
Το κύμα αγωνιστικών δράσεων των ταξικών συνδι-
κάτων σε χώρους και κλάδους για την υπεράσπιση και 
διεκδίκηση αιτημάτων και δικαιωμάτων κορυφώθηκε, 
για την περίοδο αυτή, με τα μεγάλα συλλαλητήρια που 
οργανώθηκαν την Πέμπτη 11 του Ιούνη σε όλες τις 
πόλεις, σε όλη τη χώρα από τα συνδικάτα που συσπει-
ρώνονται στο ΠΑΜΕ και στις άλλες αγωνιστικές οργα-
νώσεις των μικρομεσαίων και αυτοαπασχολούμενων 
των πόλεων και των χωριών.

Έχουμε πληρώσει ήδη αρκετά! Δεν θα 
πληρώσουμε ξανά!
Πάρε ανάσα. Σπάσε τις αλυσίδες της 
εκμετάλλευσης!
Φτώχεια, ανεργία, αυταρχισμός - ο 
καπιταλισμός είναι ο ιός!

Με τα συνθήματα αυτά να εκφράζουν το σύνολο των 
εργαζομένων και του λαού, χιλιάδες συγκεντρώθηκαν 
στις πλατείες, πορεύτηκαν στους δρόμους, διαδήλω-
σαν τα αιτήματα, την ανυποχώρητη απόφαση να κλιμα-
κώσουν τις κινητοποιήσεις τους, να συγκρουστούν με 
την κυβέρνηση και την εργοδοσία. Να μην αφήσουν να 
επιβληθεί καραντίνα στο αγωνιστικό φρόνημα της 
εργατικής τάξης και του λαού. Να μην επιτρέψουν τη 
νέα επέλαση της φτώχειας να κυριαρχήσει. Να μην 
αποδεχτούν τη νέα εργασιακή σκλαβιά, που θέλουν να 
επιβάλουν η ΕΕ, ο ΣΕΒ και τα αστικά κόμματα. Να μη 
ζουν με το μόνιμο φόβο κάθε νέας υγειονομικής κρίσης. 
Να μη βλέπουν τον κόπο τους να μετατρέπεται σε 
πλούτο των παράσιτων της κοινωνίας. Να μην αφήνουν 
την τελευταία ανάσα τους στα εργοτάξια παγίδες θανά-
του. Να εκφράσουν την αγωνιστική αλληλεγγύη τους 
σε άλλους λαούς, που αγωνίζονται στα ίδια μετερίζια, 
αλλά και ενάντια στο δολοφονικό ρατσισμό του συστή-
ματος, ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους.

Στην Αθήνα η συγκέντρωση από το Σύνταγμα πορεύ-
τηκε στην Αμερικάνικη πρεσβεία, όπου οι διαδηλωτές 
αποτύπωσαν στην άσφαλτο του δρόμου με κόκκινα 
γράμματα την επιθανάτια κραυγή του Τζώρτζ Φλόιντ «I 
CAN’T BREATHE», που έγινε παγκόσμιο αντιρατσιστι-
κό σύνθημα!!! Που ταυτόχρονα εκφράζει και την κοινω-
νική ασφυξία, στην οποία το καπιταλιστικό σύστημα 
επιβάλει με το γόνατο στο σβέρκο τους λαούς.

Με ζωντανή τηλεφωνική σύνδεση χαιρέτησε τη 
συγκέντρωση ο Cliff Smith, γραμματέας του Συνδικά-
του Κατασκευών Λος Άντζελες Roofers Union Local 
36. «Ο αγώνας των μαύρων για απελευθέρωση και 
ισότητα στη χώρα μας έχει ξυπνήσει τον κοιμισμένο 
γίγαντα της εργατικής μας τάξης»… «Με το παράδειγ-
μά σας αναδεικνύετε ότι η επίθεση εναντίον ενός είναι 
επίθεση εναντίον όλων», στέλνετε μήνυμα στους 
εργαζόμενους των ΗΠΑ «ότι έχουμε συμμάχους σε 
όλο τον κόσμο, που είναι έτοιμοι να πολεμήσουν μαζί 
μας και περιμένουν να μπούμε στον αγώνα».

Συμβολικά νεολαίοι είχαν δεμένα τα χέρια τους με 
χειροπέδες, που έλυσαν μπροστά στην πρεσβεία και τις 
πέταξαν μέσα στο χώρο της, ενώ μικρή μπάντα του 
Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου έπαιξε δυο τραγού-
δια αλληλεγγύης στον αμερικάνικο λαό, που βρίσκεται 
στους δρόμους του αγώνα μετά τη δολοφονία του Τζ. 
Φλόιντ.

Μεγάλη συγκέντρωση έγινε και στη Θεσσαλονίκη, 
όπου η πορεία κατέληξε στο Αμερικάνικο προξενείο με 
τα ίδια συνθήματα, στον Πειραιά, στην Πάτρα, στις 
άλλες πόλεις.
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συνέχεια στη σελ. 2

Τα σχέδια ιδιωτικοποίησης της δημόσιας υγείας δεν θα περά-
σουν. Απαιτούμε την άμεση ενίσχυσή της, την κάλυψη όλων 
των κενών σε προσωπικό και υποδομές, τη δωρεάν παροχή της 
σε όλο το λαό. Έξω οι κερδοσκόποι από την υγεία.

