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Το 22ο Συνέδριο της
Ομοσπονδίας μας
Πραγματοποιήθηκε στις 18- 19 Οκτώβρη το 22ο
Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας στην
Αθήνα, κλείνοντας την τρίχρονη περίοδο από το προηγούμενο. Οι 277 σύνεδροι- αντιπρόσωποι 91 σωματείαμέλη της ΟΣΙΚΑ συναντήθηκαν και εξέτασαν τη δράση
του ΔΣ της ΟΣΙΚΑ και των συλλόγων, απολογήθηκαν για
τα πεπραγμένα τους. Έγιναν εκτιμήσεις, εντοπίστηκαν
οι αδυναμίες, τα κενά, οι δυσκολίες. Βγήκαν συμπεράσματα και εμπειρίες από τη δράση αυτή, συζητήθηκαν
τα νέα καθήκοντα που προβάλουν μπροστά μας, μπήκαν στόχοι, πάρθηκαν αποφάσεις για τη συνέχεια.
Αξιολογήθηκαν οι κυβερνητικές προσπάθειες να αποπροσανατολίσει, να εξαπατήσει τους συνταξιούχους και
το λαό. Οι ελιγμοί για να κοροϊδέψει όσον αφορά στην
συμφωνημένη και ψηφισμένη, εφαρμοζόμενη πολιτική. Οι
προτάσεις της ΝΔ και των άλλων αστικών κομμάτων, που
σαφώς κινούνται στην ίδια αντεργατική κατεύθυνση.
Το συνέδριό μας πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο,
που οι δυνάμεις, κόμματα και κυβερνήσεις που διαχειρίζονται τα πράγματα προς όφελος του μεγάλου κεφαλαίου, κάνουν και τις δικές τους εκτιμήσεις για την συνέχεια
της πολιτικής τους. Η προεκλογική περίοδος που ήδη
ξεκίνησε, υποχρεώνει τις δυνάμεις αυτές σε αναπροσαρμογή των τακτικών τους, για να ξεγελάσουν το λαό και να
αποσπάσουν την ψήφο του.
Περίοδος που οι εξελίξεις, σε διεθνές επίπεδο στην
περιοχή μας είναι ραγδαίες και αρνητικές για τους
λαούς, με τεράστιες ευθύνες και της ελληνικής κυβέρνησης. Τα σύννεφα του πολέμου πυκνώνουν. Οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί οξύνονται, οι αντιπαραθέσεις μεταξύ
και χωρών της περιοχής μας μεγαλώνουν. Οι παρεμβάσεις των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, χωρών και σχηματισμών, στην ευρύτερη γειτονιά μας πυκνώνουν, αποκτούν
όλο και πιο επικίνδυνα χαρακτηριστικά.
Το καθήκον του εργατικού και λαϊκού αντιιμπεριαλιστικού κινήματος, με τη βοήθεια και των δικών μας δυνάμεων είναι να εντείνει την πάλη του για να αποκρουστούν,
να ακυρωθούν τα σχέδια αυτά.
Από την άλλη μεριά το κίνημά μας έχει το σοβαρό
καθήκον να ενισχύσει το ταξικό εργατικό κίνημα στην
πάλη του, στην ταξική και αγωνιστική ανασυγκρότησή
του. Να βοηθήσουμε στην μαζικοποίηση και αποτελεσματικότητα της δράσης του. Να πετύχουμε την μεγαλύτερη
και καλύτερη συσπειρωτική ικανότητα και του δικού μας
κινήματος, την πιο αποτελεσματική συνεργασία όλων των
συνδικάτων και συλλόγων που συσπειρώνονται στη ΣΕΑ
σε γενικό και τοπικό επίπεδο. Για το ζήτημα αυτό αναλαμβάνουμε ξεχωριστή ευθύνη, το καθήκον και ο στόχος μας
αναδείχνονται πιο υψηλά από το παρελθόν.
Τα νέα όργανα διοίκησης της Ομοσπονδίας μας
(Διοικητικό Συμβούλιο, Εκτελεστική Επιτροπή, Γενικό
Συμβούλιο) έχουν την υποχρέωση να ανταποκριθούν
θετικά στα καθήκοντα αυτά. Και θα το κάνουν. Είμαστε
απόλυτα σίγουροι.

4 Οκτώβρη: Παναττικό
Συλλαλητήριο της ΣΕΑ
Εντείνεται και δυναμώνει
η αγωνιστική δράση του
συνταξιουχικού κινήματος,
όσο πλησιάζουμε προς το
τέλος της χρονιάς και στα
πρόθυρα του 2019, όπου
από την πρώτη μέρα του θα
μπουν σε εφαρμογή τα
αντισυνταξιουχικά μέτρα
του νόμου 4387/16. Και να
θυμίζουμε συνεχώς, πως ο
νόμος δεν αφορά μόνο
τους σημερινούς συνταξιούχους, αλλά και τους επόμενους, αφού τις συντάξεις
των «νέων» συνταξιούχων
τις σφαγιάζει κυριολεκτικά.
Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη από την ΣΕΑ συγκέντρωση στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, που για
άλλη μια φορά γέμισε από
συνταξιούχους. Τα σωματεία με τα μπλοκ, τα πανό
και τα συνθήματα έδωσαν
τον αγωνιστικό τόνο στη
συγκέντρωση στην οποία
παρευρέθηκε αντιπροσωπεία της Εκτελεστικής
Γραμματείας του ΠΑΜΕ.
Χαιρετισμούς απηύθυναν οι Πρόεδροι των ομοσπονδιών και συλλόγων
που συσπειρώνονται στη
ΣΕΑ. Την κεντρική ομιλία
έκανε ο συν. Δ. Κουμπούρης Πρόεδρος της ΟΣΙΚΑ,
στην οποία τόνισε το γεγονός πως η όποια συζήτηση
γίνεται σήμερα για αναβολή
ή ακύρωση της περικοπής
της προσωπικής διαφοράς,
είναι αποτέλεσμα της αγωνιστικής αντίδρασης του
κινήματος, της πίεσης που

άσκησε και θα συνεχίσει να
ασκεί στην κυβέρνηση. «Αν
δεν είμαστε στους δρόμους, αν δεν πιέζαμε, θα
είμαστε στα αζήτητα… Με
τον αγώνα μας υποχρεώσαμε την κυβέρνηση να επιστρέψει τα παράνομα
παρακρατηθέντα υπέρ του
ΑΚΑΓΕ… Εμείς όμως δεν
είμαστε ένα συντεχνιακό
κίνημα. Γι’ αυτό απαιτούμε
την πλήρη κατάργηση του
νόμου Κατρούγκαλου»…
Η κυβέρνηση κάτω από
την αδιάκοπη, επίμονη,
μαζική και αποφασιστική
αντίδραση των συνταξιούχων προσπαθεί να κάνει
ελιγμούς- και εν όψει εκλογών-, που, όπως η ίδια ισχυρίζεται, μπορούν να οδηγήσουν, μετά από συμφωνία
με τους «θεσμούς», σε αναβολή ή και ακύρωση της
εφαρμογής της διάταξης
του νόμου για την περικοπή

της προσωπικής διαφοράς.
Για το λόγο αυτό κατέθεσε
δύο σχέδια προϋπολογισμού, με δύο σενάρια, όπου
στο δεύτερο δεν υπάρχει η
περικοπή.
Η απάντηση του κινήματος είναι σταθερή, δεν
ταλαντεύεται και δεν ξεγελιέται από τους τακτικισμούς της κυβέρνησης.
Ζητάμε εδώ και τώρα ακύρωση του νόμου 4387/16
και όλων των διατάξεών
του, την επαναφορά του
ΕΚΑΣ, των συντάξεων
χηρείας, του οικογενειακού
επιδόματος, του υπολογισμού των συντάξεων μετά
τον Ιούνη του 2016 με βάση
τα προ του νόμου δεδομένα. Απαιτούμε την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων και μέτρων, την
επιστροφή των συντάξεων,
κύριων και επικουρικών,
στο ύψος προ κρίσης, με

την επιστροφή των 13ου και
14ου μισθών.
Τα αιτήματα αυτά προβλήθηκαν από τη συγκέντρωση και την πορεία που
ακολούθησε στην συνέχεια
προς το υπουργείο εργασίας. Στην συνάντηση που
πραγματοποιήθηκε
στο
υπουργείο με την διευθύντρια του γραφείου του
υφυπουργού Τ. Πετρόπουλου, η αντιπροσωπεία της
ΣΕΑ έθεσε όλα αυτά τα
ζητήματα και παρέδωσε
σχετικό υπόμνημα.
Η συγκέντρωση έκλεισε
με την ανανέωση του αγωνιστικού ραντεβού των
συνταξιούχων στις 15
Νοέμβρη, όπου στην Αθήνα
θα πραγματοποιηθεί η κινητοποίηση όλων των οργανώσεων από τη Θεσσαλία
και κάτω.

Ανακοίνωση- Κάλεσμα του ΠΑΜΕ για την Απεργία στις 8 Νοέμβρη
«Η Εκτελεστική Γραμματεία του ΠΑΜΕ… καλεί όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να πάρουν με μαζικές, συλλογικές διαδικασίες αποφάσεις για απεργία στις 8 του Νοέμβρη, απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης και της εργοδοσίας. Να μπουν στη μάχη όλα τα Διοικητικά Συμβούλια, να οργανώσουν την επιτυχία της απεργίας, να πάρουν αγωνιστικές
πρωτοβουλίες σε κάθε κλάδο, περιοχή και χώρο δουλειάς. Ήρθε η ώρα να βγουν οι εργαζόμενοι στο προσκήνιο. Να
δώσουμε ενιαίο και συντονισμένο αγώνα. Να μην δεχτούμε καμιά αναμονή και ανοχή. Να απαντήσουμε στα ψέματα και
τις αυταπάτες, που σπέρνουν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ και η ΝΔ. Κανείς δεν θα μας λύσει τα προβλήματα, που έχουν
δημιουργήσει οι αντεργατικές πολιτικές των κυβερνήσεών τους από την έναρξη της κρίσης, αν δεν οργανωθεί μαζικός,
αποφασιστικός αγώνας με το σύνθημα «ΜΠΡΟΣΤΑ ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΕΣ- ΟΧΙ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΛΙΓΩΝ». Μόνο η
δύναμη της συλλογικής πάλης, του ταξικού αγώνα δίνει ελπίδα, αποφασιστικότητα και προοπτική για ένα καλύτερο
μέλλον»

Συγκεντρώσεις- Συλλαλητήρια της ΣΕΑ στις 14 στη Θεσσαλονίκη και στις 15 Νοέμβρη στην Αθήνα

Συνάδελφοι Συνταξιούχοι συνεχίζουμε τον Αγωνιστικό Μαραθώνιο. Παίρνουμε μαζικά μέρος στα δύο αυτά μεγάλα συλλαλητήρια. «Μ’ αεροπλάνα και βαπόρια και
με τους φίλους τους παλιούς» συγκεντρωνόμαστε οι μισοί στη Θεσσαλονίκη και οι άλλοι μισοί στην Αθήνα. Κι ο Δεκέμβρης έρχεται. Το τέλος της χρονιάς θα μας
βρει έξω από τα κυβερνητικά έδρανα. Αυτοί από μέσα κι εμείς απ’ έξω. Αυτοί συννεφιασμένοι και αγχωμένοι, εμείς γεμάτοι οργή και αγωνιστικό παλμό. Αυτοί με το
ψέμα και την απάτη στο στόμα, εμείς με τα πραγματικά αιτήματά μας στα συνθήματα. Αυτοί να προσπαθούν να κλέψουν και την ψήφο μας μαζί με τη ζωή μας, εμείς
να τους στέλνουμε το μήνυμα της καταδίκης τους και της επιλογής του δικού μας δρόμου για το δικό μας αύριο, για το μέλλον των παιδιών και των εγγονιών μας.
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22ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ-ΕΤΜ
Η Εισήγηση του
Διοικητικού Συμβουλίου
της Ομοσπονδίας που
παρουσίασε ο Πρόεδρος
συν. Δ. Κουμπούρης
Αγαπητοί προσκεκλημένοι, συνάδελφοι - συναδέλφισσες.
Πέρασαν τρία μαχητικά
και αγωνιστικά χρόνια για
το συνταξιουχικό κίνημα
της πατρίδας μας από το
προηγούμενο συνέδριό
μας.
Η απερχόμενη διοίκηση
της ομοσπονδίας με
αφορμή το 22ο συνέδριό
μας απευθύνει σε όλους
τους
συνταξιούχους
θερμό ταξικό αγωνιστικό
χαιρετισμό για την αποφασιστική συμβολή τους, σε
όλα τα μέλη των διοικητικών μας συμβουλίων,
στους αντιπροσώπους και
όλους τους απόμαχους
της δουλειάς άλλα όχι του
αγώνα και της ζωής,
άνδρες, γυναίκες, που
πήραν μέρος στην οικοδόμηση αυτής της πορείας.
Δεν φεύγουν από την
σκέψη μας και θα θυμόμαστε για πάντα τους συναδέλφους εκείνους που
αυτά τα χρόνια έφυγαν
από κοντά μας. Από το
βήμα αυτό εκφράζουμε τα
θερμά συλλυπητήρια στης
οικογένειες τους.
Τα τρία χρόνια που
πέρασαν το συνταξιουχικό
κίνημα έχει βάλει την αγωνιστική του σφραγίδα στο
εργατικό λαϊκό κίνημα της
πατρίδας μας και αποτελεί μια ασίγαστη δύναμη
στην 70χρονη αγωνιστική
του πορεία. Χιλιάδες
συνταξιούχοι όλων των
ηλικιών από τους νεώτερους μέχρι τους μεγαλύτερους, που σε πολλές
περιπτώσεις ξεπερνούσαν
και τα 90χρόνια, έδωσαν
την μάχη του πεζοδρομίου
αυτοτελώς, είτε με το
ταξικό εργατικό κίνημα,
απορρίπτοντας την θανατηφόρα προπαγάνδα του
«δεν γίνεται τίποτα» ή το
«όλοι ίδιοι είναι» και αντιπάλεψαν σταθερά, χωρίς
ταλαντεύσεις τις αντεργατικές, αντιλαϊκές, αντισυνταξιουχικές
πολιτικές
που εφαρμόζουν με συνέπεια συνέχεια όλες οι
κυβερνήσεις και η σημερινή, που σαν αντιπολίτευση
έταζε «λαγούς με πετραχήλια».
Όλο αυτό το διάστημα
που
εξετάζουμε
την
δράση μας μέσα σε
δύσκολες συνθήκες που
διαμορφώνουν οι αντιλαϊκές αντισυνταξιουχικές
πολιτικές των κυβερνήσεων, οι οποίες με συνέπεια
υπηρετούν τις ανάγκες
των επιχειρηματικών ομίλων και των τραπεζών.
Σταθερά η ομοσπονδία

μας και τα σωματεία της
έδωσαν και δίνουν καθημερινά την μάχη μαζί τις
άλλες
δυνάμεις
που
συνεργαζόμαστε
στη
ΣΕΑ, ώστε να δημιουργηθούν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις στο Συνταξιουχικό κίνημα, δίπλα στο
εργατικό και λαϊκό να
ανταποκριθεί στις σημερινές ανάγκες και να βάλει
τη σφραγίδα του στις εξελίξεις για την ανατροπή
των αντεργατικών αντισυνταξιουχικών πολιτικών
που τσάκισαν την ζωή
μας.
Δώσαμε εκατοντάδες
σκληρές μάχες, ακολουθώντας όλες τις μορφές
αγώνα.
Οργανώσαμε
συσκέψεις, συνελεύσεις
των σωματείων μας από
κοινού με τους συνταξιούχους σε κάθε νομό και
περιοχή, καθώς επίσης
μαζικές μαχητικές διαδηλώσεις, τοπικές, περιφερειακές, πανελλαδικές,
καταλήψεις σε περιφέρειες, υπουργεία, νοσοκομεία, ασφαλιστικά, ταμεία,
στο πρωθυπουργικό μέγαρο, στην Βουλή. Δεν αφήσαμε τίποτα να «πέσει
κάτω». Κάτω από την
πίεση του αγώνα έγιναν
συναντήσεις με υπουργούς με τον πρωθυπουργό. Επιδώσαμε τα υπομνήματα με τα αιτήματά μας
σε όλα τα κόμματα στην
Βουλή, πλην της φασιστικής Χρυσής Αυγής.
Με επιτυχία επίσης,
υλοποιήθηκε το σύνολο
του σχεδιασμού μας και η
συμμετοχή μας στην
δράση με το ΠΑΜΕ, το
ταξικό εργατικό κίνημα, με
διάφορες μορφές. Μέσα
από αυτές τις δράσεις του
ταξικού κινήματος ήρθε
στο επίκεντρο η συζήτηση
για πολλά ζητήματα, για
την ανατροπή του απεργιακού δικαιώματος, την
επέκταση των πλειστηριασμών και την εφαρμογή
των ηλεκτρονικών, την
κατάργηση των ΣΣΕ, και
άλλων δικαιωμάτων της
Ε.Τ. Δεν πέρασε η τακτική
του αιφνιδιασμού της
κυβέρνησης, η προσπάθειά της, σε συμφωνία τις
ηγεσίες εργοδοτικού-κυβερνητικού
συνδικαλισμού, ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, να

