τελείως 
τις συντάξεις όσων 
σημερινών (και ασφα-
λώς μελλοντικών) 
συνταξιούχων είναι 
κάτω των 65 ετών 
(περίπου 500.000 
άτομα) !!!!!
Κι όλα αυτά βέβαια με 

την επίκληση της γνωστής 
πλέον επωδού “να εξοικο-
νομηθούν πόροι που θα 
κατευθυνθούν στην επιχει-
ρηματικότητα, στην χρη-
ματοδότηση παραγωγικών 
επενδύσεων και υποδο-
μών”...

Κατά τα άλλα η κυβέρ-
νηση αυτή, οι προηγούμε-
νες και οι επόμενες μας 
διαφημίζουν με κάθε ευκαι-
ρία, πως βγαίνουμε από τα 
μνημόνια, την επιτήρηση 
και, όπως είπε ο Τσίπρας 
στον Πορτογάλο Πρόεδρο 
μετά από την λήξη αυτής 
της περιόδου, “τα λαϊκά 
στρώματα θα νιώσουν τα 
οφέλη (τους) από την 
πραγματική οικονομία”!!! 

Τέτοια οφέλη σαν τα 
παραπάνω ας τα κρατή-
σουν για τους εαυτούς 
τους, τους τα χαρίζουμε. 
Εμείς θα συνεχίσουμε να 
αγωνιζόμαστε για να 
πάψουν να υπάρχουν και 
οι απαιτητές και οι τέτοιες 
απαιτήσεις τους.

Φυσικά δεν είναι τυχαίο 
πως την ίδια ακριβώς απαί-
τηση προς την κυβέρνηση 
εκφράζουν οι διάφοροι 
ευρωπαίοι αξιωματούχοι 
(πχ Μοσχοβισί), που προει-
δοποιούν πως, αν δεν 
εφαρμοστεί επ' ακριβώς ο 
νόμος Κατρούγκαλου, τότε 
όλα τα άλλα θα καταρρεύ-
σουν!!! 

Κυβέρνηση, ΕΕ, κεφά-
λαιο ίδια κομπανία. Εμπρός 
να τους χαλάσουμε τα 
σχέδια.

Δραστηριότητες της ΕΕΔΥΕ
Συλλογή υπογραφών από την ΕΕΔΥΕ για 
αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους

Η ΕΕΔΥΕ μαζεύει υπογραφές (μέχρι 
τώρα 2.500) ενάντια στην πράξη ανα-
γνώρισης από τις ΗΠΑ της Ιερουσαλήμ, 
ως πρωτεύουσα του Ισραήλ. Μετά τη 
λήξη της καμπάνιας οι υπογραφές θα 
κατατεθούν στην ελληνική βουλή απαι-
τώντας την αναγνώριση του κράτους της 
Παλαιστίνης στη βάση της απόφασής 
της, το Δεκέμβρη του 2015, στην πρε-
σβεία της Παλαιστίνης, ως ένδειξη της 
έμπρακτης αλληλεγγύης στον παλαιστι-
νιακό λαό καθώς και στην πρεσβεία του 
Ισραήλ, εκφράζοντας την αντίθεση του 
ελληνικού λαού στην ισραηλινή κατοχή 
που διαιωνίζεται με ευθύνη των ΗΠΑ και 
της ΕΕ. 
Το κείμενο των υπογραφών απαιτεί:

• Να πάρει θέση τώρα η ελληνική κυβέρ-
νηση αναγνωρίζοντας το παλαιστινια-
κό κράτος στα σύνορα του 1967 με 
πρωτεύουσα την ανατολική 
Ιερουσαλήμ.

• Το σταμάτημα των εποικισμών και την 
αποχώρηση όλων των εποίκων που 
έχουν εγκατασταθεί πέρα από τα 
σύνορα του 1967.

• Το γκρέμισμα του απαράδεχτου τεί-
χους διαχωρισμού της Ιερουσαλήμ.

• Το δικαίωμα επιστροφής των παλαιστι-
νίων προσφύγων στις εστίες τους, με 
βάση τις σχετικές αποφάσεις του 
ΟΗΕ.