11 Ιούνη: ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ 

ΚΕΝΤΡΩΝ - ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

Της... σύνταξης
Από την υγειονομική κρίση δεν βγήκαμε. Στη νέα οικο-

νομική κρίση μπαίνουμε. Σε καραντίνες τοπικές, ειδικές 
κλπ θα μπαινοβγαίνουμε. Όμως τα προβλήματα και οι 
στενοχώριες για το μεγάλο κεφάλαιο αρχίζουν να περνά-
νε σιγά- σιγά. Πέφτουν τα εκατομμύρια ευρώ βροχή, ενώ 
με τα ευρωπαϊκά προγράμματα που έρχονται, θα έχουμε 
καταιγίδες δισεκατομμυρίων, που θα απορροφηθούν 
από τις ρουφήχτρες των χρηματοκιβωτίων των μεγαλοε-
πιχειρηματιών.

Από την άλλη μεριά έχουμε τους εργαζόμενους, που 
είναι υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουν τη δεινή κατάστα-
ση στην οποία έχουν βρεθεί. Που δεν έχει μόνο την οικο-
νομική πλευρά, αλλά κι εκείνη της ικανότητας και δυνα-
τότητας να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους. Μέσα σε 
ποιες συνθήκες;

Κάποιοι ποντάρισαν στην πανδημία, στα μέτρα της 
καραντίνας, στην «ατομική ευθύνη», στην τρομοκρατία 
για τις επιπτώσεις της ανθυγιεινής, θανατηφόρας επέλα-
σης του ιού στην οικονομία για να υποχρεώσουν το ταξι-
κό εργατικό κίνημα να σιωπήσει, να αναδιπλωθεί, να 
υποχωρήσει, να υποκύψει στις κυβερνητικές αντεργατι-
κές και αντιλαϊκές επιλογές και στις επιταγές του μεγά-
λου κεφαλαίου, που έβαλαν στόχο την πλήρη πλέον 
ανατροπή όσων δικαιωμάτων έχουν απομείνει όρθια από 
την επίθεση της προηγούμενης δεκαετίας.

 Όμως έκαναν λάθος. Υπολόγισαν στην κυριολεξία όχι 
χωρίς τον ξενοδόχο, αφού όλοι οι υπολογισμοί έγιναν με 
βάση τα δικά του συμφέροντα, αλλά χωρίς τους ξενοδο-
χοϋπάλληλους. Και ειδικά αλλά και γενικά, χωρίς τους 
εργαζόμενους. 

Τις μαζικές, πρωτότυπες και δυναμικές κινητοποιήσεις 
της Πρωτομαγιάς διαδέχτηκε ένα μεγάλο, συνεχόμενο 
κύμα αγωνιστικών δράσεων, που απλώνεται σε όλη τη 
χώρα, που αγκαλιάζει δεκάδες χώρους και κλάδους 
εργασίας. Του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Εκεί 
που εκφράζεται η επιθετικότητα του μονοπωλιακού 
κεφαλαίου και του κράτους του.

Όπου και να κοιτάξεις ξεσπούν κάθε μέρα απεργίες, 
στάσεις εργασίας, συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια, 
παρεμβάσεις διαφόρων μορφών. Οι εργαζόμενοι δεν 
κάνουν πίσω. Ακόμη κι εκεί που η κυβέρνηση και η βου-
λευτική της πλειοψηφία περνάει τους αντιδραστικούς 
νόμους της, όπως για την παιδεία, η απάντηση που βγαί-
νει από τις μαζικές, πρωτόφαντες απεργιακές και μη 
κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών, γονιών, μαθητών, 
φοιτητών είναι το «ο νόμος θα μείνει στα χαρτιά».

«Στην υγειά μας ρε παιδιά» οι υγειονομικοί σε όλα τα 
νοσοκομεία δεν αφήνουν να περάσει μέρα, που δεν θα 
εκφράσουν τις διεκδικήσεις τους υπέρ του δημόσιου 
συστήματος με κάθε είδους μορφές δράσεων.

Οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ έχουν ριχτεί σε μια τιτάνια 
μάχη για να υπερασπιστούν την επιχείρηση στρατηγικής 
σημασίας για τη δουλειά τους και τη χώρα, για να μην 
την αρπάξουν τα κοράκια της καταλήστευσης του δημό-
σιου- λαϊκού πλούτου, που καραδοκούν, έχοντας εξα-
σφαλίσει την κυβερνητική προθυμία. Δεν είναι μόνοι 
τους. Έχουν στο πλευρό τους όλη την εργατική τάξη, 
όλο το λαό της περιοχής τους και της άλλης Ελλάδας.