ψηφισθούν μια σειρά
αντεργατικοί νόμοι στα
τυφλά, χωρίς αντιστάσεις.
Δεν πέρασε η προσπάθεια να εμφανιστεί ανώδυνο το αντεργατικό περιεχόμενο του νόμου της
κυβέρνησης
για
την
κατάργηση της απεργίας,
με τη σχεδιασμένη προπαγάνδα της ότι: «είναι για
την ενίσχυση τη δημοκρατίας στα συνδικάτα, βοηθά
στην ενεργή συμμετοχή
των εργαζομένων, κατά
της συνδικαλιστικής αριστοκρατίας, ή ότι αυτό
περιέχει
περισσότερα
θετικά παρά αρνητικά, και
πολλά άλλα απίθανα που
ακούσαμε από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ».
Ταυτόχρονα με τους
αγώνες μας αναπτύξαμε
μια σειρά πολιτιστικές
εκδηλώσεις όπως: παρακολούθηση
θεατρικών
παραστάσεων, καλλιτεχνικές βραδιές, εκδρομές
πρωτοχρονιάτικες εκδηλώσεις για την κοπή της
χρονιάτικης πίτας. Μπορούμε να πούμε ότι αυτές
οι εκδηλώσεις είναι επίσης θετικές και σφίγγουν
τους δεσμούς των σωματείων μας με τα μέλη τους,
θα τις συνεχίσουμε παίρνοντας υπόψη τις αδυναμίες που είχαμε.
Αυτή μας η δράση δεν
ήταν αναίμακτη, αντιμετωπιστήκαμε από την πλευρά της κυβέρνησης με
μαύρη
προπαγάνδα,
αυταρχισμό, βία, επιθέσεις των Ματ, χημικά.
Σε όλες αυτές τις κινητοποιήσεις, τις δράσεις, οι
χιλιάδες συνταξιούχοι που
πήραν μαζικά και μαχητικά
μέρος, έδωσαν απάντηση
στις αντισυνταξιουχικές
πολιτικές,
αγωνιστικό
μήνυμα ότι δεν θα σταματήσουμε τους αγώνες,
ούτε πρόκειται να νομιμοποιήσουμε ποτέ στην
συνείδησή μας ότι μας
έχει αφαιρεθεί. Η σημασία και η αξία του αγώνα
μας και τα αποτελέσματα
του επιβάλαμε με αυτούς
πρέπει να αναδείχνονται.
Ότι είμαστε και θα είμαστε στο προσκήνιο του
αγώνα και θα διεκδικήσουμε σύμφωνα με τις
πραγματικές μας ανάγκες
αυτά που σε όλη μας την

ζωή έχουμε με την δουλειά μας παράξει, πληρώσαμε και δεν τα χρωστάμε
σε κανένα δανειστή.
Με αυτή την αγωνιστική
πορεία και στάση αυτή
την περίοδο καταφέραμε
την επιστροφή των αναδρομικών από τις παράνομες παρακρατήσεις που
έκανε η κυβέρνηση στις
κρατήσεις για την υγεία
και την εισφορά αλληλεγγύης, και την αποκατάσταση των εισφορών στα
επίπεδα που ορίζει έστω ο
νόμος, την στιγμή που οι
άλλες δυνάμεις του συμβιβασμένου συνταξιουχικού
κινήματος καλλιεργούσαν
στους
συνταξιούχους
αυταπάτες με τις προσφυγές στα δικαστήρια και
στα συμβούλια επικρατείας, καλούσαν σε υποταγή.
Αποτελέσματα έχουμε και
στην μαζικοποίηση με την
δημιουργία νέων σωματείων πανελλαδικά καθώς
και συμμετοχή νέων δυνάμεων στην ΣΕΑ.
Το ότι το συνταξιουχικό
κίνημα βρίσκεται στο αγωνιστικό προσκήνιο αναγκάζει την κυβέρνηση,
κάτω από αυτήν την πίεση
να παίρνει σοβαρά υπόψη
τα
προβλήματα
των
συνταξιούχων. Το ότι αυτό
το διάστημα συζητάει για
την αναβολή ή την αναστολή της εφαρμογής της
περικοπής της λεγόμενης
προσωπικής διαφοράς,
είναι αποτέλεσμα της
δράσης μας, που πρέπει
να εντείνουμε και να συνεχίσουμε μέσα από την
μαραθώνια αγωνιστική
πορεία, που έχουμε ξεκινήσει από τις αρχές του
χρόνου σε τοπικό, περιφερειακό και πανελλαδικό
επίπεδο με μεγαλύτερη
αποφασιστικότητα.
Τα αποτελέσματα της
δράσης μας και η συμμετοχή στους αγώνες ήταν
ακόμα καλύτερη στους
νομούς και τις περιοχές
που έχει κατακτηθεί καλή
συνεργασία ανάμεσα στα
σωματεία της ΣΕΑ. Σε
αυτές τις περιοχές έχει
αναπτυχθεί από το εργατικό και λαϊκό κίνημα θετική
δράση και για τα τοπικά
προβλήματα των συνταξιούχων και του λαού, για
την πρωτοβάθμια υγεία,
τις ελλείψεις στα νοσοκομεία, την φροντίδα στο
σπίτι, το ρεύμα, τα σχολεία, την ύδρευση, τα
σκουπίδια, τις πλημύρες,
πυρκαγιές, προβλήματα
που καίνε την εργατική
λαϊκή οικογένεια όπου τα
συνταξιουχικά σωματεία
είναι
πρωταγωνιστές.
Μέσα από αυτή την δράση
αποκαλύψαμε την ψεύτικη
προπαγάνδα της κυβέρνησης περί ισοδυνάμων, κοι-

νωνικών μερισμάτων, της
καπιταλιστικής ανάπτυξης και την ουσία της, που
επιδιώκει να κρύψει τα νέα
αντισυνταξιουχικά αντιλαϊκά μέτρα που φέρνει για
το επόμενο διάστημα.
Σε μεγάλο βαθμό στην
συνείδηση των συνταξιούχων και του λαού έχει
καταγραφεί ότι έρχονται
νέα καταστρεπτικά, αντισυνταξιουχικά μέτρα, που
η κυβέρνηση έχει ψηφίσει.
Όλο και πιο δύσκολα γίνεται πιστευτή η ψεύτικη
προπαγάνδα και οι κάλπικες υποσχέσεις της, ότι
τώρα εργάζεται για την
σωτηρία μας μέσω της
καπιταλιστικής ανάπτυξης
και τις καλύτερες μέρες
που αυτή θα φέρει, κρύβοντας ότι αυτή η ανάπτυξη υπαγορεύεται από τις
ανάγκες του κεφαλαίου
και θα πληρωθεί με τον
νέο σφαγιασμό των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων.
Ταυτόχρονα διαφωτίσαμε σωστά πολύ κόσμο
να μη τρέχει στα δικαστήρια, να πληρώνει τσάμπα
δικηγόρους και να πιστεύει σε αυταπάτες, ότι θα
λυθούν τα προβλήματα
επειδή οι νόμοι είναι αντισυνταγματικοί ή συμπληρώνοντας μια αίτηση στο
ασφαλιστικό του ταμείο.
Δώσαμε δυνατό ράπισμα
στον κυβερνητικό εργοδοτικό συνδικαλισμό, στις
λογικές των δικαστηρίων,
των ντίλερ του «δικτύου
συνταξιούχων» και της
ΑΓΣΣΕ, που προβάλουν
αυτή την απατηλή προοπτική.
Δέθηκε περισσότερο η
δουλειά μας με τις άλλες
δυνάμεις της ΣΕΑ, με
μεγαλύτερη ακόμη εμπιστοσύνη στις δικές μας
δυνάμεις τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και στην
περιφέρεια.
Με τους αγώνες μας
είχαμε κάποια χειροπιαστά (όπως ήδη έχουμε
αναφέρει) αποτελέσματα.
Κάτω από την πίεση των
κινητοποιήσεων μας που
αυτή την χρονιά έχουν
ξεπεράσει τις εκατό σε
όλη την χώρα, αναγκάσαμε την κυβέρνηση να αποδώσει σε όλους τους
συνταξιούχους τις αυθαίρετες περικοπές για την
υγεία του ΕΟΠΥΥ, δίχως
προσφυγές, δικαστήρια
και αιτήσεις. Σωστά χειρισθήκαμε τα ζητήματα των
αυθαίρετων παρακρατήσεων για την εισφορά
αλληλεγγύης και την διαφορά στις επικουρικές
συντάξεις. Αποκαλύψαμε
την σκόπιμη αποπροσανατολιστική καμπάνια μεγάλης μερίδας ΜΜΕ και διάφορων ειδικών, που προέ-

τρεπαν τους συνταξιούχους σε μαζική προσφυγή
συμπλήρωσης αιτήσεων
για την επιστροφή των
αυθαίρετα παρακρατηθέντων, στήνοντας μια άνευ
προηγουμένου εκστρατεία προπαγάνδας για να
πουλούν
διαφημίσεις,
εφημερίδες και να τους
εκμεταλλεύονται μεγαλοδικηγορικά
γραφεία.
Δώσαμε μάχη ώστε αυτό
το ζήτημα να μπει στην
σωστή του διάσταση.
Άμεσα υποβάλαμε υπόμνημα στο υπουργείο
Εργασίας ότι τα ζητήματα
των αυθαίρετων παρακρατήσεων πρέπει να αποδοθούν στους δικαιούχους
με πολιτική απόφαση της
κυβέρνησης, δίχως
οι
συνταξιούχοι να τρέχουν
στα δικαστήρια, στα δικηγορικά γραφεία και τα
ασφαλιστικά τους ταμεία
και να κάνουν αιτήσεις.
Μετά
την
μεγάλη
συγκέντρωση στις 8 του
Μάρτη στην Αττική και την
πίεση που ασκήσαμε, στην
κυβέρνηση υποχρεώσαμε
τον υφ. Εργασίας να ανακοινώσει με δήλωσή του
και να παραδεχθεί, ότι δεν
χρειάζονται αιτήσεις για
να αποδοθούν οι αυθαίρετες περικοπές που είχαν
επιβληθεί. Ο υπουργός
δεσμεύτηκε να επιστρέψει
την παρακράτηση της
εισφοράς αλληλεγγύης σε
όσους την είχε αυθαίρετα
παρακρατήσει, καθώς επίσης δεσμεύτηκε, όταν η
κυβέρνηση διευκολυνθεί
δημοσιονομικά, μετά την
τέταρτη αξιολόγηση, να
καταβάλει αυτά τα ποσά
αναδρομικά. Αυτό έχει
γίνει. Η κυβέρνηση έχει
επίσης δεσμευτεί να αποδώσει στους δικαιούχους
την διαφορά από τις επικουρικές συντάξεις που
παρακρατούνται αυθαίρετα. Αυτό το παλεύουμε.
Τώρα οι ίδιοι κύκλοι έχουν
αρχίσει νέα εκστρατεία
παραπληροφόρησης με
αφορμή μια πρωτόδικη
απόφαση που δικαιώνει
ένα συνταξιούχο στην
Θεσσαλονίκη για την περικοπή των δώρων. Αυτό
δεν είναι καθόλου τυχαίο
την στιγμή που οι αγώνες
μας για την ανατροπή του
νόμου 4387/16 κορυφώνονται.
Συνάδελφοι
συναδέλφισσες.
Είναι καθήκον μας
μπροστά σε αυτή την προσπάθεια παραπληροφόρησης όλο το στελεχικό
μας δυναμικό τα Δ.Σ, τα
σωματεία μας να ενημερώνονται σωστά και με το
ίδιο τρόπο σωστά, να ενημερώνουν τους συνταξιούχους. Δεν κυβερνούν τα
δικαστήρια και τα συμβού-
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λια επικρατείας.
Να αναδείχνουμε την
ουσία και τις αιτίες της
επίθεσης που δεχόμαστε,
τους υπεύθυνους, που
δεν είναι άλλοι από τους
επιχειρηματικούς ομίλους,
τις υποτακτικές κυβερνήσεις τους και τα κόμματα
εκείνα που είναι στην λογική τους ανεξάρτητα από
το πώς τα ίδια αυτοπροσδιορίζονται,
δεξιά,
κεντρώα, σοσιαλιστικά,
αριστερά.
Να αναδείχνουμε τις
αλήθειες της ταξικής
πάλης, ότι η κοινωνική
ασφάλιση, η υγεία, το
8ωρο, οι ΣΣΕ και τόσα
άλλα δικαιώματα δεν τα
παραχώρησαν οι κυβερνήσεις και τα δικαστήρια,
αλλά είναι κατακτήσεις
μέσα από σκληρούς ταξικούς και αιματηρούς αγώνες της Ε.Τ και του λαού.
Σε αυτή την πορεία
αποκαλύψαμε τον ρόλο
και την συμφωνία της αξιωματικής αντιπολίτευσης
της Ν.Δ και των κομμάτων
δορυφόρων του συστήματος που ταυτίζονται με
αυτές τις πολιτικές, έχουν
από κοινού ψηφίσει τα
μνημόνια παρά τις αντιπολιτευτικές τους κορώνες.
Έχουν και αυτά τεράστιες, ανάλογες ευθύνες και
δεν έχουν αναλάβει καμιά
δέσμευση ότι θα καταργήσουν το παραμικρό από
ότι μέχρι σήμερα έχει
εφαρμοσθεί. Οι αντιπολιτευτικές τους, κορώνες
έχουν στόχο να ξεχάσουμε το τι έχουν πράξει τα
προηγούμενα χρόνια και
να δημιουργήσουν προϋποθέσεις επανάκτησης
της κυβερνητικής εξουσίας για να συνεχίσουν τις
ίδιες πολιτικές.
Σε αυτή την βάση γίνεται η ψευτοαντιπαράθεση
ΣΥΡΙΖΑ -ΝΔ για το ασφαλιστικό. Σκόπιμα κρύβουν
ότι από την μία η κυβέρνηση με τον νόμο Κατρούγκαλου και από την άλλη η
Ν.Δ με το μοντέλο Πινοσέτ, είναι οι δύο όψεις του
ίδιου νομίσματος, της
λογικής των τριών πυλώνων της ασφάλισης που
στόχο έχουν να καταργήσουν ότι έχει απομείνει
από το δημόσιο κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα.
Το κίνημά μας, η δράση
μας, οι αγώνες μας έχουν
μεγάλη απήχηση, θετικά
αποτελέσματα και έχουν
καταγραφή στην συνείδηση του λαού των εργαζομένων ως ένα μαχητικό
κίνημα που δεν το βάζει
κάτω. Ωστόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα
αν ο συνταξιουχικός
κόσμος έπαιρνε πιο αποφασιστικά και μαζικά
μέρος στους αγώνες.
Αυτή είναι η απάντηση και
ο δρόμος που σταθερά
πρέπει να δυναμώσει.