• Την άρση κάθε αποκλεισμού των 
Παλαιστινίων στη Δυτική όχθη και στη 
Λωρίδα της Γάζας.

• Την άμεση απελευθέρωση όλων των 
Παλαιστινίων και άλλων πολιτικών 
κρατουμένων στις ισραηλινές φυλα-
κές.

• Την αποχώρηση του ισραηλινού στρα-
τού από όλα τα κατεχόμενα εδάφη 
του 1967, συμπεριλαμβανομένων των 
υψωμάτων του Γκολάν και την περιο-
χή του Ν. Λιβάνου.
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Πάει κι ο Λιαργκόβας, 
τον παραίτησαν από διευ-
θυντή του Γραφείου Προϋ-
πολογισμού της Βουλής. Ε 
πήγαινε γυρύοντας κι 
αυτός. Μια ευνοϊκή έκθεση 
για το κυβερνητικό έργο 
στον τομέα της οικονομίας 
δεν είχε κάνει. Όλο σκού-
ρα τα έβλεπε και τα παρου-
σίαζε τα πράγματα και εξέ-
θετε τους πανηγυρισμούς 
της κυβέρνησης για την 
καλή πορεία της οικονομί-
ας, για επιτυχημένη έξοδο 
στις αγορές και έξω από τα 
μνημόνια και άλλα τέτοια. 
Εμείς πάντως τον είχαμε 
προειδοποιήσει, του το 
είχαμε πει πως δεν τον βλέ-
πουμε να μένει στο πόστο 
του για πολύ ακόμα ,αν 
συνέχιζε έτσι. Δεν πέσαμε 
έξω. Αλλά πάντως το Γρα-
φείο της Βουλής δεν έμει-
νε ορφανό. Τον διαδέχτηκε 
ένας άλλος που θα προσέ-
χει τι εκτιμήσεις κάνει και τι 
γράφει στις εκθέσεις του. 
Να έχει η κυβέρνηση καλυ-
μένα τα νώτα της.

Βρε παιδί μου αυτός ο 
Λεβέντης της Ένωσης 
Κεντρώων ησυχία δεν 
έχει. Τα έχει βάλει με την 
ψυχική μας ηρεμία, όση 
μας απομένει από την 
εφαρμοζόμενη κυβερνητι-
κή πολιτική.  Βρε Λεβέντη 
μου μας φτάνει και μας 
περισσεύει αυτή, δεν 
χρειάζεται και η δική σου 
συνδρομή για να ταράζο-
νται τα νεύρα μας. Τι τα 
ήθελες αυτά για την ανά-

γκη να δοθούν όσα έχουν 
απομείνει από τις συντά-
ξεις μας για την αγορά 
όπλων και τα άλλα για τη 
Χρυσή Αυγή. Φτάνει δεν 
αντέχουμε άλλο. Νισάφι 
πια.

Βγήκε ο Χάρος παγανιά 
στην Αφρική, ο Τίλερσον 
υπουργός εξωτερικών των 
ΗΠΑ, παράλληλα με τον 
άλλον τον Λαβρόφ από τη 
Ρωσία. Η διείσδυση της 
Κίνας βλέπετε τους κλέβει 
τις μπουκιές από το στόμα. 
Και τρέχουν να προλάβουν 
να φάνε κι αυτοί ότι μπο-
ρούν. Έτσι έχουν μια σημα-
σία οι δηλώσεις Τίλερσον 
για την συμπεριφορά της 
Κίνας, έναντι εκείνης των 
ΗΠΑ. Κατήγγειλε λοιπόν την 
Κίνα πως ακολουθεί τακτική 
“αρπακτικού” και ακόμη 
“ενθαρρύνει την εξάρτηση 
και υπονομεύει την κυριαρ-
χία των αφρικανικών 
χωρών”. Ενω προφανώς η 
δική του χώρα σπεύδει να 
ορμήσει στις χώρες της 
αφρικανικής ηπείρου με 
διαθέσεις ιεραπόστολου 
και Μαρίας Τερέζας “αφο-
σιωμένης να σώζει ζωές” 
στις πολύπαθες αυτές 
χώρες!!!  Τι σημαίνουν 
αυτά; Μα το άγχος και την 
προσπάθεια να ενισχυθεί η 
απεξάρτηση των χωρών 
αυτών από την Κινέζικη 
επιρροή και να αντικατα-
σταθεί από την εξάρτηση 
από τις ΗΠΑ. Απλά πράγμα-
τα και κατανοητά. Σύγκρου-
ση γιγάντων, ποιος θα έχει 