Το ίδιο και οι εργάτες σε άλλες επιχειρήσεις, που οι 
βιομήχανοι- ιδιοκτήτες τους τις κλείνουν, γιατί τα κέρδη 
τους δεν είναι όσα επιθυμούν, γιατί στρέφονται σε 
άλλους πιο προσοδοφόρους τομείς.

Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό- εστίαση δεν περιμέ-
νουν τα αποτελέσματα του ανοίγματος των επιχειρήσεων 
του κλάδου για να δουν αν, πότε, που και πόσοι θα 
κάνουν μερικά μεροκάματα, ή πόσοι θα βρεθούν αντιμέ-
τωποι με την απόλυτη ανεργία και την πείνα. Σε όλη τη 
χώρα τα κλαδικά συνδικάτα τους βρίσκονται στο πόδι 
διεκδικώντας την επιβίωσή τους.

Σύνταγμα

Αμερικάνικη Πρεσβεία

Θεσσαλονίκη
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Συνέντευξη τύπου ΣΕΑ 10/6/2020

Στην Πλατεία Εθνικής 
Αντίστασης δόθηκε η προ-
γραμματισμένη ανοιχτή 
συνέντευξη τύπου της ΣΕΑ. 
Παραβρέθηκαν μέλη των ΔΣ 
των σωματείων της Αθήνας 
των οργανώσεων της ΣΕΑ 
καθώς και αντιπροσωπεία 
του ΠΑΜΕ, με τους Γ. Πέρρο 
και Γ. Μπουλούγαρη, μέλη 
της Εκτελεστικής Γραμμα-
τείας. Στην πλατεία είχαν 
τοποθετηθεί καρέκλες με τις 
απαραίτητες αποστάσεις 
ασφαλείας, οι συγκεντρωμέ-
νοι φορούσαν μάσκες, είχαν 
μοιραστεί ομπρέλες για τον 
ήλιο.

Την Εισηγητική Ομιλία 
της Συντονιστικής Επιτρο-
πής Αγώνα (ΣΕΑ) παρουσί-
ασε ο συν. Δήμος Κου-
μπούρης Πρόεδρος της 
ΟΣΙΚΑ

Κυρίες και Κύριοι προσκε-
κλημένοι, 

Αγαπητοί Συνάδελφοι 
-Συναδέλφισσες συνταξιού-
χοι, 

Μετά την περιπέτεια της 
καραντίνας είμαστε ξανά 
στο προσκήνιο του αγώνα. Η 
ΣΕΑ των συνταξιούχων σας 
καλωσορίζει και σας ευχαρι-
στεί για την ανταπόκρισή 
σας στο σημερινό κάλεσμά 
της, εύχεται σε όλους καλή 
υγεία και δύναμη. Έχοντας 
την ανάγκη να επικοινωνή-
σουμε μαζί σας, δίνουμε τη 
σημερινή συνέντευξη, προ-
κειμένου να εκθέσουμε τις 
θέσεις μας, τις εκτιμήσεις 
μας για την πανδημία, γενι-
κότερα τις εξελίξεις, καθώς 
και την οργάνωση της δρά-
σης του συνταξιουχικού 
κινήματος για το επόμενο 
διάστημα.

Όλη την περίοδο της 
καραντίνας ακούγοντας 
τους επιστήμονες - ως ευαί-
σθητη ομάδα του πληθυ-
σμού - ακολουθήσαμε τις 
οδηγίες τους και κάναμε 
αυτό που επιβλήθηκε από τις 
συνθήκες. Μείναμε κλεισμέ-
νοι στα σπίτια μας κρατώ-
ντας ανοιχτό το μυαλό και το 
στόμα μας. Αξιοποιήσαμε 
όσα μέσα επικοινωνίας μπο-
ρέσαμε, για να είμαστε σε 
σταθερή επαφή με τους 
συναδέλφους μας από τον 
Έβρο μέχρι την Κρήτη. 
Παρακολουθούσαμε ανελλι-
πώς τις εξελίξεις, εκδώσαμε 
αρκετά ενημερωτικά δελτία 
τύπου, εγκυκλίους, και υπο-
μνήματα με τα αιτήματά μας 
προς τους αρμόδιους 
υπουργούς. Είχαμε σταθερή 
επικοινωνία με τα σωματεία 

μας και τους συναδέλφους 
μας. Με ανακοινώσεις και 
μηνύματα αλληλεγγύης 
συμπαρασταθήκαμε στα παι-
διά μας, τους γιατρούς, 
νοσηλευτές, εργαζόμενους, 
εργαζόμενες, μικρούς επαγ-
γελματίες, στους αγώνες 
που οργάνωσαν μέσα σε 
αυτή τη δύσκολη κατάσταση 
απαιτώντας λύση προβλημά-
των ζωτικής σημασίας για 
την υγεία και την υπεράσπι-
ση των εργατικών λαϊκών 
δικαιωμάτων. Πρωτοβουλίες 
που ελάχιστα ΜΜΕ προέβα-
λαν. 