Όλοι οι άλλοι δρόμοι είναι
κλειστοί και αδιέξοδοι.
Για την συνέχιση της
δράσης μας να πάρουμε
υπόψη μας τα παρακάτω
ζητήματα:
Να σημειώσουμε σήμερα σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε στην χώρα μας
αλλά και σε παγκόσμιο
επίπεδο.
Βασικά χαρακτηριστικά των εξελίξεων είναι:
Η ισχυροποίηση της
Κίνας σε σχέση με τις
ΗΠΑ και την Ευρωζώνη,
με κριτήριο τα μερίδιά
τους στο Παγκόσμιο Ακαθάριστο Προϊόν. Αυτή
είναι η κύρια αιτία που
οξύνεται ο ανταγωνισμός
της Κίνας με τις ΗΠΑ, οι
οποίες διατηρούν ακόμα
την πρώτη θέση, παρά την
τάση μείωσης του μεριδίου τους.
Η επιβράδυνση του
ρυθμού ανάπτυξης της
διεθνούς καπιταλιστικής
οικονομίας την τελευταία
τριετία, χωρίς κανένα
ιμπεριαλιστικό κέντρο να
προβλέπεται πως θα λειτουργήσει ως πρωτοπορία για την αύξηση του
ρυθμού ανάπτυξής της.
Το μεγάλο μέγεθος του
υπερσυσσωρευμένου
κεφαλαίου και η αδυναμία
ελεγχόμενης απαξίωσής
του με ικανοποιητικό
τρόπο από τις αστικές
κυβερνήσεις σε όλα τα
ιμπεριαλιστικά κέντρα.
Η όξυνση της βασικής
αντίθεσης, η ενίσχυση της
τάσης απόλυτης και σχετικής εξαθλίωσης της εργατικής τάξης πρώτα απ'
όλα στις πιο αναπτυγμένες καπιταλιστικές οικονομίες, η αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης και
όξυνσης όλων των κοινωνικών αντιθέσεων.
Η επίδραση της ανισόμετρης ανάπτυξης μεταξύ
των διαφορετικών κρατών-μελών των διακρατικών ιμπεριαλιστικών συμμαχιών όπως η ΕΕ. Αυτό
το γεγονός, σε συνδυασμό με την αύξηση της
απόκλισης συμφερόντων
μεταξύ των αστικών τάξεων αυτών των κρατών,
αυξάνει την αβεβαιότητα
για τη συνοχή των συγκεκριμένων συμμαχιών.
Αντίστοιχα, οι προβλέψεις για πολύ αργή και
αναιμική ανάκαμψη της
ΕΕ εστιάζουν στη συγκριτικά χαμηλότερη παραγωγικότητα σε σχέση με τις
ΗΠΑ και στις συνέπειες
της σφιχτής νομισματικής
και περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής, που
με τη σειρά τους συγκρατούν το ρυθμό νέων επενδύσεων.
Η δυσκολία διαχείρισης
της υπερχρέωσης κρατών
και τραπεζικών ομίλων
διεθνούς
εμβέλειας,
καθώς και τα μεγάλα
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ελλείμματα στα ισοζύγια
κρατών, συνεχίζουν να
προκαλούν «πονοκεφάλους» στα κρατικά και διακρατικά επιτελεία.
Οι ταξικές ανισότητες
σε παγκόσμια κλίμακα
διευρύνονται διαρκώς. Η
ανισοκατανομή
του
παγκόσμιου πλούτου διευρύνθηκε περαιτέρω μετά
τη διεθνή συγχρονισμένη
καπιταλιστική κρίση. Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα για τον παγκόσμιο
πλούτο διάφορων καπιταλιστικών οργανισμών και
Οίκων, το 90% του πληθυσμού κατέχει περίπου το
10% του πλούτου, με το
φτωχότερο 75% να κατέχει λιγότερο από 3% του
πλούτου. Μάλιστα, από το
10% του πληθυσμού που
κατέχει το 90% του πλούτου, μόνο το 1% κατέχει
σχεδόν το 50% του πλούτου. Την ίδια στιγμή, το
71% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει με λιγότερα
από τα αντίστοιχα των 8
ευρώ ημερησίως.

πολεμικών αναμετρήσεων. Αυξάνει επίσης η πιθανότητα ανακατατάξεων
και κλονισμού της συνοχής ιμπεριαλιστικών συμμαχιών, όπως το ΝΑΤΟ.
Αντικείμενο των στρατιωτικών αντιπαραθέσεων
είναι:
Ο έλεγχος ενεργειακών
κοιτασμάτων και δρόμων
μεταφοράς ενεργειακών
πόρων (π.χ. πετρέλαιο,
φυσικό αέριο, αγωγοί
κ.ο.κ.).
Ο έλεγχος χερσαίων
και θαλάσσιων διαδρόμων
μεταφοράς εμπορευμάτων (π.χ. δρόμος του
μεταξιού, θαλάσσια περάσματα Μεσογείου, Βόσπορος, Κέρας της Αφρικής
κ.ο.κ.).
Ο έλεγχος του υπόγειου πλούτου στην αρκτική
ζώνη, του ορυκτού πλούτου, των σπάνιων γαιών,
αλλά και των αποθεμάτων
νερού.
Η αξιοποίηση του διαστήματος για στρατιωτικούς σκοπούς.

Τα
αποτελέσματα
αυτών των ταξικών ανισοτήτων αποτυπώνονται και
στην έλλειψη πρόσβασης
σε καθαρό νερό για 780
εκατομμύρια ανθρώπους,
στην έλλειψη πρόσβασης
σε εγκαταστάσεις υγιεινής για 2,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους και στην
έλλειψη πρόσβασης σε
ηλεκτρική ενέργεια για 1,3
δισεκατομμύρια ανθρώπους.
Η παρέμβαση της αστικής πολιτικής για την αναχαίτιση μιας σημαντικής
απαξίωσης
κεφαλαίου
ουσιαστικά καθυστερεί
την είσοδο σε φάση δυναμικής καπιταλιστικής ανάκαμψης και αυξάνει τα
αδιέξοδα του αστικού
πολιτικού συστήματος. Η
διαφαινόμενη ενίσχυση
της πολιτικής του προστατευτισμού με πρωτοπόρες
τις ΗΠΑ, θα επιδράσει
αρνητικά στην ανάπτυξη
του διεθνούς εμπορίου,
που ήδη κινείται σε σχετικά χαμηλούς ρυθμούς.
Την ίδια στιγμή εντείνονται οι ενδοϊμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί και οι
αντιθέσεις. Αυξάνει αντικειμενικά ο κίνδυνος πιο
εκτεταμένων, πιο γενικευμένων ιμπεριαλιστικών

Η διαπάλη για τα μερίδια των αγορών, κατά την
οποία τα πολεμικά μέσα
χρησιμοποιούνται
όχι
μόνο για την κατάκτηση
νέων μεριδίων αγορών,
αλλά και για τη μείωση
των μεριδίων των ανταγωνιστών.
Σε αυτές τις συνθήκες,
η δράση των λεγόμενων
«ισλαμικών τρομοκρατικών» ομάδων αποτελεί
συστατικό στοιχείο του
ιμπεριαλιστικού πολέμου
στον 21ο αιώνα.
Η ελληνική αστική τάξη
και η ελληνική κυβέρνηση
προωθούν ήδη ενεργά τα
σχέδια του ΝΑΤΟ στην
περιοχή (αρμάδα στο
Αιγαίο, αξιοποίηση βάσεων, δημιουργία νέων
βάσεων, στήριξη επιχειρήσεων σε Βαλκάνια, Ουκρανία κλπ.).
Η όξυνση των αντιθέσεων μεταξύ ελληνικής και
τουρκικής αστικής τάξης
επηρεάζεται άμεσα από
τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου,
της
Μέσης Ανατολής, της
Βόρειας Αφρικής και μπορεί να αποτελέσει βασικό
παράγοντα πυροδότησης
της άμεσης πολεμικής
εμπλοκής της Ελλάδας. Η

αστική τάξη της Τουρκίας
κάνοντας ή χαλώντας
συμμαχίες με διάφορες
ιμπεριαλιστικές δυνάμεις
και ισχυρά καπιταλιστικά
κράτη, προσπαθεί να αναβαθμίσει τη θέση της
μέσω του ελέγχου και της
απόκτησης νέων εδαφών
και θαλάσσιων περιοχών.
Συνεχίζει τη στρατιωτική
κατοχή και την παραβίαση
δικαιωμάτων του κυπριακού κράτους, καθώς και
τις προκλητικές αμφισβητήσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων του ελληνικού
κράτους (αμφισβήτηση
συνόρων, εναέριες και
θαλάσσιες παραβιάσεις,
«γκριζάρισμα ζωνών» του
Αιγαίου, με επαναλαμβανόμενες δηλώσεις Ερντογάν που αμφισβητούν την
Συνθήκη της Λοζάνης
κλπ.). Επιδιώκει για τα
σχέδιά της την αξιοποίηση
των μειονοτήτων (θρησκευτικών,
εθνοτικών
κλπ.) στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.
Οι περιοχές του Αιγαίου και της Θράκης αποτελούν τα πιθανά πεδία
πολεμικής σύγκρουσης
ανάμεσα στις αστικές
τάξεις των γειτονικών
κρατών Ελλάδας και
Τουρκίας, με ενδεχόμενη
εμπλοκή και εμβόλιμων
σχεδιασμών της Αλβανίας
και της ΠΓΔΜ, που τα
τελευταία χρόνια αναπτύσσουν στενή πολιτική
- στρατιωτική συνεργασία
με την Τουρκία. Η ενίσχυση του αλβανικού εθνικισμού σε βάρος της Ελλάδας και των άλλων κρατών
της περιοχής τροφοδοτεί
εθνικιστικούς
κύκλους
στην Ελλάδα και σε άλλα
κράτη.
Συνολικά
τη
«σφραγίδα» της στις εξελίξεις στην περιοχή των
Βαλκανίων βάζει η διεύρυνση της ΕΕ και του
ΝΑΤΟ και κατ' επέκταση η
πιο άμεση εμπλοκή τους
στους ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς και ανταγωνισμούς στην περιοχή. Σε
αυτή την λογική και κατεύθυνση η κυβέρνηση υπέγραψε την νέα συμφωνία
με την ΠΓΔΜ.
Συνάδελφοι
συναδέλφισσες.
Τα παραπάνω στοιχεία
δείχνουν ότι η κατάσταση
στο κόσμο και στην πατρίδα μας δεν είναι καθόλου
καλή, όπως η κυβέρνηση
θέλει να την παρουσιάζει,
νέα καπιταλιστική κρίση
επίκειται. Η κυβέρνηση
παίζει σε αυτή την σκακιέρα και αποδείχνεται ο πιο
καλός και υποτακτικός
υπηρέτης των συμφερόντων της ντόπιας αστικής
τάξης και των ιμπεριαλιστών. Τα πανηγύρια της
κυβέρνησης για την έξοδο
από τα μνημόνια είναι για
λαϊκή κατανάλωση και δεν
έχουν σχέση με την ικανο-
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ποίηση των αναγκών του
λαού, γιατί όλα τα μνημονιακά μέτρα είναι εδώ,
εφαρμόζονται και επίκεινται νέα. Η ανάπτυξη που
έχει αρχίσει είναι ανάπτυξη για την αύξηση των
κερδών του κεφαλαίου
που στον βωμό της απαιτούνται νέες λαϊκές θυσίες.
Η κατάσταση γενικότερα στον καπιταλιστικό
κόσμο δεν είναι καλή,
γίνεται εκρηκτική και νέες
δυσμενείς εξελίξεις βρίσκονται προ των πυλών.
Η πρόσφατη αναταραχή
στο χρηματιστήριο, με τις
μετοχές ορισμένων τραπεζών, αποδεικνύει πως
το κλίμα εφησυχασμού
που προσπαθεί να καλλιεργήσει η κυβέρνηση είναι
επίπλαστο. Η καπιταλιστική ανάπτυξη στην Ελλάδα
είναι εύθραυστη και αρκεί
ένα ελαφρύ σοκ για να την
εκτροχιάσει.
Οι εξελίξεις στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα
είναι
αβέβαιες, αφού
συναρτώνται
με
την
πορεία τη εγχώριας και
της διεθνούς οικονομίας,
την πιθανότητα εκδήλωσης νέας κρίσης, τα παιγνίδια που ασκούνται στο
εγχώριο τραπεζικό σύστημα, τις αντιθέσεις και τους
ανταγωνισμούς ανάμεσα
σε ιμπεριαλιστικά κέντρα.
Να είμαστε σε επιφυλακή
να μην επιτρέψουμε στην
κυβέρνηση να φορτώσει
τα βάρη των τραπεζών
στις πλάτες του ναού.
Η αξιωματική αντιπολίτευση η Ν.Δ συγκαλύπτει
ότι την ουσία του προβλήματος στο τραπεζικό
σύστημα, ισχυριζόμενη
ότι τάχα πρόβλημα διαχείρισης, αφού πολύ καλά
γνωρίζει ότι είναι πρόβλημα αγιάτρευτο του ίδιου
του
εκμεταλλευτικού
συστήματος.
Συνάδελφοι
συναδέλφισσες.
Πριν από τις διακοπές
του καλοκαιριού κάναμε
αναλυτική συζήτηση για
την δράση μας από το
προηγούμενο διάστημα
και την ολοκλήρωση του
προγράμματος που υλοποιήσαμε από την αρχή
της χρονιάς, του μαραθώνιου αγώνα όπως φέτος
σωστά το ονομάσαμε.
Έχουμε συζητήσει και το
πρόγραμμα δράσης μας
μέχρι τέλος του χρόνου
και πατάμε στα θετικά
αποτελέσματα και την
πείρα μας από αυτή την
δράση για να συνεχίσουμε. Ήδη στις αρχές του
Οκτώβρη οργανώσαμε
νέες αγωνιστικές κινητοποιήσεις σε όλη την χώρα.
Βασικός μας στόχος
και αιχμή της δράσης μας
για το διάστημα αυτό
είναι, να καταργηθεί ο
νόμος
Κατρούγκαλου,
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όλο το αντισυνταξιουχικό,
αντεργατικό νομικό πλαίσιο πού έχει ψηφισθεί από
όλες τις κυβερνήσεις,
διεκδικώντας ταυτόχρονα
όλα όσα μέχρι σήμερα
μας έχουν αφαιρεθεί,
απαιτούμε ταυτόχρονα να
δοθούν αυξήσεις τώρα σε
όλους τους συνταξιούχους.
Τα πανηγύρια της
κυβέρνησης για την έξοδο
από τα μνημόνια τον
περασμένο Αύγουστο δεν
έχουν καμιά σχέση με την
πραγματικότητα που ζει
και θα ζήσει ο λαός τα
επόμενα χρόνια. Η κυβέρνηση μπροστά στις εκλογές σχεδίαζε ρωμαϊκές
φιέστες για την «έξοδο απ
τα μνημόνια» αλλά αυτά
χάλασαν λόγω της καταστροφής στο «Μάτι». Από
μεριά της έχει σχέδιο ανασύνταξης και αντεπίθεσης
μπαίνοντας ουσιαστικά σε
προεκλογική περίοδο ανεξάρτητα από το πότε θα
γίνουν οι εκλογές.
Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει αντιπαράθεση
σκιαμαχίας με την Ν.Δ,
στην λογική «εσείς μας
βάλατε στα μνημόνια,
εμείς βγάλαμε την χώρα
και τώρα αρχίζει η ανάπτυξη και ότι από την μία
μεριά βρίσκονται οι δυνάμεις της προόδου και από
την άλλη η Δεξιά και οι
φασίστες, ή αντιπαράθεση μακριά από τα λαϊκά
προβλήματα, που έχουν
δημιουργηθεί από τις
πολιτικές που και οι δύο
υλοποιούν και υπηρετούν
τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. Αντιπαράθεση με αυτά τα χαρακτηριστικά σε διαφορετικές
περιόδους την έχουμε
γνωρίσει την περίοδο που
εναλλασσόταν
στην
κυβερνητική εξουσία το
ΠΑΣΟΚ με την Ν.Δ, για να
κυβερνήσουν μαζί στην
συνέχεια και να μας σφαγιάσουν από κοινού. Να
μην πέσει ο λαός θύμα
αυτών των αντιπαραθέσεων και της λογικής του
«μικρότερου κακού», που
είναι η αιτία για όλα τα
κακά που μας έχουν επιβληθεί.
Ο ΣΥΡΙΖΑ δουλεύει
στην λογική ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη με καλή
διαχείριση φέρνει αποτελέσματα και ότι με μια
καλύτερη κοινοβουλευτική πλειοψηφία τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Σε
αυτή την βάση καλλιεργεί
αυταπάτες ότι θα δοθούν
αυξήσεις, θα θεσμοθετηθούν οι ΣΣΕ, θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας,
δεν θα κοπούν οι συντάξεις κτλ. Όλα αυτά αποτελούν ένα κράμα από
ψέματα και μισές αλήθειες
που υπηρετούν την συνέχιση των νέων αντιλαϊκών
αντεργατικών μέτρων που