την πρωτοκαθεδρία. Όλα 
τα άλλα για τις ζωές, που 
δήθεν θα σώσουν και οι μεν 
και οι δε είναι για τους αφε-
λείς. Αφού αυτές οι δυνά-
μεις, χρόνια τώρα έχουν 
σκορπίσει το θάνατο και 
την δυστυχία στους αφρι-
κανικούς λαούς με τις ιμπε-
ριαλιστικές επεμβάσεις 
τους.Πάντως τον γλωσσο-
φάγαμε τον άνθρωπο. Δεν 
πρόλαβαν να ολοκληρω-
θούν τούτες οι γραμμές και 
πληροφορηθήκαμε την 
αποπομπή του από τον 
Τρραμπ. Τον καημένο!!!

Άλλο ένα σοκ υπέστη 
η... δημοκρατική Ευρώπη 
από τα εκλογικά αποτελέ-
σματα στην Ιταλία. Και να 
ξανά σούσουρο και κουρ-
νιαχτός, ανησυχία και 
προβληματισμός από την 
άνοδο των δεξιών και 
ευρωσκεπτικιστών, που 
μπορεί να πάρουν και την 
κυβέρνηση της χώρας. Ε 
ας μην κάνουν κι έτσι. Τα 
ίδια ακριβώς μας έλεγαν 
και για τα αποτελέσματα 
στην Αυστρία και τον σχη-
ματισμό παρόμοιας 
κυβέρνησης από τέτοιες 
δυνάμεις εκεί. Κι ύστερα 
όλα κύλησαν ομαλά. Οι 
δυνάμεις αυτές αποδεί-
χτηκαν απόλυτα ευρωπαϊ-
κές, προσαρμόστηκαν 
αμέσως στο νέο καθήκον 
του υπερασπιστή της ΕΕ 
κι ήρθαν τα πράγματα στη 
θέση τους. Ησυχάσανε κι 
όλοι οι ανησυχούντες. Το 
ίδιο θα γίνει και στην Ιτα-
λία. Κι οι νέοι θα τα βρουν 
με τη Γερμανία και τη Γαλ-
λία και θα είμαστε πάλι 
όλοι μια ...ωραία ατμό-
σφαιρα.

Και ξαφνικά οι εγχώριοι 
αναλυτές των εξελίξεων 
στην περιοχή μας ανακά-
λυψαν πως η Τουρκία είναι 
μια δυνατή, μεγάλη χώρα, 
με οικονομία πολύ πιο 
ισχυρή από τη δική μας, 
πως έχει ισχυρό, εμειιρο-
πόλεμο στρατό κλπ. Και 
άρα σαν έμμεσο πλην 
σαφές συμπέρασμα βγαί-
νει το ότι δεν μπορούμε να 
τα βάλουμε μαζί της κι ας 
κοιτάξουμε να συμβιβα-
στούμε, εφ'οσον μάλιστα 

μετά λύπης τους διαπιστώ-
νουν πως τα δήθεν ισχυρά 
στηρίγματά μας στην ΕΕ 
και στο ΝΑΤΟ αποδείχνο-
νται τελικά αρκετά αδύνα-
μα και με μικρή διάθεση να 
μας συνδράμουν έναντι 
των τουρκικών διεκδικήσε-
ων και προκλήσεων. Κι όλα 
εκείνα που μας προπαγάν-
διζαν τόσα χρόνια έγιναν 
φτερά στον άνεμο των 
ιμπεριαλιστικών επιλογών. 
Για να μην σταθούμε ιδιαί-
τερα στους εθνικιστικούς 
και φασιστικούς κύκλους, 
που ακόμη- για το θεαθή-
ναι βέβαια- κοκορομαχούν 
με τη σημαία του “να 
πάρουμε την Πόλη”. Όταν 
μόνο η Κωνσταντινούπολη 
έχει πληθυσμό περίπου 20 
εκατομμύρια, διπλάσιο από 
όσον έχει η χώρα μας!!! 
Γελοίοι!!!