Παρά την πλούσια εμπει-
ρία, που από την πορεία της 
ζωή μας έχουμε αποκτήσει, 
οφείλουμε να πούμε ότι η 
εμπειρία από την πανδημία 
είναι πρωτόγνωρη. Μας 
δόθηκε η δυνατότητα να 
βγάλουμε χρήσιμα συμπερά-
σματα που επιβεβαιώνουν το 
δίκαιο των  αιτημάτων μας. 
Συμπεράσματα που καταρρί-
πτουν τους μύθους, που όλα 
αυτά τα χρόνια ακούμε, από 
όλα τα κόμματα που κυβέρ-
νησαν, τόσο για τις εξελίξεις 
στην πατρίδα μας όσο και σε 
όλο τον κόσμο, τα οποία επι-
βεβαιώνουν τις δικές μας 
εκτιμήσεις.
Συγκεκριμένα:   

- Τα προβλήματα υγείας 
που προέκυψαν αυτή την 
περίοδο έχουν την βάση 
τους σε όλα όσα είχαν προη-
γηθεί τα προηγούμενα χρό-
νια, από όλες τις κυβερνή-
σεις. Το κλείσιμο δομών 
στην Υγεία, οι ελλείψεις για-
τρών, νοσηλευτών, κρεβα-
τιών, κρεβατιών ΜΕΘ, η ιδιω-
τικοποίηση μονάδων, γενικό-
τερα η εμπορευματοποίηση 
της Υγείας, είναι αποτέλε-
σμα της πολιτικής που ακο-
λούθησαν όλες οι προηγού-
μενες κυβερνήσεις, και η 
ΝΔ, η οποία έμεινε έκθετη. 
Είναι αποκαλυπτικός ο 
ρόλος που συστηματικά 
έπαιξαν αυτά τα χρόνια όλα 
τα κόμματα του συστήμα-
τος. Μια επίθεση στα δικαιώ-
ματα του λαού που δεν 
κόπασε ούτε στην περίοδο 
της πανδημίας, όπου εκατο-
ντάδες γιατροί, νοσηλευτές 
και εργαζόμενοι στη δημό-
σια Υγεία, έδωσαν μάχη με 
αυτοθυσία, στην πρώτη 
γραμμή, με ελάχιστα εφόδια 
και χάρη σε αυτούς σώθη-
καν πάρα πολλές ζωές. 

- Τα «περίφημα» ιδιωτικο-
ποιημένα συστήματα Υγείας 
στις μεγάλες αναπτυγμένες 
χώρες της Ευρώπης και σε 

όλο των κόσμο έχουν υπο-
βαθμίσει σημαντικά τη δημό-
σια Υγεία τους, έστειλαν 
εκατοντάδες χιλιάδες 
ανθρώπους του μόχθου 
στον άλλο κόσμο, μαζί τους 
και χιλιάδες γιατρούς και 
νοσηλευτές. Είναι ξεκάθαρο, 
ότι στις κοινωνίες που οικο-
δομούν τις ζωές των ανθρώ-
πων με κριτήριο το κέρδος 
και την εκμετάλλευση από 
τους λίγους, επιβιώνει αυτός 
που έχει χρήματα.

- Αποδεικνύεται μεγάλος 
μύθος η προπαγάνδα για την 
αλληλεγγύη των χωρών της 
Ε.Ε. Οι εξελίξεις αυτής της 
περιόδου είναι διδακτικές. 
Αποκαλύπτουν ότι πίσω απ' 
τα απατηλά συνθήματα της 
«ευρωπαϊκής αλληλεγγύης» 
και των «ευρωπαϊκών αξιών», 
κρύβεται ο αδυσώπητος 
ανταγωνισμός των μεγάλων 
συμφερόντων, που συγκρο-
τούν την συμμαχία της ΕΕ. 
Ανταγωνισμός που δυναμώ-
νει, όσο αυξάνει η απόκλιση 
συμφερόντων στο σκληρό 
πυρήνα της Ευρωζώνης. Η 
αλήθεια είναι ότι στα πλαίσια 
της ανισόμετρης ανάπτυξης, 
η κάθε χώρα, με τις ανάλο-
γες συμμαχίες της, προσπα-
θεί να εξασφαλίσει προνόμια 
για τους δικούς της επιχει-
ρηματικούς ομίλους. Έτσι τα 
βάρη φορτώνονται αντίστοι-
χα σε άλλες χώρες και όλες 
μαζί τα φορτώνουν στους 
λαούς με δάνεια ή Ευρωομό-
λογα.