θα επιβληθούν. Η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει αυτήν την πραγματικότητα και να κερδίσει χρόνο
για τις εκλογές.
Για παράδειγμα, αυτά
που υποστηρίζει για την
περικοπή των συντάξεων
κρύβει όλη την αλήθεια,
ότι ο νόμος Κατρούγκαλου εφαρμόζεται στους
συνταξιούχους που πήραν
σύνταξη μετά το Μάη του
2016. Όμως η μείωση
αυτή δεν φαίνεται γιατί
ακόμη οι συνταξιούχοι
αυτοί παίρνουν προσωρινή σύνταξη και δεν τους
έχει βγει η κανονική τους
σύνταξη, για να δουν την
μεγάλη περικοπή που
τους έχει γίνει. Επίσης
επανυπολογισμός
έχει
γίνει στις επικουρικές
συντάξεις και μάλιστα με
κρατήσεις πάνω από
αυτές που λέει ο νόμος,
καθώς επίσης στις συντάξεις χηρείας. Αυτό που
μένει είναι αν θα μειωθούν
οι συντάξεις των συνταξιούχων που λαμβάνουν
σύνταξη πριν από τον Μάη
του 2016 και οι οποίες
από την 1.1.2019 προβλέπονται νέες περικοπές.
Με αυτό τον τρόπο (πέραν
των άλλων), η κυβέρνηση
προσπαθεί να περάσει ότι
οι προηγούμενες περικοπές που έγιναν πρέπει να
τις αποδεχθούμε οριστικά να ξεχάσουμε όσα μας
αφαίρεσαν.
Η κυβέρνηση και ο
Πρωθυπουργός μέσα από
μια πολυγλωσσία, αφού
ψήφισε τον νόμο 4787/16
που προβλέπει μειώσεις
με τη προσωπική διαφορά, στην συνέχεια ψήφισε
το νόμο 4472/17 που
νομοθετεί και επιβεβαιώνει την περικοπή της προσωπικής διαφοράς και τον
περασμένο Ιούνιο το
μεσοπρόθεσμο που προβλέπει όλες τις περικοπές,
τώρα μας λέει παραμύθια
και προσπαθεί να κερδίσει
χρόνο μπροστά στις εκλογές με την αναβολή ορισμένων
μέτρων.
Να
κάνουμε καθαρό στον
κόσμο ότι είναι στο χέρι
του να βάλει φραγμό σε

αυτή την λαίλαπα. Μόνο
με τον αγώνα μας και την
μαζική συμμετοχή που
πρέπει να ξεπεράσει κάθε
προηγούμενο, μπορούμε
να αποκρούσουμε αυτά τα
μέτρα, αλλά και εκείνα
που αφορούν τα παιδιά
μας ΣΣΕ, μεσαιωνικά ωράρια και εργασιακές σχέσεις
δουλοκτητισμού.
Είναι μαύρη προπαγάνδα
ότι τάχα λύνει προβλήματα την στιγμή που έρχεται
να εφαρμόσει όλο το αντιδραστικό
αντεργατικό
νομικό πλαίσιο όπως πρόσφατα τον εγκληματικό
νόμο Βρούτση για τις ΣΣΕ
όπως η ίδια τον ονόμαζε
όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Από την μεριά μας
θα δώσουμε την μάχη για
τα μεγάλα προβλήματα
του λαού και την λύση
τους στην προοπτική, ο
πλούτος που παράγουμε
να υπηρετεί τις δικές μας
ανάγκες.
Η τακτική κυβέρνησης
και όσων στην ουσία την
στηρίζουν είναι αποπροσανατολιστική και επικίνδυνη. Τα όσα η κυβέρνηση τάζει δεν έχουν καμιά
σχέση με την αλήθεια,
ωστόσο να μην υποτιμήσουμε αυτή την ύπουλη
τακτική που τρέφει ψεύτικες ελπίδες στους συνταξιούχους, που ζουν στην
ανέχεια και τη φτώχεια,
σαν αποτέλεσμα των βάρβαρων πολιτικών που
εφαρμόζει συνέχεια των
προηγούμενων. Μέσα από
αυτή την τακτική επιδιώκει
να δημιουργήσει αυταπάτες ενόψει εκλογών και
αποκοπή από την ενεργό
δράση.
Στην ίδια λογική δρουν
και λειτουργούν και οι
δυνάμεις του κυβερνητικού εργοδοτικού συνδικαλισμού του λεγόμενου
Δικτύου των συνταξιούχων και της λεγόμενης
ΑΓΣΣΕ, που καθημερινά
σπέρνουν αυταπάτες ότι
είναι δυνατόν οι συνταξιούχοι να πάρουν μέρος
πίσω ότι τους έχει αφαιρεθεί ή μέρος αυτών μέσα
από τα δικαστήρια και
δικαστικές αποφάσεις. Με

αυτό τον τρόπο δίνουν
άλλοθι στις αντισυνταξιουχικές πολιτικές της
κυβέρνησης, καλλιεργούν
αποστράτευση από τους
αγώνες και αυταπάτες, ότι
αυτά τα ζητήματα θα τα
λύσει η δικαιοσύνη. Όλα
αυτά
με το αζημίωτο,
αφού σε αυτή την ιστορία
είναι μπλεγμένα μεγαλοδικηγορικά γραφεία που
θησαυρίζουν συγκεντρώνοντας εκατομμύρια από
τις προσφυγές των συνταξιούχων, που πληρώνουν
αρκετά χρήματα από τις
πενιχρές συντάξεις τους
γι’ αυτό το σκοπό. Δεν
είναι τυχαίο ότι την περασμένη άνοιξη αυτές οι
δυνάμεις πρωτοστάτησαν
με τις δυνάμεις του κυβερνητικού εργοδοτικού συνδικαλισμού στο εργατικό
κίνημα, στη δημιουργία
της κοινωνικής συμμαχίας
για τις ανάγκες του κεφαλαίου, για να μας βάλουν
όλους μαζί συνταξιούχους,
εργαζόμενους,
μικρομεσαίους, να παλεύουμε για τις ανάγκες και
την ανάπτυξη των επιχειρηματικών ομίλων.
Η
κυβέρνηση με την τακτική
της όλους αυτούς τους
αβαντάρει στην λογική το
ένα χέρι νίβει το άλλο. Σε
κάθε περίπτωση, αυτό
που απασχολεί την κυβέρνηση και όσους την στηρίζουν είναι πώς θα βάλουν
εμπόδια στην οργανωμένη έκφραση της δυσαρέσκειας των συνταξιούχων,
εργαζομένων και των
άλλων λαϊκών στρωμάτων,
στην ανάπτυξη της ταξικής πάλης και στο δυνάμωμα της συμμαχίας τους,
μπροστά στη νέα στενωπό
που ετοιμάζουν για το
λαό.
Βασικοί άξονες στην
πάλη μας είναι:
Τα μεγάλα λαϊκά προβλήματα οξύνονται, αυτό
έγινε φανερό μετά και από
τις μεγάλες καταστροφές.
Φωτιές, σεισμοί, πλημμύρες, καταστροφή περιβάλλοντος, σκουπίδια κ.α.
Αποκαλύφθηκε η ανεπάρκεια των υποδομών αντιμετώπισής τους αποτέλε-

σμα των αντιλαϊκών πολιτικών. Δεν δεχόμαστε
άλλα ψέματα και απάτες.
Έχουμε ζήσει την αντιλαϊκή πολιτική της καπιταλιστικής ανάπτυξης, τώρα
ζούμε και αυτή της κρίσης, του φαύλου κύκλου
της νέας «ανάπτυξης».
βάζουμε μπροστά αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε
τις δικές μας ανάγκες. Τα
μεγάλα προβλήματα της
εργατικής τάξης, ΣΣΕ,
ωράρια, μισθοί, ανεργία,
κοινωνικές ανάγκες, κοινωνική ασφάλιση, υγεία,
συντάξεις, με βάση τις
δικές μας απαιτήσεις,
αποτελούν τους στόχους
της δράσης μας στο επόμενο διάστημα. Αντιπαλεύουμε την εμπλοκή της
χώρας στους ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς,
τους κινδύνους του πολέμου σε μια περιοχή που
σχεδιάζονται νέες επεμβάσεις και επαναχάραξη
συνόρων.
Αντίθετα με την προπαγάνδα και τα ψέματα της
κυβέρνησης, η πραγματικότητα είναι αμείλικτη. Η
ψήφιση του 3ου μνημονίου από την κυβέρνηση,
την Ν.Δ και από κοινού με
τα κόμματα που πίνουν
νερό στο όνομα της Ε.Ε,
ήταν το σήμα κατατεθέν
για το τι θα επακολουθούσε.
Πριν την ψήφιση του
νόμου, η κυβέρνηση ισχυριζόταν ότι οι νέες περικοπές θα ανέρχονται στο 1%
του ΑΕΠ, δηλαδή στα 1,8
δισ. ευρώ ετησίως από το
2019. Όπως όμως προέκυψε από την Έκθεση του
Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, στο εν λόγω
νομοσχέδιο ο λογαριασμός των περικοπών έγινε
ακόμα πιο βαρύς. Μόνο
από τα συγκεκριμένα
μέτρα, στην τριετία 2019
- 2021, οι περικοπές σε
βάρος των συνταξιούχων
ανέρχονται στα 7,8 δισ.
ευρώ. Μαζί με τις περικοπές από το 2015 το σύνολο θα φθάσει τα 16 δισ.
Κατά συνέπεια, η προσπάθεια της κυβέρνησης
να επικεντρώσει τη συζήτηση στο ύψος των περικοπών για κάθε συγκεκριμένο συνταξιούχο, πάνω ή
μέχρι το 18% - όπως τουλάχιστον αυτή σήμερα
ισχυρίζεται - αποσκοπεί να
κρύψει την ακόμα μεγαλύτερη λεηλασία που έχει
δρομολογηθεί, η οποία
αφορά και πολύ μεγαλύτερο αριθμό συνταξιούχων, αλλά και ακόμα μεγαλύτερο ποσό, που τελικά
θα αφαιρείται σε ετήσια
βάση από τους συνταξιούχους όλα τα επόμενα χρόνια. Σε αυτά πρέπει να
υπολογίζεται και η αύξηση
εισφορών στους σημερινούς
ασφαλισμένους
Μάλιστα, τα νέα μέτρα

που προβλέπονται στο
νόμο 4472/2017, δεν περιορίζονται στους συνταξιούχους, αλλά επεκτείνονται και σε μεγάλες ομάδες σημερινών ασφαλισμένων.
Μειώσεις θα έχουμε και
από την αλλαγή της φορολογικής κλίμακας που θα
μειώνει το αφορολόγητο
από 9000, στα 5600 Ευρώ
τον χρόνο, που θα εφαρμοστεί την ερχόμενη χρονιά. Από την αφαίρεση
των οικογενειακών επιδομάτων και του ΕΚΑΣ από
τους υπόλοιπους συνταξιούχους.
Ιδιαίτερη σημασία επίσης έχει η πολιτική της
κυβέρνηση στο ζήτημα
των
ιδιωτικοποιήσεων,
που δεν αφήνει τίποτε
όρθιο, ξεπουλάει τα πάντα
στο όνομα της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου. Σε αυτό το βωμό θυσιάζει και την δημόσια υγεία
και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, που παραδίδονται στην εμπορευματοποίηση και την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, ρίχνοντας τον
λαό στον καιάδα.
Συνάδελφοι
συναδέλφισσες.
Ο μαραθώνιος των
αγωνιστικών μας κινητοποιήσεων
συνεχίζεται.
Έχουμε μπροστά μας τις
επόμενες μάχες με πιο
μαζική συμμετοχή, γενικό
ξεσηκωμό σε αποφασιστική αδιάκοπη δράση. Η
επικίνδυνη λογική του
«δεν γίνεται τίποτε» είναι
βούτυρο στο ψωμί τις
κυβέρνησης και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, τους δίνει την δυνατότητα να μας τσακίζουν
κάθε μέρα χωρίς σταματημό, χωρίς έλεος, χωρίς
δισταγμό. Τις κύριες και
επικουρικές συντάξεις τις
έκαναν προνοιακά βοηθήματα, το ΕΚΑΣ, τις συντάξεις χηρείας τα έστειλαν
στα αζήτητα. Μας αποκλείουν από την υγεία την
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Μας φορτώνουν
κάθε μέρα με νέα φορολογικά βάρη, ΕΝΦΙΑ. Κατάργησαν όποια κοινωνική
παροχή κατακτήσαμε. Τα
παιδιά μας τα κάνουν δούλους χωρίς ελπίδα.
Τα δισεκατομμύρια που
κούρεψαν και άρπαξαν
από τα ταμεία μας για
λογαριασμό των τραπεζιτών των επιχειρηματικών
ομίλων, για την αιματοβαμμένη τους ανάπτυξη,
είναι δικά μας χρήματα,
δικός μας μόχθος. Δεν τα
δανειστήκαμε από κανένα
δανειστή ντόπιο ή Ευρωπαίο, δεν τα χρωστάμε σε
κανένα. Δεν θα ζήσουμε
με τα λεγόμενα αντισταθμιστικά τους ψίχουλα και
διεκδικούμε ότι μας έχει
αφαιρεθεί μέχρι το τέλος.

ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ
Καμία ανοχή στα μέτρα
της
κυβέρνησης
να
τελειώνουμε με τις αυταπάτες τον εφησυχασμό,
την αδιαφορία την απογοήτευση. Απορρίπτουμε
την μαύρη προπαγάνδα
της κυβέρνησης και την
προσπάθειά της να κατευνάσει με ωμά ψέματα, την
δικαιολογημένη οργή και
αγανάκτηση μας.
Να δώσουμε απάντηση
στην προπαγάνδα για την
«αναπτυξιακή σταθερότητα» που αποτελεί τον Δούρειο Ίππο για την μείωση
μισθών συντάξεων, κοινωνικών δαπανών δικαιωμάτων. Ανάπτυξη για ποιόν;
Η κυβέρνηση έχει το θράσος να προπαγανδίζει την
ανάπτυξη από το έτος
2018, αφού για τους
συνταξιούχους από την
ίδια χρονιά αρχίζει νέος
καιάδας. Να απαντάμε
στην θανατηφόρα προπαγάνδα της και τα επιχειρήματά της περί αντίμετρων,
δίκαιης ανάπτυξης, ρύθμιση του χρέους.
Την ίδια ευθύνη έχουν
και τα άλλα κόμματα του
Ευρωμονόδρομου, η Ν.Δ
που από κοινού έχουν
ψηφίσει τα μνημόνια και
δεν πρόκειται να επαναφέρουν κανένα από τα
καταργημένα δικαιώματά
μας και όλοι μαζί κάνουν
δεήσεις για το πότε θα
φύγουμε από την ζωή.
Να σταματήσουν οι
συνάδελφοί μας να τρέφουν αυταπάτες που καλλιεργούν οι συμβιβασμένες ηγεσίες, ότι με προσφυγές στην δικαιοσύνη
θα μας επιστραφεί ότι μας
έχει αφαιρεθεί. Οι πολιτικές που ακολουθούνται
από όλες τις κυβερνήσεις
δεν έχουν μόνο στόχο τα
οικονομικά, στοχεύουν
μακριά να καταργήσουν
τον κοινωνικό χαρακτήρα
της ασφάλισης, τις συλλογικές συμβάσεις, τα ωράρια εργασίες. Ότι με αγώνες και θυσίες κερδίσαμε,
θέλουν φθηνή εργατική
δύναμη και ανάπτυξη για
μια χούφτα εκμεταλλευτές, θυσιάζοντας τα δικαιώματά μας. Να γίνει συνείδηση ότι δεν θα σταματήσουν να παίρνουν μέτρα
σε βάρος μας, όσο σκύβουμε το κεφάλι και την
λογική του δεν γίνετε
τίποτα. Ο δρόμος για το
δυνάμωμα του κοινού μας
αγώνα με τα παιδιά μας,
με το εργατικό λαϊκό κίνημα είναι η ανάγκη που
πρέπει να εκπληρωθεί.
Δρόμος για επιστροφή
δεν υπάρχει. Παλεύουμε
για όλα τα δικαιώματά
μας, για τις σημερινές
σύγχρονες πραγματικές
ανάγκες μας. Γι’ αυτά που
μας αρπάζουν κάθε μέρα
σε όφελος της ανάπτυξης
για τους λίγους. Δεν είναι
δικά τους, δεν τα χρωστά-