Και ξαφνικά έγινε το ... 
θαύμα. Η Moody's ανα-
βάθμισε την αξιοπιστία 
της ελληνικής οικονομίας 
κατά μια μονάδα, από Β 
τέτοιο μας την έκρινε Β 
τόσο. Και να πανηγυρι-
σμοί από την κυβέρνηση 
και να προετοιμασίες για 
ακόμη πιο δυναμική έξοδο 
στις αγορές και να καμάρι 
για την επιτυχημένη πολι-
τική της. Τι κρύβει όλη 
αυτή η ιστορία; Μα την 
εξάρτηση της οικονομίας 
μας από τις διεθνείς χρη-
ματαγορές και τις εγχώρι-
ες βέβαια. Γιατί στο κερ-
δοσκοπικό παιχνίδι που 
έχει στηθεί από τους 
ραντιέρηδες της οικονομί-
ας σε βάρος του λαού και 
υπέρ των συμφερόντων 
της πλουτοκρατίας ,συμ-
μετέχουν και οι... εθνικοί 
χρηματοπιστωτικοί όμιλοι. 
Η ξεφτίλα της εξάρτησης,, 
το χάλι του να περιμένεις 
από αυτούς τους διεθνείς 
απατεώνες να σε κρίνουν 
αν αξίζεις σαν χώρα και 
οικονομία, να σου πουν 
μπράβο και να σου 
δώσουν το ΟΚ για να πας 
παραπέρα, το παρουσιά-
ζουν σαν επιτυχία, σαν 
εθνικό θρίαμβο!!! Κατά τα 
άλλα έχουμε... περήφανη, 
ανεξάρτητη πολιτική!!!

Το ποιηματάκι μας
Δεν υπήρξαν δυο ασφαλίσεις

στης δουλειάς όλο το βιος

για να γίνει στις συντάξεις

επανυπολογισμός

Δεν πληρώσαμε ποτέ

μιαν αλλιώτικη εισφορά 

που με απάτη τη βαφτίσαν 

προσωπική διαφορά

Μια του κλέφτη δυο του κλέφτη

δώστε πίσω τα κλεμένα

τα ζητάω τώρ' αμέσως 

κι όχι στα... συγχωρεμένα

Κι αν η τρόικα διατάζει

να μην δώστε ούτ' ευρώ

σας το λέω κάθε μέρα

θα 'μαι στα υπουργεία μπρος

Η Ημέρα της Γυναίκας, τα 
δικαιώματα των γυναικών 
και οι απολύσεις εγγύων
Λίγες μέρες μόνο πριν την Παγκόσμια Ημέρα υπέρ 

των εργαζόμενων γυναικών, η ΕΕ απέδειξε πόσο πολύ 
τις εκτιμά και τις τιμά. Κι ότι είχαν ξεκινήσει οι... σοβα-
ρές αναλύσεις από ιδρύματα, φορείς και ειδικές και 
ειδικούς περί του γυναικείου ζητήματος, της ισότητας 
των δύο φύλων, τα δικαιώματα των γυναικών, την ανά-
γκη της ανάδειξης γυναικών στα κέντρα λήψης αποφά-
σεων και άλλα τέτοια αστικά και μικροαστικά φληναφή-
ματα. Ήρθε το ευρωπαϊκό δικαστήριο, αυτός ο ευρω-
παϊκός... ναός της δικαιοσύνης, της περιφρούρησης 
και υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων(!!!) 
στην Ευρώπη να τους χαλάσει τη σούπα... Με μια από-
φασή του, που αφορούσε την προσφυγή εταιρίας για 
το... δικαίωμά της να απολύει και εγγύους γυναίκες, 
όταν έκανε ομαδικές απολύσεις, απέδειξε ποια δικαιώ-
ματα και ποιων αναγνωρίζει σέβεται και υπερασπίζεται. 
Του μεγάλου κεφαλαίου, των μεγαλοεργοδοτών. Και 
τσαλαπατάει τα δικαιώματα των εργαζομένων. Με την 
απόφαση αυτή η γυναίκα... κέρδισε έναν ακόμα πόντο 
στην διαπάλη της με τον άντρα στο ζήτημα της ισότη-
τας και ειδικά οι έγγυες. Αυτές μάλιστα που υποτίθεται 
πως είναι και στην πρώτη σειρά των εργαζομένων, που 
θα έπρεπε να προστατεύονται. Απολύονται οι εργαζό-
μενοι σε μια επιχείρηση; θα απολυθούν και οι ευρισκό-
μενες σε ενδιαφέρουσα. Ενδιαφέρον δεν είναι;