- Όλα αυτά τα χρόνια όσα 
υποστηρίξαμε για το χαρα-
κτήρα της 10ετούς κρίσης, 
που έχουμε βιώσει, επιβεβαι-
ώνονται. Για παράδειγμα, 
λέγαμε ότι την κρίση, που 
δημιούργησαν τα υπερκέρ-
δη των μεγάλων επιχειρημα-
τικών ομίλων, θα τη διαδε-
χθεί μία αναιμική ανάπτυξη, 
η οποία όμως θα οδηγήσει 
σε νέα κρίση του συστήμα-
τος. Όπως και τα διαφαινό-
μενα στοιχεία ύφεσης στην 
Ευρωζώνη ή επιβράδυνσης 
σε άλλες διεθνείς οικονομίες 
όπως στις ΗΠΑ, ακόμα και 
στην Κίνα, με ταυτόχρονη 
μείωση στους ρυθμούς ανά-
πτυξης, είναι γεγονός. Και 
μάλιστα έχουν ξεκινήσει πριν 
από την πανδημία. Ειδικά 
στις ΗΠΑ οι νεκροί ξεπέρα-
σαν τις 110.000 και οι άνερ-
γοι τα 40.000.000. Κι εδώ θα 
ήθελα να σταθώ για λίγο στο 
μεγάλο κύμα διαδηλώσεων 
που αυτή την περίοδο βιώ-
νουν οι ΗΠΑ, με αφορμή την 
πρόσφατη στυγνή δολοφο-
νία του Αφροαμερικανού 
Τζωρτζ Φλόϊντ από την αστυ-
νομία, το οποίο καταδικά-
ζουμε, όπως και όλα τα φαι-
νόμενα βίας, τρομοκρατίας 
με ρατσιστικά κίνητρα, που 
το ίδιο το εκμεταλλευτικό 
σύστημα γεννά. Το έγκλημα 

αυτό και το φυτίλι που 
άναψε, με τις τεράστιες δια-
δηλώσεις που ακολουθούν, 
φανερώνει τα μεγάλα προ-
βλήματα που βιώνει αυτή τη 
στιγμή η εργατική τάξη κι ο 
λαός της πιο αναπτυγμένης 
χώρας του καπιταλισμού. 

Σήμερα, γίνεται φανερό, 
ότι τα δεδομένα της πανδη-
μίας, λειτούργησαν ως κατα-
λύτης και έφεραν πιο γρήγο-
ρα μια νέα οικονομική κρίση, 
η οποία, όπως όλα δείχνουν, 
θα είναι πιο βαθιά με αστάθ-
μητους παράγοντες και στη 
διάρκεια της,  παρότι το επι-
τελείο και η κυβέρνηση της 
ΝΔ προσπαθούν να τονώ-
σουν το κλίμα, προβάλει 
γρήγορους ρυθμούς ανά-
πτυξης τον επόμενο χρόνο. 

- Ήδη, από όλες τις 
κυβερνήσεις και την ελληνι-
κή, λαμβάνονται ειδικά 
μέτρα σε αντεργατική, αντι-
συνταξιουχική, αντιλαϊκή 
κατεύθυνση. Όλα αυτά δημι-
ουργούν λαϊκή δυσαρέσκεια 
και αγωνία για το μέλλον. 

- Επιβεβαιώνεται στη ζωή 
αυτό πού επίσης όλα αυτά 
τα χρόνια επισημαίνουμε. Οι 
ανταγωνισμοί σε παγκόσμιο 
επίπεδο και ανάμεσα στις 
χώρες της Ε.Ε οξύνονται. 
Ακόμα και οι συγκρούσεις 
ανάμεσα τους για το ποιος 
από τους οικείους μονοπωλι-
ακούς ομίλους θα ανακαλύ-
ψει πρώτος φάρμακο ή το 
εμβόλιο ενάντια στην πανδη-
μία για την εξασφάλιση 
μεγαλύτερου κέρδους, δεί-
χνει τη βαρβαρότητα και την 
σαπίλα τους. Όλες οι δια-
πραγματεύσεις και αντιθέ-
σεις ανάμεσά τους δείχνουν 
ότι την κρίση θα πληρώσει 
ξανά ο λαός, με ή χωρίς 
ευρωομόλογα. Έτσι, για τον 
λαό, τους εργαζόμενους, 
τους συνταξιούχους,  προ-
βλέπονται αντιλαϊκές πολιτι-
κές διαρκείας. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι οι επιχειρημα-
τίες μόλις προέκυψαν τα 
προβλήματα της πανδημίας 
και αφού όλα τα προηγούμε-
να χρόνια έβγαλαν αμύθητα 
κέρδη, αμέσως απαίτησαν 
από το κράτος, από τα δικά 
μας χρήματα, ενισχύσεις. 

- Ταυτόχρονα χωρίς καμία 
ενοχή όλοι τους συμφωνούν 
στον ανταγωνισμό των εξο-
πλισμών, με στόχο ποιος θα 
γίνει ο πιο ισχυρός στο κυνή-
γι των πλουτοπαραγωγικών 
πηγών με θύμα τους λαούς. 
Τεράστια ποσά τρισεκατομ-
μυρίων πηγαίνουν για την 
καταστροφή, τον θάνατο 
των λαών, την εξυπηρέτηση 
αιματηρών πολέμων που 
γίνονται με ευθύνη τους σε 
πολλές περιοχές της υφηλί-
ου. Χρήματα που είναι βγαλ-
μένα από την εργασία δισε-
κατομμυρίων εργαζομένων 
και που θα επέτρεπαν στους 

λαούς να έχουν καλή υγεία, 
σχολεία, κοινωνικές δομές, 
κατοικίες, κέντρα αποκατά-
στασης, γηροκομεία, συντά-
ξεις και πολλά άλλα, που τα 
στερούνται.  Για την χώρα 
μας τα ποσά αυτά φθάνουν 
τα 4 δισεκατομμύρια κάθε 
χρόνο. 