με, τα έχουμε παράξει και
πληρώσει σε όλη μας την
ζωή με την δουλειά μας.
Διεκδικούμε την απόδοση στο ακέραιο των κύριων, επικουρικών συντάξεών μας, του ΕΚΑΣ, των
συντάξεων χηρείας, των
μερισμάτων και των εφάπαξ, της διαφοράς παρακράτησης που γίνεται
αυθαίρετα στις επικουρικές συντάξεις, την επαναφορά του 13ου και 14ου
μισθού και ότι άλλου μας
έχει αφαιρεθεί.
Να δοθούν σήμερα
αυξήσεις σε όλους τους
συνταξιούχους. Κατώτερη
σύνταξη στα 600 ευρώ
από τα 360 που είναι
σήμερα.
Να καταβληθούν άμεσα
οι συντάξεις κύριες και
επικουρικές, τα εφάπαξ,
τα μερίσματα. Να δοθεί η
δυνατότητα της απονομής
σύνταξης στους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ με
βάση τις εισφορές που
έχουν καταβάλλει, ανεξάρτητα του ποσού που
οφείλουν στο ασφαλιστικό
τους ταμείο, να μη
δεχθούμε την επαιτεία
των 360 ευρώ που τους
ετοιμάζουν στα 67 τους
χρόνια.
Απαιτούμε την παροχή
δημόσιας υγείας, δωρεάν
παροχής υπηρεσιών περίθαλψης, φαρμάκων σε
όλους χωρίς όρους και
προϋπόθεσες, με άμεση
ενίσχυση των δημόσιων
υποδομών σε έμψυχο και
λοιπό υλικό, την απαγόρευση δράσης του ιδιωτικού τομέα στον κλάδο της
υγείας
-περίθαλψης.
Κατάργηση της παρακράτησης για την υγεία στις
κύριες και επικουρικές
συντάξεις.
Κατάργηση όλων των
αντιασφαλιστικών, αντιλαϊκών,
φορομπηχτικών
νόμων. Να ανακεφαλαιοποιηθούν άμεσα τα ασφαλιστικά μας ταμεία. Δεν
υποχωρούμε, δεν θα υποταχθούμε, δεν θα αποδεχθούμε και δεν θα νομιμοποιήσουμε ποτέ στην
συνείδησή μας ως τετελεσμένο ότι έχει μας έχει
αφαιρεθεί. Ούτε θα επιλέξουμε ποιος δήμιος θα
μας αποκεφαλίσει.
Συνάδελφοι
συναδέλφισσες
Κυρίαρχο ρόλο σε αυτή
την πορεία θα παίξει η
οικοδόμηση ενός γερού,
μαζικού,
αγωνιστικού,
συνταξιουχικού κινήματος, δίπλα στο εργατικό-λαϊκό. Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου
χρειάζεται με μεγαλύτερη
αποφασιστικότητα
να
δώσουμε όλες μας τις
δυνάμεις, να ξεπεράσουμε δικές μας αδυναμίες
και να λύσουμε ότι περνάει από το δικό μας χέρι,
(γιατί
δεν
μπορούμε
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σίγουρα να λύσουμε τα
πάντα), για να δημιουργήσουμε κίνημα με αυτά τα
χαρακτηριστικά. Σταθερό
καθήκον και στόχος για
την
ανασύνταξη
του
συνταξιουχικού κινήματος
είναι η μαζικοποίηση των
σωματείων μας, αυτό να
είναι βασικός στόχος και
κριτήριο στην δουλειά
μας.
Αυτό
εξασφαλίζεται
πρώτα από όλα με την
μαζικοποίηση, την καλή
λειτουργία των πρωτοβάθμιων σωματείων, τη
σταθερή επαφή τους με
τους συνταξιούχους της
περιοχής τους τακτικά και
με πολλούς τρόπους,
μέσα από συνελεύσεις,
ενημερωτικές συσκέψεις
για τα όλα τα προβλήματα, τις τοπικές περιφερειακές πανελλαδικές δράσεις. Με τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις των
Δ.Σ με τη συμμετοχή όλων
των μελών τους. Τα θέματα της συζήτησης να είναι
προετοιμασμένα με εισηγήσεις. Να μπαίνουν
συγκεκριμένα καθήκοντα
σε κάθε μέλος, να γίνεται
καταμερισμός εργασιών,
καθηκόντων και έλεγχος
στην υλοποίηση των αποφάσεων. Μέσα από αυτή
τη δράση να αξιοποιούμε
και άλλο κόσμο, που έχει
διάθεση σε διάφορες χρεώσεις και δράσεις. Αρκετά
σωματεία μας έχουν αναπτύξει, μια σειρά δράσεις
κάτι που πρέπει να γενικευθεί, για τον πολιτισμό,
και την διασκέδαση, χωρίς
να χάνουν την αγωνιστικής τους πυξίδα, αντίθετα
την ενισχύουν δυναμώνοντας την με κάθε τρόπο.
Προς αυτή την κατεύθυνση τα σωματεία να αξιοποιήσουν μέρος των χρημάτων που παίρνουμε από
την χρηματική ενίσχυση
και στις διάφορες εκδηλώσεις τους να έχουν
πρόσβαση όλοι οι συνταξιούχοι της περιοχής του
και όχι μόνο τα μέλη τους.
Να αξιοποιήσουμε την
εφημερίδα τώρα που
έχουμε την δυνατότητα να
την διανέμουμε δωρεάν.
Από το περασμένο
συνέδριο έχουμε αύξηση
σε ψηφίσαντες…….. Αυτό
το αποτέλεσμα μιας θετικής προσπάθειας από
σωματεία μας που έχουν
κατακτήσει έναν τέτοιο
τρόπο δουλειάς. Να μη
μας εφησυχάζει το τελικό
αποτέλεσμα της αύξησης
ψήφων γιατί αυτό δεν
είναι παντού αυξητικό. Τα
στοιχεία των αποτελεσμάτων από τις αρχαιρεσίες
δείχνουν ότι έχουμε θετικά αποτελέσματα με
διπλασιασμό των ψηφισάντων σε μια σειρά σωματεία, σε άλλα στασιμότητα, αλλά και αρνητικά με
μείωση ψηφισάντων. Αυτό

δεν έχει σχέση με αντικειμενικές δυσκολίες, αλλά
με την δουλειά των σωματείων μας και πώς κεντρικά με βάση τις χρεώσεις
που έχουμε από την ομοσπονδία, παρακολουθούμε και βοηθάμε τόσο γενικά αλλά και ιδιαίτερα στις
αρχαιρεσίες.
Δεν μπορούμε και δεν
πρέπει να συμβιβασθούμε
με την σημερινή κατάσταση. Όλα τα σωματεία μας
θα πρέπει να έχουν σταθερό πρόγραμμα εγγραφής
νέων μελών, μια διαδικασία που σε καθημερνή
βάση πρέπει να υλοποιείται μέσα από ζωντανή
επαφή των στελεχών των
Δ.Σ των σωματείων με τα
μέλη τους. Να εξασφαλίσουν καταλόγους με τους
συνταξιούχους της περιοχής τους, να έχουν σαφή
εικόνα της κατάστασης
των γενικότερων αλλά και
των προσωπικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα μέλη τους.
Μπορεί η συμμετοχή
των συνταξιούχων στις
κινητοποιήσεις να είναι
ανοδική, αλλά από τα
στοιχεία που συγκεντρώνουμε για την μαζικοποίηση των σωματείων μας,
δεν αποτυπώνονται αντίστοιχα με εγγραφές και
τις
αρχαιρεσίες.
Να
πάρουμε υπόψη ότι τα
επόμενα χρόνια οι συνταξιούχοι θα λιγοστεύουν
αφού αυξήθηκαν δραματικά τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
Στην
ομοσπονδία
πέφτει το βάρος αυτής
της ευθύνης, να δώσει
στα σωματεία την βοήθεια
που σήμερα χρειάζονται
και οι καιροί απαιτούν για
την εκπλήρωση αυτού του
στόχου. Στα σωματεία
μας πέφτει το βάρος να
δυναμώνει και να εδραιώνεται η καλή συνεργασία
ανάμεσα στα σωματεία
της ΣΕΑ σε κάθε νομό. Για
την επίτευξη αυτού του
στόχου τα σωματεία του
ΙΚΑ έχουν την πρώτη
ευθύνη και πρέπει να παίξουν σημαντικό ρόλο.
Θετικά είναι τα αποτελέσματα από την διεύρυνση της ΣΕΑ με την συμμετοχή των συνταξιούχων
Δικηγόρων και των Πολιτικών Μηχανικών. Η λειτουργία της οι συνεδριάσεις της είναι σε τακτά
διαστήματα με τακτικές
συνεργασίες και συνεννόηση για όλα τα ζητήματα
που προκύπτουν.
Έχουμε προχωρήσει
στην διαδικασία οικοδόμησης νέων σωματείων ήδη
στην Σπάρτη και στην Χίο,
λειτουργούν και προχωράμε σε ίδρυση νέων σε
Αργολίδα, Καστοριά, Φλώρινα, Ξάνθη, Ωρωπό.
Είμαστε σε επαφή και
συνεργαζόμαστε με το

πανελλαδικό σωματείο
στο φάρμακο, και το
σωματείο του ΗΛΠΑΠ.
Παραμένει το πρόβλημα που έχουμε εντοπίσει
και συζητήσει, κάνοντας
θετικά βήματα δίχως να το
έχουμε λύσει, της καλής
και σταθερής συνεργασίας σε κάθε νομό ανάμεσα
στα σωματεία της ΣΕΑ. Η
δική μας ευθύνη και των
σωματείων της ομοσπονδίας του ΙΚΑ για το πώς
παρακολουθούμε και βοηθούμε σε αυτή τη διαδικασία παραμένει, παίζει
σημαντικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα.
Εκτιμώντας συνολικά
αυτό το διάστημα μπορούμε να πούμε ότι τα
αποτελέσματα της πορείας μας βρίσκονται σε
καλό δρόμο. Ο κόσμος
που πήρε μέρος σε αυτή
τη δράση εκτιμάει ότι
σωστά παλεύουμε, είμαστε σε καλό δρόμο και
έχουμε πολύ μεγαλύτερες
δυνατότητες να συνεχίσουμε την δουλειά μας
ρίχνοντας βάρος και βοήθεια στα πρωτοβάθμια
σωματεία.
Ξεχωριστής σημασίας
γεγονός είναι η συμμετοχή της ομοσπονδίας μας
στο παγκόσμιο συνταξιουχικό κίνημα με την συμμετοχή μας στην ΠΣΟ. Οι
αγώνες μας έγιναν παγκόσμια γνωστοί και μέσα
από την δράση μας αποτελούν θετικό παράδειγμα
για την παγκόσμια ομοσπονδία συνταξιούχων
που το ερχόμενο Φλεβάρη
πραγματοποιεί το 2ο
συνέδριο της. Και σε αυτό
το επίπεδο έχουμε πολύ
δουλειά, από την θέση της
προεδρίας και της ευθύνης της τεχνικής γραμματείας όπου συμμετέχουμε
να συμβάλουμε με όλες
μας της δυνάμεις για
μεγαλύτερη ακόμη δράση
στις χώρες που συμμετέχουν στην οργάνωσή μας,
αλλά στην συμμετοχή και
άλλων χωρών που έχουμε
την δυνατότητα να προσεγγίσουμε τα επόμενα
χρόνια και στην μελέτη
της παγκόσμιας πραγματικότητας των προβλημάτων και των αιτημάτων
των συνταξιούχων. Σε
αυτό έχει βοηθήσει η καλή
συνεργασία που έχουμε
με όλα τα μέλη της διοίκησης της παγκόσμιας ομοσπονδίας μας και του Γ.Γ
συναδέλφου Κιμ. Μποϊξ
που παραβρίσκεται και
χαιρετίζουμε την παρουσία του στις εργασίες του
συνεδρίου μας. Το πιο
θετικό παράδειγμα από
την δράση μας αυτή, αποτελεί το ότι έχουμε καταφέρει την 1η Οκτώβρη να
γίνονται μεγάλες κινητοποιήσεις σε αρκετές
χώρες στον κόσμο για τα
προβλήματα των συνταξι-
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ούχων. Έχουμε πραγματικά την δυνατότητα η
παγκόσμια οργάνωσή μας
να γίνει η ασπίδα για την
υπεράσπιση των δικαιωμάτων των συνταξιούχων
σε όλο τον κόσμο, απέναντι στα κίτρινα συνδικάτα
και τις συμβιβασμένες
ηγεσίες του παγκόσμιου
εργοδοτικού-κυβερνητικού συνδικαλισμού.
Θετική και σταθερή
είναι η συμμετοχή της
ομοσπονδίας και των
σωματείων μας στη δράση
του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος, του ΠΑΜΕ
για την πορεία της ανασύνταξης του κινήματος.
Να σημειώσουμε ότι σε
αυτή μας την δράση αντιμετωπίσαμε μια σειρά
προβλήματα, που έχουν
τη σημασία τους και πρέπει να τα έχουμε υπόψη
μας ώστε να παίρνουμε
μέτρα για την αντιμετώπισή τους. Υπάρχουν μια
σειρά δυνάμεις κυρίως
στις δυνάμεις της ΣΕΑ
που συνεργαζόμαστε, (σε
μικρή έκταση), που κόντρα
στην προσπάθειά μας,
κάνουν άδικη και υποκειμενική κριτική που δεν
έχει βάση. Από πλευράς
τους προσπαθούν να μειώσουν την σημασία της
δράσης του συνταξιουχικού κινήματος, με υποτιμητικά σχόλια του τύπου:
«οι αγώνες δεν έχουν συμμετοχή, αποτέλεσμα και
δεν χρειάζονται σε τέτοια
συχνότητα και ένταση».
«Χρειάζεται να προσανατολιστούμε προς τα δικαστήρια, να συμμετέχουμε
στις συζητήσεις με τους
υπουργούς και να συμβάλουμε και εμείς στην ανάπτυξη που έχει ανάγκη ο
τόπος». Σε αυτή την βάση
ζητούν να αναπροσαρμόσουμε τα αιτήματα μας,
να κατεβάσουμε τον πήχη
των απαιτήσεων μας να
μην είμαστε «μαξιμαλιστές». Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτές οι δυνάμεις
διέδιδαν πώς η μεγάλη
πανελλαδική συγκέντρωση της Αθήνας στο
Σύνταγμα, ήταν αποτυχημένη και ότι σε αυτή
πήραν μέρος μόνο 2500
συνταξιούχοι.
Για τον κίνδυνο του
πολέμου. Η δίψα των
πολυεθνικών ομίλων για
μεγαλύτερα κέρδη εντείνει τις αντιπαραθέσεις
τους για νέες αγορές γεννάει ανταγωνισμούς αντιθέσεις συγκρούσεις και
πολέμους. Αυτά εκφράζονται και με τις εντάσεις
στην γειτονιά μας, με τους
πολέμους που γίνονται, τα
προβλήματα με τα πυρηνικά στην κορεατική χερσόνησο κ.α. Είναι αποτέλεσμα των συγκρούσεων
ανάμεσα στα συμφέροντα
των ΗΠΑ, ΚΙΝΑΣ, ΡΩΣΙΑΣ,
Ε.Ε για το μοίρασμα των
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αγορών και την απόκτηση
νέων πλουτοπαραγωγικών πηγών. Σε αυτό το
θανατηφόρο παιγνίδι συμμετέχουν και περιφερειακές δυνάμεις που θέλουν
να αποκτήσουν λεία για
τα συμφέροντα των δικών
τους επιχειρηματικών ομίλων.
Η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει τεράστιες
ευθύνες και αποδείχνεται
ο καλύτερος συνεταίρος
των ιμπεριαλιστών με την
συμμετοχή σε όλες τις
δράσεις του ΝΑΤΟ. Η
χώρα μας μετά τις ΗΠΑ
είναι η δεύτερη χώρα που
πληρώνει πάνω από το 2%
του ΑΕΠ για τις στις πολεμικές δαπάνες του ΝΑΤΟ,
την στιγμή που κόβει
συντάξεις υγεία. Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας
μας συμμετέχουν σε 13
αποστολές εκτός συνόρων, η κυβέρνηση δίνει γη
και ύδωρ σε ότι της ζητηθεί από τους ιμπεριαλιστές και ετοιμάζει πολυετείς
νέες συμφωνίες
παραμονής των βάσεων.
Παίζει δυνατά στο «παιγνίδι» των γεωπολιτικών
συμφερόντων στην ευαίσθητη περιοχή μας με
απρόβλεπτους κινδύνους
για την ειρήνη. Πρόσφατα
η κυβέρνηση αφού υπέγραψε νέα συμφωνία για
την παραμονή της βάση
της Σούδας στην Κρήτη
παίζοντας με την φωτιά,
βάζοντας σε άμεσο κίνδυνο την ειρήνη, συμφωνεί
και αποφασίζει την εγκατάσταση νέων βάσεων σε
Λάρισα, Άκτιο, Αλεξανδρούπολη, Κάρπαθο κ.α.
Σε αυτή τη βάση υπέγραψε την συμφωνία για το
Μακεδονικό, κάτω από τις
εντολές των Αμερικάνων
για την ένταξη της ΠΓΔΜ
στο ΝΑΤΟ.
Όλα αυτά είναι ζητήματα προτεραιότητας της
πάλης του εργατικού λαϊκού κινήματος. Το συνταξιουχικό κίνημα σε αγωνιστική συμπόρευση με το
αντιιμπεριαλιστικό λαϊκό
κίνημα θα δυναμώσει την
πάλη του σε συνεργασία
με το εργατικό κίνημα, για
την απόκρουση αυτών τον
σχεδίων.
“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