Μια αστή, επιχειρηματίας όμως αν μείνει έγγυος θα 
απολυθεί; Όχι βέβαια, Ποιος και από που θα την απο-
λύσει. Τον ευατό της από την επιχείρησή της; Κι από 
την άλλη βέβαια η αστή αν και όποτε θελήσει να συμ-
μετέχει στα όργανα λήψης αποφάσεων των επιχειρήσε-
ων ή άλλων φορέων εφαρμογής πολιτικών, μπορεί να 
το κάνει άνετα. Η εργαζόμενη όμως δεν μπορεί. Κι αν 
τολμήσει να συνδικαλιστεί και να εκλεγεί σε όργανο 
συνδικαλιστικό, που παίρνει αποφάσεις,  τότε το λιγό-
τερο που θα αντιμετωπίσει είναι η απόλυση. Ταξικά 
λοιπόν τα δικαιώματα, ταξική κι η Ημέρα της Γυναίκας.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ 
ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Παλεύουμε για αξιοπρεπή ζωή με 
δικαιώματα

*  8 Μάρτη 1857, μέρα ορόσημο για τις εργαζόμενες 
γυναίκες όπου γης. Οι ράφτρες και υφάντρες της Ν. 
Υόρκης κατεβαίνουν σε απεργία και διαδήλωση με τρία 
βασικά αιτήματα. Να δουλεύουν 10 ώρες (δούλευαν 
16!), να έχουν ίση αμοιβή με τους άντρες και να δου-
λεύουν σε ανθρώπινες συνθήκες. Η διαδήλωσή τους 
χτυπήθηκε από την αστυνομία και βάφτηκε στο αίμα.

*  1910 στη Συνδιάσκεψη των Σοσιαλιστριών Γυναικών 
στην Κοπεγχάγη, μετά από πρόταση της επαναστάτριας 
Κλάρας Τσέτκιν καθιερώνεται η 8η Μάρτη, ως Παγκό-
σμια Μέρα της Γυναίκας.

Σιγά – σιγά και βασανιστικά οι εργαζόμενες γυναίκες 
άρχισαν να οργανώνονται στα συνδικάτα και να διεκδι-
κούν δικαιώματα. 

*  Στην Ελλάδα η πρώτη απεργία εργατριών έγινε 
από τις εργάτριες του υφαντουργείου των αδελφών 
Ρετσίνα στον Πειραιά το 1892. Από τότε μέχρι σήμερα, 
ανάλογα με την ανάπτυξη του εργατικού, λαϊκού και 
γυναικείου κινήματος, πραγματοποιούνται εκδηλώσεις, 
συλλαλητήρια και απεργιακές κινητοποιήσεις. Το περιε-
χόμενο των εκδηλώσεων της 8ης Μάρτη που οργανώ-
νουν οι μηχανισμοί του κράτους (Γραμματεία ισότητας), 
διάφορες ΜΚΟ ή και μεγαλοαστικοί φορείς, είναι απο-
στεωμένο ή και αποπροσανατολιστικό, παίρνοντας το 
χαρακτήρα γενικής γιορτής των γυναικών με χορούς και 
τραγούδια. Όμως το περιεχόμενο της 8 Μάρτη είναι 
καθαρά ταξικό.