Μέχρι την επιβολή της 
καραντίνας, το κίνημα των 
συνταξιούχων, είχε σημαντι-
κή δράση προς τα έξω, η 
οποία κλιμακωνόταν μετά τη 
μεγάλη  πανελλαδική κινητο-
ποίηση  της 14.12.19. Από 
εκείνη τη χρονική περίοδο 
κιόλας, είχαμε εξαγγείλει και 
προετοιμάζαμε κινητοποιή-
σεις για τα μεγάλα προβλή-
ματα της Υγείας. Ωστόσο, 
μας πρόλαβε η πανδημία και 
τα έφερε στην επιφάνεια με 
ακόμη πιο τραγικό τρόπο. 
Τώρα τα πράγματα έχουν 
αλλάξει, ωστόσο οι βασικές 
μας εκτιμήσεις για το πώς 
και σε ποια κατεύθυνση η 
κυβέρνηση θα κινηθεί δεν 
αλλάζουν. 

Σε αυτή την βάση, παίρ-
νοντας υπόψη τα προβλήμα-
τα και τις ανάγκες της περιό-
δου, συνεχίζουμε την δράση 
μας, διεκδικώντας όλα μας 
τα αιτήματα με αιχμή τα 
ζητήματα της Υγείας. Μαζί 
με τους εργαζόμενους, τις 
εργαζόμενες, τη νεολαία, 
που αγωνίζονται δίνουμε κι 
εμείς τη μάχη, δεν το βάζου-
με κάτω και δεν θα αποδε-
χτούμε να ξαναπληρώσουμε 
τα σπασμένα της κρίσης. 
Διεκδικούμε ό,τι μέχρι σήμε-
ρα μας έχουν άδικα αφαιρέ-
σει. Δεν το χρωστάμε σε 
κανέναν δανειστή, σε καμιά 
κυβέρνηση, είναι πληρωμένο 
με σκληρή εργασία σε όλο  
τον εργασιακό βίο μας. Είμα-
στε στον αγώνα και δίνουμε 
τη μάχη να μην γίνει η παν-
δημία μια ακόμη αιτία για 
νέες περικοπές στα εργατι-
κά, λαϊκά, συνταξιουχικά 
δικαιώματα. Ό,τι αυτό το 
διάστημα με αντισυνταξιου-
χικές τροπολογίες νομοθέ-
τησαν, όπως η ρύθμιση για 
τον ΛΕΠΕΤΕ που σφαγίασαν 
του συνταξιούχους για τα 
κέρδη της ΕΤΕ.  

Το σύνθημα «πληρώσαμε 
πολλά δεν θα πληρώσουμε 
ξανά» ισχύει για εμάς στο 
ακέραιο και μας εκφράζει 
απόλυτα, καθότι, αυτό έχει 
γίνει όλα αυτά τα χρόνια σε 
βάρος μας. Δεν θα επιτρέ-
ψουμε στην κυβέρνηση να 
περάσει σε νέα επίθεση και 
περικοπές σε ό,τι έχει απο-
μείνει από τις πενιχρές μας 
συντάξεις, που για τη μεγά-
λη πλειοψηφία των συνταξι-
ούχων, έχουν γίνει προνοια-
κά βοηθήματα, για να ανακε-
φαλαιοποιούνται με δισεκα-
τομμύρια οι τράπεζες και οι 
μεγάλοι επιχειρηματικοί όμι-
λοι από τον δικό μας μόχθο.
Απαιτούμε:
• Να επιστραφούν όλα τα 

κλεμμένα - κουρεμένα 
αποθεματικά των Ταμείων 
με  ανακεφαλαιοποίηση 
τους, να καλυφθούν από 
το κράτος όλα τα ελλείμ-
ματα στα ασφαλιστικά 
ταμεία, που προκύπτουν 
από τα προβλήματα της 
πανδημίας.  

• Πλήρη αποκατάσταση 
όλων των περικοπών, 
νομοθετική ρύθμιση της 
13ης και 14ης σύνταξης, 
με αναπροσαρμογή του 

αφορολόγητου στην ανα-
λογία του.  

• Αυξήσεις στους μισθούς 
και στις συντάξεις, στη 
βάση των σύγχρονων 
αναγκών της εργατικής - 
λαϊκής οικογένειας και όχι 
με συνθήκες του προη-
γούμενου αιώνα, δουλειά 
σε άθλιες συνθήκες ως τα 
βαθιά γεράματα. 
Κατώτερη κύρια σύνταξη 
600 ευρώ.