Συνάδελφοι
συναδέλφισσες
Με το 22ο συνέδριό
μας με την συμμετοχή
……….μαχητών αντιπροσώπων από …….σωματεία
από όλη την χώρα, μας
δίνεται η δυνατότητα
μέσα από την πείρα της
δράση μας αυτά τα τρία
χρόνια, να συζητήσουμε
να εκτιμήσουμε όσο πιο
αντικειμενικά την δράση
μας ζυγίζοντας τα θετικά
και τα αρνητικά, ώστε να
καταλήξουμε σε χρήσιμα
για την πορεία μας συμπεράσματα. Γνωρίζουμε την
κατάσταση και τις συνθήκες μέσα στις οποίες αναπτύσσουμε την δράση
μας και το ποιες δυνάμεις
έχουμε να αντιπαλέψουμε. Γνωρίζουμε ότι το
άδικο
εκμεταλλευτικό
σύστημα δεν είναι ανίκητο
ούτε αιώνιο, έχει αγιάτρευτες αντιθέσεις, που
δεν μπορεί να τις ξεπεράσει. Είναι στο χέρι της
εργατικής τάξης και του
λαού με τον αγώνα του να
το γκρεμίσει μια ώρα
αρχύτερα. Γνωρίζουμε
επίσης ότι καμιά κατάκτηση της Ε.Τ δεν χαρίσθηκε,
αλλά είναι αποτέλεσμα
σκληρής, ασίγαστης, και
αιματηρής ταξικής πάλης.
Αυτό τον δρόμο θα τον
ακολουθήσουμε με συνέπεια για να προασπίσουμε
την ζωή μας, την ζωή των
παιδιών μας και του λαού
που υποφέρει από τις
άγριες, βάρβαρες, αντεργατικές, αντιλαϊκές πολιτικές που με συνέπεια
εφαρμόζουν όλες οι
κυβερνήσεις, που υπηρετούν το εκμεταλλευτικό
σύστημα.
Διεκδικούμε ότι μας
έχει αφαιρεθεί, είναι δικό
μας διπλοπληρωμένο με
το αίμα της ζωή μας και
δεν το χρωστάμε σε κανένα δανειστή. Διεκδικούμε
όλο το πλαίσιο των αιτημάτων μας που αναλυτικά
αναφέρονται στην εισήγηση και έχουν υποβληθεί
με δεκάδες υπομνήματα
και εκατοντάδες κινητοποιήσεις. Δεν θα νομιμοποιήσουμε στην συνείδησή μας ότι μας έχει αφαιρεθεί
Παλεύουμε και διεκδικούμε όλο τον πλούτο
που έχουμε παράξει και
αυτόν που παράγουν τα
παιδιά μας, ώστε να
πηγαίνει για τις ανάγκες
αυτών που τον παράγουν
και όχι να μετατρέπεται
σε κέρδη και υπερκέρδη
για τις ανάγκες των καπιταλιστών. Σε αυτό το
δρόμο πορευόμαστε και
θα συνεχίσουμε με συνέπεια μέχρι που η Ε.Τ να
γράψει στην σημαία της
την κατάργηση της εκμετάλλευσης
ανθρώπου
από άνθρωπο.

Το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο της ΟΣΙΚΑ

Στο 22ο συνέδριο εκλέχτηκε νέο ΔΣ με τριετή θητεία,
το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα εκλέγοντας 9μελή
Εκτελεστική Επιτροπή(Ε.Ε.) που αποτελείται από τους:
Κουμπούρης Δήμος
Πρόεδρος
Τόλης Γιάννης
Α΄ Αντιπρόεδρος
Ρέβας Βασίλης
Β΄ Αντιπρόεδρος
Ραλλάκης Μανώλης
Γ. Γραμματέας
Μάκκας Λέανδρος
Αναπληρ. Γ. Γραμματέας
Πάλμος Παναγιώτης
Οργανωτικός Γραμματέας
Βαρελλάς Δημήτρης
Ταμίας
Κλάδης Τάσος
Αναπληρ. Ταμίας
Σοφός Παναγιώτης
Μέλος της Ε.Ε.
Μέλη του ΔΣ
Δημητρουλής Γιώργος, Ιωσηφίδης Γιώργος, Κάλπης
Παναγιώτης, Κριαράς Ανδρέας, Ρούσας Γιώργος,
Περαντώνη Πάτρα, Στόιος Βασίλης, Ταχματζίδης
Πέτρος, Τρέλλη Φανή, Τσαπάρας Γιώργος.
Με βάση το νέο καταστατικό της ΟΣΙΚΑ το ΔΣ είναι
19μελές.

ΣΕΑ: Υπόμνημα προς τους
υπουργούς Εργασίας
Κυρία Υπουργέ
Κύριε Υφυπουργέ
Δεν φτάνει που οι
συνταξιούχοι της χώρας
μας έχουν να αντιμετωπίσουν τα δεινά από τις αντισυνταξιουχικές πολιτικές
όλων κυβερνήσεων, τώρα
έχουν να αντιμετωπίσουν
και τα «κοράκια» των μεγαλοδικηγορικών γραφείων
και ορισμένων ΜΜΕ και
του τύπου, που με αφορμή
μια ακόμα θετική πρωτόδικη απόφαση βρήκαν την
ευκαιρία να βάλουν βούτυρο στο ψωμί τους και να τα
οικονομήσουν και αυτοί
από την δυστυχία μας.
Ονόμασαν την απόφαση
«ιστορική», εμφάνισαν τον
συνάδελφο από τη Θεσσαλονίκη ότι πήρε τα χρήματα και καλούν δύο εκατομμύρια συνταξιούχους να
τρέχουν για νέες αιτήσεις
και αγωγές.
Όλα αυτά, τη στιγμή
που πολύ καλά γνωρίζουν
ότι όλα αυτά δεν ισχύουν,
ότι ο ΕΦΚΑ έκανε έφεση
και αυτή η απόφαση, όπως
και άλλες θετικές αποφάσεις, θα ακολουθήσει έναν
μακροχρόνιο δικαστικό
δρόμο, που στο τέλος οι
κυβερνήσεις με πολιτικές
αποφάσεις δεν τις εφαρμόζουν. Αυτό έχει γίνει με
την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)
τον Ιούνη του 2015, που η
κυβέρνηση δεν την έχει
εφαρμόσει.
Η ΣΕΑ των συνταξιουχικών οργανώσεών μας διεκδικεί όσα μας αφαίρεσαν
όλες οι κυβερνήσεις, τις
συντάξεις μας, το ΕΚΑΣ,
τις συντάξεις χηρείας, την
υγεία, τα δώρα μας, τα
πάντα. Είναι πληρωμένα με
το αίμα μας και τη δουλειά
μας, δεν μας χαρίστηκαν,
δεν τα χρωστάμε σε καμιά
κυβέρνηση, σε κανέναν
τραπεζίτη, σε κανέναν
δανειστή.
Είμαστε σε ένα μαραθώνιο αγωνιστικών κινητοποιήσεων από την αρχή
του χρόνου για όλα τα
παραπάνω, αλλά και για να
καταργηθεί
ο
νόμος
4387/2016, που έρχεται να
μας ισοπεδώσει. Διεκδικούμε τα πάντα, δεν θα
νομιμοποιήσουμε ποτέ στη
συνείδησή μας την αφαίρεση των δικαιωμάτων

μας.
Απαιτούμε τώρα από
την κυβέρνηση να εφαρμόσει τις αποφάσεις του ΣτΕ
του Ιούνη του 2015 και να
αποδώσει σε όλους τους
συνταξιούχους τα δώρα
τους και τις διαφορές που
προκύπτουν στις συντάξεις. Επίσης σας καλούμε
άμεσα, με παρέμβασή σας
να σταματήσετε το αίσχος
της εκμετάλλευσης των
συνταξιούχων με αφορμή
την έκδοση δικαστικών
αποφάσεων και να αναλάβετε την πολιτική ευθύνη,
όπως με την επιστροφή
των παρακρατηθέντων για
την υγεία και την εισφορά
αλληλεγγύης από τις επικουρικές, να αποδώσετε
αυτά που ορίζουν οι δικαστικές αποφάσεις σε
όλους τους συνταξιούχους
χωρίς να προσφεύγουν σε
αιτήσεις, δικαστικές αγωγές και προαπαιτούμενα,
με πολιτική απόφαση.

ΟΣΙΚΑ: Ανακοίνωση για
την απόφαση Πρωτοδικείου
Πρόσφατα είδε το φως
της δημοσιότητας απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για να επιστραφούν αναδρομικά τα παρακρατηθέντα από συνταξιούχο, δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα, επίδομα αδείας από την κύρια και επικουρική σύνταξη και οι
κρατήσεις του ν. 4093/2012
σε όσους είχαν άθροισμα
συντάξεων πάνω από 1000
ευρώ.
Επειδή η απόφαση
δημιουργεί προσδοκίες και
ερωτήματα σε όλους τους
συνταξιούχους, πράγμα
που επωφελούνται διάφοροι επιτήδειοι, εκμεταλλευόμενοι την αγωνία των
συνταξιούχων, το ΔΣ της
Ομοσπονδίας μας διευκρινίζει τα εξής:
Η απόφαση είναι πρωτόδικη και ο ΕΦΚΑ έκανε
έφεση. Δεν είναι «ιστορική
απόφαση», όπως την ονόμασαν ορισμένοι για ευνόητους λόγους. Τέτοιες
αποφάσεις έχουν βγει κι
άλλες και ακολουθούν τον
μακροχρόνιο δρόμο της
δικαιοσύνης, που αν τελικά
τελεσιδικήσουν, έρχονται
οι κυβερνήσεις και τις
καταργούν με νόμο. Αυτό
έγινε και με την απόφαση
του ΣτΕ τον Ιούλιο του
2015, όπου έκρινε αντισυνταγματικό το κόψιμο των
συντάξεων.
Η απόφαση αυτή του
ΣτΕ πιο συγκεκριμένα ανέφερε: «Να διακοπεί η
κατάργηση των δώρων και
να δίνονται κανονικά σε
όλους τους συνταξιούχους», ενώ ακυρώνει την
μείωση στο σύνολο της
κύριας και επικουρικής

1η Οκτώβρη: Επέτειος και
αγωνιστικό βήμα
Η 1η Οκτώβρη δεν είναι
πλέον μια απλή επετειακή
Ημέρα της 3ης ηλικίας,
αλλά ένας σηματωρός με
ταξικό, αγωνιστικό και…
νεανικό πρόσημο. Το αγωνιζόμενο συνταξιουχικό
κίνημα έδωσε ουσία και
χαρακτήρα στην ημέρα
αυτή. Και κάθε χρόνο θα
την τιμά οργανώνοντας
αγωνιστικές κινητοποιήσεις κόντρα στις πολιτικές
που θέλουν να την συντηρούν σαν την ημέρα των
υποψηφίων για… αιωνία
μνήμη. Που μετράνε τα
χρόνια που απομένουν για
ζωή στους απόμαχους της
δουλειάς, με το πόσο αυτά
θα εξακολουθούν να κοστίζουν στον κρατικό προϋπολογισμό, πόσο θα εξακολουθούν να είναι βάρος
στην οικονομία των καπιταλιστών.
Εμείς θα συνεχίσουμε
να θυμίζουμε αγωνιστικά,
πως είναι επέτειος της 3ης
ηλικίας των συνταξιούχων
και όχι των εξαθλιωμένων
και υποχρεωμένων να δουλεύουν μέχρι το τέλος της.
Κόντρα σ’ αυτούς που

θέλουν να καταργήσουν
την 3η ηλικία και να την
μετατρέψουν σε δεύτερο
μέρος μιας ατελείωτης
2ης.
Υπερασπιζόμαστε μαζί
με το ταξικό εργατικό
κίνημα το δικαίωμα στην
3η ηλικία. Ώστε να παραδίνουμε τη σκυτάλη της
εργατικής δύναμης στα
χέρια και στο νου των νεώτερων όχι μαζί με το πνεύμα μας, όπως επιθυμούν
και σχεδιάζουν οι καπιταλιστές- ντόπιοι και ξένοι- και
τα πολιτικά φερέφωνά
τους, εγχώρια και ευρωπαϊκά.
Γιατί εμείς είμαστε
«απόμαχοι της δουλειάς
και όχι του αγώνα». Και
ναι, σ’ αυτή τη βάση δεν
έχουμε ηλικία. Ο αγώνας
δεν έχει ηλικία. Κι όπως
δώσαμε τις μάχες μας
στην δεύτερη, θα τις
δώσουμε και στην τρίτη.
Θα παραδίνουμε τη σκυτάλη της εργατικής δύναμης
στους νεώτερους, αλλά θα
κρατάμε γερά την αγωνιστική μας ορμή και θα
συνεχίζουμε.

σύνταξης για ποσό άνω
των 1000 ευρώ. Αυτή η
απόφαση, όπως και άλλες
πρωτόδικες, που αφορά
όλους τους συνταξιούχους, δεν εφαρμόστηκε
ποτέ με πολιτική απόφαση
της κυβέρνησης, που επίμονα αρνείται να δώσει τα
χρωστούμενα σε όλους
τους συνταξιούχους. Κανένας συνταξιούχος δεν έχει
πάρει ούτε 1 ευρώ επιστροφή από δικαστικές
αποφάσεις.
Στη συνέχεια η κυβέρνηση
έφερε
τον
ν.
4387/2016 και τον ν.
4372/2017 (νόμοι Κατρούγκαλου), που ενσωματώνουν τους προηγούμενους
νόμους και επιβάλει νέα
κατακρεούργηση
των
συντάξεων. Και έπονται
καινούργιες περικοπές.
Δεν χρειάζονται τα δικαστήρια για να μας πουν ότι
τα μέτρα είναι αντισυνταγματικά, ότι είναι άδικα. Τα
λέμε και τα επαναλαμβάνουμε στις συγκεντρώσεις
στα υπουργεία, στον πρωθυπουργό, είναι πληρωμένα με αίμα, με δικά μας
χρήματα και ζητάμε με
πολιτική απόφαση να επιστραφούν σε όλους τους
συνταξιούχους, όπως επίσης το ΕΚΑΣ, οι συντάξεις
χηρείας, αναπηρίας και
όλα όσα μας έχουν αφαιρέσει με τους αντιασφαλιστικούς νόμους και ακόμα
να δοθούν αυξήσεις στις
συντάξεις. Τα μόνα χρήματα που πήραν πίσω οι
συνταξιούχοι, δόθηκαν με
πολιτική απόφαση της
κυβέρνησης, κάτω από την
πίεση των μεγάλων αγώνων των συνταξιουχικών
οργανώσεων, όπως έγινε
με τον ΕΟΠΥΥ και τις επικουρικές.
Οι συνταξιούχοι να
απευθύνονται στα σωματεία τους, να μην προσφεύγουν σε αγωγές, να
καταδικάσουν αυτούς που
συμπλέουν με τα μεγαλοδικηγορικά γραφεία και
κύρια τα διάφορα Δίκτυα,
που λένε πως είναι… ιστορική απόφαση, καλούν
τους συνταξιούχους σε
δικαστικές αγωγές με το
αζημίωτο, καθώς και ορισμένα ΜΜΕ, που στηρίζουν όλα μαζί αυτή την
εκστρατεία.
Επιμένουμε στο πλαίσιο
αιτημάτων, όπως κατά καιρούς το έχουμε δώσει
στον Πρωθυπουργό και
απαιτούμε η κυβέρνηση να
δώσει λύση στα δίκαια
αιτήματά μας, χωρίς αγωγές, χωρίς αιτήσεις και
προαπαιτούμενα. Μπροστά μας έχουμε τις νέες
περικοπές από το ν.
Κατρούγκαλου και καλούμε όλους τους συνταξιούχους να πάρουν όλοι μαζί
μέρος στον μαραθώνιο
των αγωνιστικών κινητοποιήσεων της Συντονιστικής Επιτροπής των Συνταξιουχικών Οργανώσεων.

ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ
H κλοπή των επικουρικών
συνεχίζεται
Οι περικοπές στις επικουρικές συντάξεις εκατοντάδων
χιλιάδων συναδέλφων έγιναν κατά παράβαση και αυτού
του ν. 4387/16 και είναι γνωστό, πως η κυβέρνηση κάτω
από την πίεση των αγωνιστικών μας κινητοποιήσεων αναγκάστηκε να επιστρέψει το παράνομα παρακρατηθέν
ποσό στους δικαιούχους.
Υπάρχει όμως μια ακόμη ομάδα συνταξιούχων που η
κλοπή σε βάρος τους συνεχίζεται. Η κυβέρνηση με τον ν.
4387/16 περιέκοψε τις επικουρικές συντάξεις επανυπολογίζοντάς τες με βάση τον συντελεστή που προβλέπει ο
νόμος. Όμως για την ομάδα αυτών των συναδέλφων
προχώρησε σε μια ακόμα απάτη, βάζοντας έναν αυθαίρετο συντελεστή που δεν υπάρχει στο νόμο, ώστε οι νέες
συντάξεις να βγουν ακόμα μικρότερες, κλέβοντας με τον
τρόπο αυτό μεγαλύτερο μέρος τους. Θα δώσουμε ένα
παράδειγμα για να γίνει κατανοητό.
Συνταξιούχος που είχε συντάξιμες αποδοχές 2.372
ευρώ, έπαιρνε αρχικά καταβαλλόμενη επικουρική σύνταξη 592 ευρώ, είχε τις εξής κρατήσεις:
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. 4952/2012
-/17,76 -/6) εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ
19,18 -/7) ΦΜΥ
30,00 -/Το άθροισμα των κρατήσεων (2), (3), (4) και (5) είναι
272,32 ευρώ. Η νέα καταβαλλόμενη επικουρική έπεσε
στα 320 ευρώ (592- 272). Η κυβέρνηση επέβαλε έναν
αυθαίρετο συντελεστή επανυπολογισμού 0,4927 πάνω
στην νέα καταβαλλόμενη σύνταξη και η τελική επικουρική έγινε 157,5 ευρώ (320 Χ 0,4927). Αφαιρουμένων 32,5
ευρώ (κράτηση ΕΟΠΥΥ και ΦΜΥ) οπότε ο συνταξιούχος
του παραδείγματος παίρνει καθαρά στο χέρι 125 ευρώ
(157, 5- 32,5).
Η αλχημεία βρίσκεται στο εξής: για να γίνει ο επανυπολογισμός της επικουρικής, έπρεπε να υπολογιστούν
τα συντάξιμα χρόνια (34 στην συγκεκριμένη περίπτωση)
επί τον συντελεστή 0,45/έτος= ποσοστό 15,3% επί των
συντάξιμων αποδοχών, αποτέλεσμα η καταβαλλόμενη
επικουρική θα ήταν 363 ευρώ (2.372Χ15,3%). Από αυτά
έπρεπε να αφαιρεθεί το σύνολο των 61,7 ευρώ (11%
ΦΜΥ και 6% ΕΟΠΥΥ), οπότε η τελική θα ήταν 301 ευρώ
(363- 61). Η κυβέρνηση δηλαδή του κλέβει κάθε μήνα
176 ευρώ (301- 125). Κατά συνέπεια πρέπει, για να σταματήσει η αδικία αυτή, η επικουρική να ανέβει από
1/7/2016 στα 301 ευρώ και να του επιστραφούν αναδρομικά 8428 ευρώ (301 Χ 28 μήνες- από 1/7/16 μέχρι
1/11/18 με τα σημερινά δεδομένα).
Η κυβέρνηση και ο υπουργός «κάνουν την πάπια» για
το ζήτημα αυτό, παρ’ όλο που του έχει τεθεί σε συναντήσεις που έκανε μαζί του η ΣΕΑ και έχει απαιτηθεί η άρση
της αδικίας. Δεν θα σταματήσουμε όμως να διεκδικούμε
την άμεση επίλυση του προβλήματος. Απαιτούμε τώρα ο
υπουργός να δώσει εντολή στο ΕΤΕΑΕΠ να διορθώσει
την κατάσταση και να αποδοθούν στους δικαιούχους
τα οφειλόμενα.

Οκτώβρης 2018

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ
Ν. Αιτωλοακαρνανίας
Συνεδρίασε την Τρίτη 25-09-2018 στο Εργατικό
Κέντρο Αγρινίου με διευρυμένη σύνθεση το Διοικητικό
Συμβούλιο του Σωματείου. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν
τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής και οι Διοικούσες
Επιτροπές των Παραρτημάτων από την Αμφιλοχία , το
Μεσολόγγι και τη Ναύπακτο.
Μετά από συζήτηση για τις εξελίξεις γύρω από την
κοινωνική ασφάλιση και παίρνοντας υπόψη τις αποφάσεις των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων το Συμβούλιο αποφάσισε τα παρακάτω :
Να οργανώσει σύσκεψη των ΔΣ των σωματείων
συνταξιούχων Αιτ/νίας την Δευτέρα 15-10-2018 στο ΕΚ
Αγρινίου και στο τέλος Νοέμβρη.
Να πάρει μέρος την περιφερειακή σύσκεψη των ΔΣ
των σωματείων συνταξιούχων Αιτ/νίας και Δυτικής Πελοποννήσου στις 24-10-2018 στον Πύργο.
Να οργανώσει συσκέψεις με τα μέλη του σε όλες τις
πόλεις του νομού (Αμφιλιχία, Αγρίνιο, Ναύπακτο, Μεσολόγγι), καθώς επίσης και στις αρχές Δεκέμβρη εν όψει
του Πανελλαδικού Συλλαλητηρίου στην Αθήνα στις 15
Δεκέμβρη.
Να συμμετέχει στη συγκέντρωση των συνταξιούχων
Στερεάς Ελλάδας- Πελοποννήσου- Αττικής στις 15-112018 στην Αθήνα
Το Σωματείο καλεί τα μέλη του και τους Συνταξιούχους της Αιτωλ/νίας να στηρίξουν το αγωνιστικό του
πρόγραμμα. Να παλέψουμε ενωτικά για ότι μας έχει
αφαιρεθεί, για κατάργηση του νόμου 4387/16 ( Κατρούγκαλου), για επαναφορά του ΕΚΑΣ και για κατάργηση
όλων των αντιασφαλιστικών, αντιλαϊκών νόμων.

Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ
Ζακύνθου (25-9-2018)
Μετά τη Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του Σωματείου μας και τις Εκλογές που πραγματοποιήσαμε
συγκροτήθηκε το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο και εξέλεξε
Προεδρείο με τους παρακάτω συναδέλφους:
Πρόεδρος: Σοφός Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος: Kόμης Διονύσιος
Γενικός Γραμματέας: Αλιάζης Γεώργιος
Αναπληρωτής Γραμματέας: Συγούρος Διονύσιος
Ταμίας: Στεριώτης Διονύσιος
Αναπληρωτής Ταμίας: Θεοδόσης Χαράλαμπος
Έφορος: Ιωαννίδου Σοφία
Συνάδελφοι – Συναδέλφισσες
Χαιρετίζουμε την συμμετοχή των δεκάδων συναδέλφων - σών που πήραν μέρος στη Γ.Σ. και τις Εκλογές του
Σωματείου μας πιάνοντας τον στόχο που είχαμε βάλει
για διπλασιασμό της συμμετοχής των συνταξιούχων του
Νησιού μας σ’ αυτές.
ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΠΟΙΟ ΜΑΖΙΚΑ ΠΟΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ, ΑΔΙΑΚΟΠΑ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
. ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΣΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4387/16. ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΟΤΙ
ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ. ΝΑ
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΑΓΩΓΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ

«Πανσυνταξιουχικός Αγώνας»: Όπλο για την ενίσχυση
των αγώνων του συνταξιουχικού κινήματος
Οι νέες καλύτερες οικονομικές
δυνατότητες της Ομοσπονδίας μας
δίνουν όλα τα περιθώρια να ενισχύσουμε την αξιοποίηση του ΠΑ, για να
βελτιώσουμε την δράση των συλλόγων της Ομοσπονδίας. Να δουλέψουμε πιο αποτελεσματικά για την
μαζικοποίησή τους, την ανάπτυξη
της δράσης τους, να ενημερώσουμε
πιο καλά τους συνταξιούχους- ειδικά
αυτούς που δεν είναι μέλη τους-, να
ξεσκεπάσουμε τις απάτες, τα ψέματα
των κυβερνήσεων για όλα τα λαϊκά
προβλήματα, του ασφαλιστικούσυνταξιοδοτικού
Να προπαγανδίσουμε και να ξεκαθαρίσουμε στους συναδέλφους την
αλήθεια, τα αιτήματά μας, τα αποτελέσματα της δράσης μας. Να τους
βοηθήσουμε να απαλλαχτούν από τις
αυταπάτες και τις ψεύτικες ελπίδες
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που καλλιεργεί η κυβέρνηση, από τις
συγχύσεις και τον αποπροσανατολισμό των άλλων δυνάμεων του κυβερνητικού και φιλοευρωπαϊκού συνδικαλισμού, από την εξαπάτηση που
προσπαθούν να πετύχουν και τα
άλλα κόμματα του φιλοκαπιταλιστικού και ευρωπαϊκού μονόδρομου.
Προγραμματίζουμε την αξιοποίηση του ΠΑ με καλύτερο σχεδιασμό,
αυξάνουμε τον αριθμό φύλλων που
διακινούμε, οργανώνουμε καλά την
διάδοσή του σε όλα τα στέκια των
συνταξιούχων, στα ΚΑΠΗ, στα καφενεία, στις τράπεζες, στις εκδρομές,
στις συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια, σε κάθε εκδήλωση και δράση
όπου οι σύλλογοί μας συμμετέχουν.
Η δωρεάν διάδοση του ΠΑ μας
δίνει την δυνατότητα να ξανοιχτούμε
πιο ανοιχτά, πιο εύκολα σε πολλούς,

περισσότερους συναδέλφους. Να
έρθουμε σε πιο συχνή, τακτική επαφή
μαζί τους, να συζητήσουμε, να τους
καλέσουμε στη δράση, να τους αποδείξουμε την ανάγκη του οργανωμένου αγώνα για να πετύχουμε τους
στόχους που βάζουμε.
Ο Πανσυνταξιουχικός Αγώνας
δεν πρέπει να μένει αναξιοποίητος
στα γραφεία των συλλόγων, δεν
πρέπει να περισσεύουν φύλλα του.
Τα ΔΣ, τα στελέχη των συλλόγων
αναλαμβάνουμε την πρώτη ευθύνη
για το καθήκον αυτό. Να μπούμε
όλοι, να εντάξουμε και άλλους δραστήριους συναδέλφους μας στην
μάχη για την διάδοσή του. Να
βάλουμε στοίχημα με τον εαυτό
μας, τις αδυναμίες και δυσκολίες
μας για να πετύχουμε αυτούς τους
στόχους.

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΤΟΧΟ ΣΤΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ.
Να απορρίψουμε την ψεύτικη προπαγάνδα τις κυβέρνησης, τα ψέματα και τις μισές αλήθειες που καλλιεργεί
τον εφησυχασμό έχοντας κατά νου τις εκλογές. Την
κάλπικη, ψεύτικη αντιπαράθεση με την αξιωματική αντιπολίτευση και τα κόμματα που προηγούμενα κυβέρνησαν και όλη μαζί μας έχουν τσακίσει.Την αλήθεια όσα
παραμύθια και να λένε δεν μπορούν να την κρύψουν.
Μαζί ψήφισαν το 3ο μνημόνιο και τα μέτρα για τις νέες
περικοπές. ΜΕ ΟΠΛΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ
ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝ ΤΟ ΝΕΟ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ
ΕΚΓΛΗΜΑ.
Με τους αγώνες που μέχρι σήμερα κάναμε, τους υποχρεώσαμε να αποδώσουν στους δικαιούχους συνταξιούχους τις παράνομες παρακρατήσεις για την υγεία και την
εισφορά αλληλεγγύης στις επικουρικές συντάξεις την
στιγμή που μια σειρά σειρήνες από συμβιβασμένους
συνδικαλιστές, ΜΜΕ και μεγαλοδικηγορικά γραφεία
έστελναν τους συνταξιούχους για αιτήσεις και στα δικαστήρια με το αζημίωτο για να δικαιωθούν. Δεν δεχόμαστε
να μας κοροϊδεύουν να μας κόβουν τις συντάξεις μας
που τις πληρώσαμε σε όλη μας την ζωή με την δουλειά
μας και να τις κάνουν προνοιακά βοηθήματα, για να μας
πετούν στο τέλος κάποια επιδόματα επαιτείας. Δεν πληρώσαμε για να παίρνουμε επιδόματα, αλλά συντάξεις για
να ζούμε με αξιοπρέπεια.
Σταθερά παλεύουμε και απαιτούμε:
Κανένας επανυπολογισμός, καμία εφαρμογή της μείωσης με την προσωπική διαφορά στις κύριες και επικουρικές μας συντάξεις. Να δοθούν άμεσα αυξήσεις σε όλες
τις συντάξεις και να ορισθεί η κατώτερη σύνταξη στα 600
ευρώ από τα 360 που είναι σήμερα. Όχι στη μείωση του
αφορολόγητου και την περικοπή των οικογενειακών μας
επιδομάτων και του ΕΚΑΣ των συντάξεων χηρείας. Να
αποδοθεί σύνταξη σε όσους συνταξιούχους έχουν οφειλές στον ΟΑΕΕ με βάση τα χρόνια πού έχουν πληρώσει
και όχι να οδηγούνται στο σφαγείο των 360 Ευρώ. Δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Αποκλειστικά, δημόσια δωρεάν υγεία για όλους, κατάργηση και απαγόρευση
κάθε εμπορευματοποίησης. Τώρα στελέχωση με το απαιτούμενο προσωπικού του Νοσοκομείου, των Κέντρων και
Μονάδων Υγείας του νησιού μας. Άμεση λειτουργία της
Μ.Ε.Θ.

Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ
Ν. Ηρακλείου
Η Ένωση συμπαραστέκεται και βρίσκεται στο πλευρό
του μεγάλου αγώνα των εργαζομένων στις προβλήτες
του Πειραιά που συνεχίζουν τον παλικαρίσιο αγώνα τους
για την υπογραφή ΣΣΕ με νέα απεργία σήμερα Παρασκευή 7 Σεπτέμβρη 2018. Οι εργαζόμενοι στις Προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ της COSCO στο λιμάνι του Πειραιά, μαζί με
το Σωματείο τους, ΕΝΕΔΕΠ, προχώρησαν σε αυτή την
απόφαση αφού η COSCO μαζί με τους εργολάβους της
αρνείται να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων. Η COSCO κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της,
χωρίς να διασφαλίζει κρίσιμα ζητήματα όπως η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και η ασφάλεια της ζωής των
εργαζομένων παρότι την περίοδο 2007 - 2017 ο μονοπωλιακός όμιλος, σύμφωνα με τα ίδια του τα στοιχεία, καταγράφει αύξηση της μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων
κατά 195%!!! Ενώ μόνο στο Α’ εξάμηνο του 2018 πέτυχε
αύξηση περίπου 30%!!! Αντίθετα, η εργοδοσία με τη στήριξη της Κυβέρνησης φτιάχνει Σωματείο-Σφραγίδα με
διαδικασίες-εξπρές, για να υπονομεύσει τον αγώνα των
εργαζομένων και αξιοποιεί μηχανισμούς τρομοκρατίας
και λάσπης ενάντια στο δίκαιο αγώνα των εργαζομένων.
Ότι κέρδισαν εργαζόμενοι στις Προβλήτες όλα αυτά
τα χρόνια, τα κατάφεραν μαζί με το Σωματείο τους και
την στήριξη και ταξική αλληλεγγύη των εργαζομένων
από άλλους κλάδους.

Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ
Ιωαννίνων
Την 1η Οκτώβρη επίσης στα Γιάννινα τα σωματεία
συνταξιούχων ΙΚΑ- ΟΑΕΕ- Δημοσίου του νομού πραγματοποίησαν συγκέντρωση και πορεία στους δρόμους της
πόλης, όπου με πανό και συνθήματα διατράνωσαν την
απόφασή τους να συνεχίσουν τον αγώνα, στα πλαίσια
των κινητοποιήσεων που έχει αποφασίσει η ΣΕΑ, ώστεόπως έγραφε η ανακοίνωση κάλεσμα των σωματείων
προς τους συνταξιούχους- «να μην επιτρέψουμε στην
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ να επιβάλει τις νέες θανατηφόρες περικοπές του νόμου 4387/16. Να διεκδικήσουμε
ό,τι μας έχουν αφαιρέσει όλες οι κυβερνήσεις. Να κατασυνέχεια στη σελ. 8
δικάσουμε τη δημαγωγία της
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ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
αξιωματικής αντιπολίτευσης
που έχει τον ίδιο στόχο στο
Ασφαλιστικό. Να απορρίψουμε την ψεύτικη προπαγάνδα
της κυβέρνησης, τα ψέματα και τις μισές αλήθειες, που
καλλιεργεί τον εφησυχασμό έχοντας κατά νου τις εκλογές. Την κάλπικη, ψεύτικη αντιπαράθεση με την αξιωματική αντιπολίτευση και τα κόμματα που προηγούμενα
κυβέρνησαν και όλοι μαζί μας έχουν τσακίσει. Την αλήθεια, όσα παραμύθια και να λένε, δεν μπορούν να την
κρύψουν. Μαζί ψήφισαν το 3ο μνημόνιο και τα μέτρα για
τις νέες περικοπές. Τα προβλήματά μας είναι κοινά με
των εργαζομένων και ο αγώνας μας θα είναι πιο αποτελεσματικός σε συνεργασία και αλληλεγγύη με το εργατικό κίνημα»
Η συγκέντρωση έγινε έξω από το Εργατικό Κέντρο. Οι
πρόεδροι των σωματείων του νομού χαιρέτισαν τη
συγκέντρωση ενώ τις κεντρικές ομιλίες έκαναν οι Π.
Τάτσης πρόεδρος της ΠΟΣ ΟΑΕΕ και ο Π. Πάλμος,
οργανωτικός Γραμματέας της ΟΣΙΚΑ.
Επίσης τα σωματεία κάλεσαν σε συμμετοχή στο
πανελλαδικό συλλαλητήριο στις 15 αδεκέμβρη στην
Αθήνα.