Ουσιαστικό περιεχόμενο είχαν οι γιορτασμοί της 
μέρας αυτής στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες, εκεί που 
οι γυναίκες είχαν κατακτήσει σημαντικά δικαιώματα, 
αλλά και σε χώρες που το εργατικό και το γυναικείο 
κίνημα ήταν δυνατό και με ταξικό προσανατολισμό. Οι 
εργατικοί και γυναικείοι αγώνες βελτίωσαν την ανισότιμη 
θέση της γυναίκας και στις καπιταλιστικές κοινωνίες. 
Ξεθώριασαν σε μεγάλο βαθμό τις αναχρονιστικές και 
οπισθοδρομικές αντιλήψεις, όσον αφορά στην ανισοτιμία 
των δύο φύλων. 

Η γυναίκα αποκτά αστικά δικαιώματα, το δικαίωμα στη 
μόρφωση, το δικαίωμα να ψηφίζει και να ψηφίζεται. Όσο 
αναπτύσσεται ο καπιταλισμός μπορεί να παραχωρεί και 
νομοθετικούς εκσυγχρονισμούς αλλά διατηρείται πάντα 
ο βασικός αναχρονιστικός πυρήνας της ανισοτιμίας των 
δύο φύλων.

Αποκτά λοιπόν δικαιώματα η εργαζόμενη γυναίκα 
πάντα λιγότερα από τον άντρα, αφού και αργότερα 
βγήκε στην παραγωγή και μικρότερη αγωνιστική εμπει-
ρία είχε.

Στις οικονομικές κρίσεις και τα αδιέξοδα που γεννά ο 
καπιταλισμός απαιτείται μεγαλύτερη εκμετάλλευση από 
την εργατική δύναμη και κυρίως από τη γυναικεία 
εργατική δύναμη, που για τον εργοδότη και το κεφά-
λαιο έχει μεγαλύτερο «κόστος» λόγω της μητρότητας. 
Έτσι σιγά – σιγά και μεθοδικά από τη δεκαετία του 1980 
άρχισε να προετοιμάζεται η κατάργηση δικαιωμάτων που 
είχαν κατακτηθεί. Τα επιχειρήματα – ιδεολογήματα των 
«ίσων ευκαιριών», «ίσων δικαιωμάτων», «της συμφιλίω-
σης των οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσε-
ων», «της ενεργούς γήρανσης» κλπ μπαίνουν στην ημε-
ρήσια διάταξη.

Δικαιώματα για τις εργαζόμενες γυναίκες μειώνο-
νται ή καταργούνται και παρασύρουν βέβαια δικαιώμα-
τα και κατακτήσεις και των δύο φύλων. Όταν καταργού-
νται δικαιώματα στην Υγεία, την παιδεία, ή της οικογένει-
ας και της εγκύου δε θίγεται μόνο η γυναίκα. Κάθε 
περιορισμός και ελαχιστοποίηση σύγχρονων αιτημάτων 
στο όνομα του δ υνατού και του εφικτού είναι προς όφε-
λος του κεφαλαίου και σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων.

Δεν υπάρχει συνεπώς άλλος δρόμος από τη συλλο-
γική διεκδίκηση και δράση του εργατικού, συνταξιουχι-
κού, λαϊκού και γυναικείου κινήματος. Καθένας και 
καθεμία και όλοι μαζί σε κοινούς αγώνες υπεράσπισης 
όσων κατακτήσεων έχουν απομείνει και διεκδίκησης 
όλων των σύγχρονων δικαιωμάτων μας.

Να απαιτήσουμε μια ζωή χωρίς καταπίεση και εκμε-
τάλλευση. Μια ζωή που θα εξασφαλίζει τις προϋποθέ-
σεις, ώστε οι γυναίκες να συμμετέχουμε ισότιμα μαζί 
με τους άντρες στην οικονομική και κοινωνική ζωή και 
να παλεύουμε για να έρθει όλο και πιο κοντά η κοινω-
νία που ονειρευόμαστε, αυτή που θα καταργήσει την 
εκμετάλλευση και κάθε μορφής καταπίεση και ανισοτι-
μία μεταξύ των δυο φύλων και για τα δύο φύλα.

Α σ τ ε ί α  κ α ι  σ ο β α ρ ά