• Να αποδοθούν άμεσα, 
χωρίς προαπαιτούμενα, 
δίκες και αγωγές, όσα 
παράνομα και αυθαίρετα 
έχουν παρακρατηθεί σε  
κύριες - επικουρικές 
συντάξεις σε όλους τους 
συνταξιούχους. Να δοθεί 
άμεσα εφάπαξ ένα ποσό 
σε όσους οι συντάξεις 
τους χρονίζουν. 

• Άμεση καταβολή κύριων 
και επικουρικών συντάξε-
ων, των μερισμάτων σε 
όσους εκκρεμεί η καταβο-
λή τους. Εφάπαξ και 
Επικουρικές να αποδίδο-
νται ανεξάρτητα από την 
έκδοση της οριστικής 
απόφασης της κύριας 
σύνταξης.  Άμεση πρό-
σληψη προσωπικού στον 
ΕΦΚΑ. 

• Άμεση χρηματοδότηση 
του δημόσιου συστήμα-
τος Υγείας από τον κρατι-
κό προϋπολογισμό για 
κάλυψη όλων των ανα-
γκών των δημόσιων 
δομών και οίκων ευγηρί-
ας. Την δωρεάν παροχή 
όλων των ιατρικών και 
εξεταστικών επισκέψεων, 
της φαρμακευτικής και 
νοσοκομειακής αγωγής. 

• Την επαναλειτουργία 
όλων των δομών υγείας 
που έκλεισαν και  των 
μονάδων που καταργήθη-
καν. Την άμεση πρόσλη-
ψη του αναγκαίου ιατρι-
κού, παραϊατρικού και 
βοηθητικού προσωπικού. 

• Κατάργηση των κρατήσε-
ων για την υγεία στις 
κύριες και επικουρικές 
συντάξεις.

• Μείωση των ορίων ηλικίας 
συνταξιοδότησης στα 60 
για τους άνδρες, στα 55 
για τις γυναίκες. Με 5 
χρόνια λιγότερης δου-
λειάς για τα «βαρέα και 
ανθυγιεινά επαγγέλμα-
τα».

• Απαιτούμε αποκλειστικά 
δημόσιο σύστημα κοινω-
νικής ασφάλισης που θα 
εκπληρώνει τα δικαιώμα-
τα του εργαζόμενου λαού 
και όχι τα κέρδη των ολί-
γων.

Συνεχίζουμε τους αγώνες μας
Συμμετέχουμε και στηρί-

ζουμε τους αγώνες των 
εργαζομένων και του λαού. 

Ότι μέχρι σήμερα κερδί-
σαμε δεν προέκυψε από 
απόφαση δικαστηρίου. Με 
τους αγώνες μας υποχρεώ-
σαμε τις κυβερνήσεις και 
νομοθέτησαν. Όπως την 
κατάργηση της εισφοράς 
αλληλεγγύης στις επικουρι-
κές, τη διαφορά παρακράτη-
σης για την Υγεία, τις συντά-
ξεις χηρείας, τη μη παρα-
κράτηση της προσωπικής 
διαφοράς και τις διαφορές 
που πρόσφατα δόθηκαν στις 
επικουρικές συντάξεις, σε 
όσους είχαν παρακρατηθεί, 
μετά την ισχύ του νόμου 
4387/16.

Ο Αγώνας μας συνεχίζεται

συνέχεια από τη σελ. 1

Της... σύνταξης

Οι εργαζόμενοι στο εμπόριο το ίδιο. Οι τηλεργαζόμε-
νοι (πλέον) για την ανατροπή της προσπάθειας της μεγα-
λοεργοδοσίας να τους επιβάλει τη μονιμότητα στο νέο 
αυτό τρόπο εργασίας, που προσβάλει κάθε εργασιακό 
και προσωπικό, οικογενειακό δικαίωμα, που αυξάνει την 
εντατικοποίηση και την εκμετάλλευση.

Οι εργαζόμενοι στην τέχνη και τον πολιτισμό έχουν 
ξεδιπλώσει μια σειρά αγωνιστικών κινητοποιήσεων απαι-
τώντας τη στήριξη του κράτους, όντες μια οξύτατα πλητ-
τόμενη από την κρίση ομάδα και με σχεδόν ανύπαρκτες 
μέχρι στιγμής επαγγελματικές διεξόδους και λύσεις.

Και φυσικά από κοντά οι συνταξιούχοι, που αν και 
ιδιαίτερα υγειονομικά ευαίσθητη ομάδα του λαού, απο-
δείχνουν την ακόμα μεγαλύτερη ευαισθησία τους στην 
ευθύνη ανάπτυξης αγώνων, στη στήριξη της δράσης των 
εργαζομένων.

Και ο χορός συνεχίζεται. Και θα συνεχιστεί. Ας το 
έχουν υπ’ όψη τους οι διάφοροι ξενοδόχοι και οι λακέδες 
τους.
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Ο πακτωλός των 
δισεκατομμυρίων που 

θα μοιράσουν η ΕΕ 
και οι κυβερνήσεις 
έχει παραχθεί από 
τον ιδρώτα και τη 

δουλειά εκατομμυρίων 
ευρωπαίων εργαζομένων. 
Σ’ αυτούς ανήκει κι όχι 
στα μονοπώλια. Τώρα 
να διατεθούν για την 

υγεία, την παιδεία, την 
πρόνοια, για εργασία 
σταθερή, με μισθούς 
και συντάξεις για μια 

αξιοπρεπή ζωή.