συνέχεια από τη σελ. 7

Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ
Κοζάνης
Την 1η Οκτώβρη τίμησαν και οι συνταξιούχοι στην
Κοζάνη, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των σωματείων τους στη συγκέντρωση, που πραγματοποίησαν στο
Εργατικό Κέντρο της πόλης. Με την δυναμική παρουσία
τους έκαναν καθαρό πως δεν πρόκειται να κάνουν πίσω
από την αγωνιστική διεκδίκηση των αιτημάτων που προβάλει και διεκδικεί το συνταξιοδοτικό κίνημα. Στη συγκέντρωση παρευρέθηκαν και μίλησαν ο Δ. Κουμπούρης
πρόεδρος της ΟΣΙΚΑ και ο Π. Τάτσης πρόεδρος της
ΠΟΣ ΟΑΕΕ.

Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ
Λάρισας
Μαζική ήταν η συγκέντρωση των συνταξιούχων, που
πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας 1 Οκτώβρη,
στη κεντρική πλατεία Λάρισας. Στη συγκέντρωση συμμετείχαν τα σωματεία ΙΚΑ Λάρισας, ΤΣΑ Λάρισας, ΟΑΕΕ
Λάρισας, Πρώην ΔΕΚΟ - Τραπεζών Λάρισας, Σύλλογος
Δημοσίου Λάρισας, ΟΑΕΕ Τυρνάβου, ΙΚΑ Τυρνάβου,
Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπόρων Τ.Α.Ε. Ο.Α.Ε. Λάρισας, Συνταξιούχοι ΙΚΑ Φαρσάλων και αντιπροσωπεία του
ΔΣ του ΕΚΝΛ.
Στο πλαίσιο της συγκέντρωσης, χαιρετισμούς απηύθυναν η Φωτεινή Σβάρνα αντιπρόεδρος του Σωματείου
Συνταξιούχων ΙΚΑ, η οποία μεταξύ άλλων δήλωσε τη
συμπαράσταση των συνταξιούχων στον αγώνα των
μαθητών που βρίσκονται σε κινητοποίηση, ο Γιώργος
Λιάνος από το σωματείο ΟΑΕ Λάρισας και ο Θεόδωρος
Καραγώγος, πρόεδρος Συνταξιούχων Δημοσίου. Στη
συγκέντρωση, σύντομη ομιλία έκανε ο Χρήστος Κολοβός, Οργανωτικός Γραμματέας της ΟΑΕΕ, ενώ την
κεντρική ομιλία έκανε ο Δήμος Κουμπούρης, πρόεδρος
της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ.
Στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία σε κεντρικούς
δρόμους της πόλης, φωνάζοντας συνθήματα όπως: «Μ'
αγώνες έχει γίνει η Ασφάλιση, δεν είναι για παζάρια και
για διάλυση» και «Εμπρός λαέ ξεσηκωμός, στα μέτρα
της κυβέρνησης κανείς συμβιβασμός».

Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ
Πάτρας
Μεγάλη συγκέντρωση οργάνωσαν την 1η Οκτώβρη τα
σωματεία συνταξιούχων στην Πάτρα έξω από τα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Αντιπροσωπεία
τους συναντήθηκε με τον συντονιστή της, στον οποίο
παρέδωσε υπόμνημα με τα αιτήματα των συνταξιούχων.
Στη συγκέντρωση κυριάρχησαν τα συνθήματα καταδίκης
της κυβερνητικής πολιτικής, ενώ έστειλαν προς την
κυβέρνηση το μήνυμα πως «δεν θέλουμε συμπάθεια
αλλά άμεση επίλυση των αιτημάτων μας».
Στην ομιλία του ο πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Πάτρας Γ. Τσαπάρας τόνισε πως «όσα φτιάξαμε με τον ιδρώτα μας τα ιδιοποιούνται μια χούφτα
παράσιτα- κεφαλαιοκράτες, που δεν δούλεψαν ποτέ,
ενώ εμείς οι παραγωγοί του πλούτου φυτοζωούμε…».
Αναφέρθηκε επίσης στις ελλείψεις και στα προβλήματα
του συστήματος υγείας στην Πάτρα… «έκλεισαν νοσοκομεία, ιατρεία, εργαστήρια, άλλες υποδομές του ΙΚΑ…
ενώ η μεταρρύθμιση για τις ΤΟΜΥ θα επιδεινώσει την
κατάσταση… θα βάζουμε βαθύτερα το χέρι στην τσέπη,
μας στέλνει στις ιδιωτικές πολυκλινικές…»

Χαιρετισμούς απηύθυναν οι εκπρόσωποι των άλλων
σωματείων του νομού, ενώ εκ μέρους της ΣΕΑ παρευρέθηκαν και μίλησαν οι συν. Π.Σοφός αντιπρόεδρος της
ΟΣΙΚΑ και ο Δ. Σβορώνος Γ.Γ της ΠΟΣ ΟΑΕΕ. Την υποστήριξη των αγώνων των συνταξιούχων εκ μέρους της
δημοτικής αρχής μετέφερε ο αντιδήμαρχος Πάτρας Δ.
Πελεκούδας.
Τα σωματεία επίσης ενημέρωσαν τους συγκεντρωμένους για την κινητοποίηση που έχει προγραμματιστεί
στην 6η ΥΠΕ για τα προβλήματα της υγείας και κάλεσαν
σε συμμετοχή στην απεργία, που οργανώνουν τα ταξικά
συνδικάτα και το ΠΑΜΕ στις 8 Νοέμβρη, στην Περιφερειακή Συγκέντρωση στην Αθήνα στις 15 Νοέμβρη και στο
Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στις 15 Δεκέμβρη.
Με ανακοίνωσή του το σωματείο κατάγγειλε τις μεθοδεύσεις από τις δυνάμεις του κρατικού και εργοδοτικού
συνδικαλισμού στο Ε.Κ. Κατερίνης, ώστε να γίνει ένα
συνέδριο με νοθείες και υπό τον έλεγχο της αστυνομίας.

Σωματεία συνταξιούχων Σάμου
(ΙΚΑ- ΟΑΕΕ)
Πραγματοποιήθηκε χθες 25 Σεπτέμβρη η Γενική Συνέλευση των Συνταξιούχων της Σάμου με μεγάλη συμμετοχή, καθώς η πλειοψηφία των μελών ανταποκρίθηκαν στο
κάλεσμα του Δ.Σ. Οι δύο πρόεδροι των σωματείων,
Δημήτρης Τριτσινιώτης και Γιώργος Παντάπασης, αντίστοιχα, ξεκίνησαν με την εκτίμηση τους για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα και τη Σάμο καθώς και το
πλαίσιο διαλόγου που αφορούσε τα γενικά αλλά και
τοπικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι
του νησιού μας.
Στην Γενική Συνέλευση παραβρέθηκαν ο Γεν. Γραμματέας και ο Αν. Γεν. Γραμματέας της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας ΙΚΑ & Επικουρικών Ταμείων (συνάδελφοι, Μανώλης Ραλλάκης και Λέανδρος Νάκος, αντίστοιχα) οι οποίοι τοποθετήθηκαν και απάντησαν σε ερωτήσεις των μελών. Την Γενική Συνέλευση χαιρέτησαν εκ
μέρους του Εργατικού Κέντρου Σάμου ο συνάδελφος
Μανώλης Νεοφώτιστος και εκ μέρους του Σωματείου
Συνταξιούχων Δημοσίων Υπαλλήλων η συναδέλφισσα
Σοφία Παντέλλα.
Κοινή διαπίστωση όλων υπήρξε ότι η αντιλαϊκή επίθεση κυβέρνησης και κεφαλαίου θα συνεχιστεί με την νέα
λεηλασία των συντάξεων, την μείωση του αφορολόγητου
ορίου που θα επιβαρύνει με μία σύνταξη το χρόνο τους
συνταξιούχους, την συμμετοχή μας στις παροχές υγείας
κ.λ.π.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα τοπικά προβλήματα που
αντιμετωπίζουμε, όπως αυτό της υγείας με το νοσοκομείο, το κέντρο υγείας και τα αγροτικά ιατρεία που είναι
υποστελεχωμένα σε γιατρούς-προσωπικό και όχι εξοπλισμένα (π.χ. μαγνητικός τομογράφος κλπ) με αποτέλεσμα
οι συνταξιούχοι πέρα από τα φάρμακα να πληρώνουν
ιδιωτικά εξεταστήρια στη Σάμο (ακόμα και όταν είναι με
εισαγωγή στο νοσοκομείο) ή να πηγαίνουν στην Αθήνα
με ακόμα μεγαλύτερο κόστος.
Συζητήθηκαν ακόμα η κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ
στο νησί μας από 1-1-2019, που θα μας επιβαρύνει με
επιπλέον 7% σε όλα τα είδη, ο άμεσος απεγκλωβισμός
προσφύγων και μεταναστών από τα νησιά μας και η
κατάργηση του hot spot, οι ακριβές ακτοπλοϊκές και
αεροπορικές συγκοινωνίες, η φοροληστεία και η ανάγκη
άμεσων έργων υποδομής που στόχο θα έχουν την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της λαϊκής περιουσίας.
Ομόφωνα αποφασίσθηκε ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε απαιτούν τον οργανωμένο και με σχέδιο
αγώνα, σε συντονισμό και δράση τόσο των σωματείων
όσο της Ομοσπονδίας μας και του Εργατικού Κέντρου
Σάμου. Απόμαχοι της δουλειάς είμαστε και όχι του
αγώνα για τα δικαιώματά μας και αυτά των παιδιών μας.
Συνταξιούχοι και εργαζόμενοι θα σμίξουμε στο δρόμο
του αγώνα. Κανένας συμβιβασμός, καμία ανοχή στις
πολιτικές που ρημάζουν τις ζωές μας και μας θεωρούν
βάρος για την κοινωνία. Έχουμε εργαστεί δεκαετίες για
να πάρουμε μια σύνταξη που να μπορεί να καλύψει τις
σύγχρονες ανάγκες μας και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να κλέβει τον κόπο και τη ζωή μας.

Πανελλήνιος Σύλλογος
Συνταξιούχων ΔΕΚΟ- Τραπεζών
Παρέμβαση με επιστολή προς τον δήμαρχο Αθήνας
και το δημοτικό συμβούλιο έκανε ο σύλλογος, για την
κατάσταση που έχει δημιουργηθεί (διακίνηση ναρκωτικών, πορνεία κ.α.) στην περιοχή γύρω από τα γραφεία
του. Με αφορμή την επιστολή, ο Ν. Σοφιανός από την
«Λαϊκή Συσπείρωση» έθεσε το θέμα στο δημοτικό συμ-

Το ποιηματάκι μας
Μου έστησες προϋπολογισμό
Κομμένο και ραμμένο
στα θέλω των εργοδοτών.
Κι εμέ μ’ έχεις γραμμένο
στα μαύρα τα κατάστιχα
των παραπεταμένων.
Παλληκαράς καμώνεσαι
πως είσ’ από τ’ Αυγούστου.
Παράσταση άθλιου γούστου.
Των δανειστών την άδεια
ζητάς στο τι θα κάνεις
και πως θα με ξεκάνεις.
Μα εγώ είμαι ένας λαός
που δεν το βάζει κάτω
και πέρα δεν τα βγάνεις.
Ποτές δεν ήμουνα λαγός
να κρύβομαι στον πάτο.
Στο μπόι δεν με φτάνεις.
Σαν το σηκώσω κάηκε
το αστικό σου σόι
το μαύρο σκυλολόι.

βούλιο και απαίτησε λύσεις στο πρόβλημα. Στην επιστολή του το ΔΣ του συλλόγου αναφέρει:
«Τα γραφεία του συλλόγου μας βρίσκονται στην οδό
Χαλκοκονδύλη 37. Είμαστε βέβαιοι πως είστε πλήρως
ενημερωμένοι για την άθλια κατάσταση που συνολικά
επικρατεί στην περιοχή μας, λόγω της πληθώρας των
εθισμένων και εξαρτημένων από τα ναρκωτικά ατόμων
και των γυναικών που εκδίδονται στην πορνεία, που
έχουν μετατρέψει τον δρόμο και τα πεζοδρόμια σε μόνιμες πλέον «κατοικίες» τους, όπου εκτός της ανοιχτής
χρήσης ναρκωτικών, ικανοποιούν και κάθε άλλη ανθρώπινη ανάγκη τους.
Συνέπεια αυτών η διογκούμενη και αφόρητη κατάσταση για όλους όσους έχουν γραφεία των όποιων δραστηριοτήτων τους, όπως ο σύλλογός μας, που χαρακτηρίζεται :
1. Από την έντονη και μόνιμη δυσοσμία, που πλημμυρίζει όλη την περιοχή.
2. Από τη συσσώρευση σκουπιδιών, που κάθε μέρα
είναι διασκορπισμένα σε όλο το μήκος της οδού Χαλκοκονδύλη, ανάμεσα στις οδούς Σωκράτους και Μάρνη.
3. Από την επικαθήμενη και επικολλώμενη στα πεζοδρόμια κάθε είδους ακαθαρσία, που οι διαβάτες προσπαθούν να αποφεύγουν.
Με πιο απλά λόγια η περιοχή έχει μετατραπεί σε ένα
γκέττο, για το οποίο δεν υπάρχει ενδιαφέρον από καμία
αρμόδια υπηρεσία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων
που δημιουργεί. Κι ασφαλώς δεν αποτελεί ευχάριστο
θέαμα για τον κόσμο που αναγκαστικά διασχίζει την οδό
Χαλκοκονδύλη.
Συνολικά εγείρεται μεγάλο θέμα για την δημόσια
υγεία και την προστασία των κατοίκων, επαγγελματιών ή
συλλόγων, που στεγάζονται στα κτίρια αυτής της περιοχής. Επισημαίνουμε πως ο σύλλογός μας, έχει μέλη
συνταξιούχους, δηλαδή συναδέλφους που έτσι κι αλλιώς
έχουν προβλήματα υγείας, ενώ έχουμε και πολλά μέλη
γυναίκες, που φοβούνται να έρθουν στα γραφεία μας,
λόγω αυτής της κατάστασης. Περιττό να σας τονίσουμε
πως αδυνατούμε να διοργανώσουμε κάθε δραστηριότητα το απόγευμα ή και πιο αργά, αφού τα μέλη μας αρνούνται, ειδικά οι γυναίκες, να έρθουν στο σύλλογο.
Κατόπιν των παραπάνω ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει και να πάρει όποια μέτρα χρειάζονται, ώστε να πάψει να υπάρχει αυτή η κατάσταση (απολύμανση, καθαριότητα κλπ). Θεωρούμε επίσης πως είναι
στην ευχέρειά σας να παρέμβετε προς όποια δημόσια
αρχή (λχ υπουργείο υγείας), ώστε να ληφθούν μέτρα για
την βελτίωση της ζωής των συνανθρώπων μας αυτών
(φιλοξενία σε δομές με ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης
και υγιεινής, απεξάρτησης από τον εθισμό των ναρκωτικών και την πορνεία), αλλά να εξαντλήσετε και τις δικές
σας δυνατότητες για την θεραπεία αυτών των προβλημάτων. Πιστεύουμε πως έχετε στοιχειώδη υποχρέωση να
ασχοληθείτε με το ζήτημα αυτό και μάλιστα άμεσα. Σε
αντίθετη περίπτωση θα έχετε σοβαρές ευθύνες για τα τις
όποιες αρνητικές συνέπειες υπάρξουν λόγω της κατάστασης αυτής».
Με άλλες ανακοινώσεις του ο σύλλογος κάλεσε τα
μέλη του σε συμμετοχή στις συγκεντρώσεις που οργάνωσε η ΣΕΑ σε όλη τη χώρα για την 1η Οκτώβρη, ενώ
κατήγγειλε την δίκη που έγινε σε βάρος των νεολαίων
που πήραν μέρος στην αντιϊμπεριαλιστική συγκέντρωση
στο άγαλμα του Τρούμαν και απαίτησε την άρση όλων
των κατηγοριών εναντίον τους.