Συνεδρίαση του ΔΣ της 
Ομοσπονδίας στις 

3/6/2020 με θέμα: Η συνέ-
χιση της δράση μας μετά 

την πανδημία
Στην εισήγηση της Ε.Ε. προς το ΔΣ επισημάνθηκαν 
ιδιαίτερα: 

Η αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση μας ήταν στις 
6/3/20.  Μετά άρχισαν τα προβλήματα και τα περιοριστι-
κά μέτρα λόγω της πανδημίας, που μας υποχρέωσαν 
στην δίμηνη καραντίνα και στα περιοριστικά μέτρα. 

Σήμερα μετά από αυτή την πρωτόγνωρη για όλους 
μας δύσκολη κατάσταση, είναι ανάγκη να δούμε την δου-
λειά μας και την συνέχιση της δράσης μας κάτω από τις 
νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στην χώρα μας και 
διεθνώς.  

Αυτή η περίοδος μας έχει εφοδιάσει με νέες εμπειρί-
ες…  Χρειάζεται να συζητήσουμε συλλογικά στα συνδικα-
λιστικά μας όργανα, να πάρουμε την γνώμη των συνα-
δέλφων μας, να εκτιμήσουμε τα νέα της στοιχεία, την 
κατάσταση όπως σήμερα διαμορφώνεται και να χαρά-
ξουμε τους στόχου μας για την επόμενη περίοδο. 

Το συμπέρασμα που με σαφήνεια βγαίνει… είναι ότι η 
διαχείριση της πανδημίας σε όλα τα επίπεδα γίνεται από 
τις κυβερνήσεις με κριτήριο την διασφάλιση της σταθε-
ρότητας του καπιταλιστικού συστήματος με την στήριξη 
του κεφαλαίου, πράγμα που το ζήσαμε και την περίοδο 
της καπιταλιστικής κρίσης που πρόσφατα περάσαμε. 

Το κυβερνητικό επιτελείο στην χώρα μας, τα ΜΜΕ με 
την επίρριψη όλων των προβλημάτων στον λαό και την  
«ατομική ευθύνη» είχαν στόχο να οδηγήσουν το κίνημα 
σε απομόνωση και περιθωριοποίηση των δράσεων και 
λειτουργιών του. 

Το ταξικό εργατικό κίνημα δεν παρασύρθηκε… Τα 
συνθήματα και η δράση του με διεκδικήσεις με βάση 
αναγκαία αιτήματα γύρω από τα ζητήματα που προέκυ-
ψαν από την πανδημία, βοήθησαν, δραστηριοποίησαν 
κόσμο και υποχρέωσαν την κυβέρνηση να πάρει μέτρα 
που δεν ήταν στους σκοπούς της..

Τα προβλήματα της υγείας που προέκυψαν, όλα όσα 
είχαν προηγηθεί με το κλείσιμο δομών στην υγεία, τις 
ελλείψεις γιατρών, νοσηλευτών, κρεβατιών, ΜΕΘ, η ιδιω-
τικοποίηση μονάδων, ο κερδοσκοπικός τους χαρακτή-
ρας, άφησαν την κυβέρνηση έκθετη, αποκαλύπτουν τον 
ρόλο των κομμάτων του συστήματος. Μέσα στην κοινω-
νία έχει ανοίξει σε ένα βαθμό ο γενικότερος προβληματι-
σμός για τα δημόσια συστήματα υγείας. 

Η δράση και οι πρωτοβουλίες του ταξικού συνδικαλι-
στικού κινήματος μέσα στην πανδημία οι κινητοποιήσεις 
των γιατρών, νοσηλευτών, εργαζομένων στα σουπερ 
μάρκετ, οι παρεμβάσεις στα εργοστάσια, στους χώρους 
δουλειάς  και οι  εκδηλώσεις της Πρωτομαγιάς ενόχλη-
σαν τα μέγιστα την κυβέρνηση αλλά και τους παρατρεχά-
μενους της αστικής εξουσίας, ιδιαίτερα η «πειθαρχημένη 
απειθαρχία» του εργατικού κινήματος της πρωτομαγιάς 
που η οργάνωση και σημασία της ξεπέρασε τα σύνορα 
της χώρας μας. 

Σήμερα τα δεδομένα της πανδημίας, λειτούργησαν ως 
καταλύτης και έφεραν πιο κοντά και γρήγορα μια νέα 
οικονομική κρίση, η οποία θα είναι πιο βαθιά από ότι φαί-
νεται και με αστάθμητους παράγοντες ακόμα για την 
διάρκειά της, παρότι η κυβέρνηση της ΝΔ προσπαθεί να 
τονώσει το κλίμα, προβάλλοντας γρήγορους ρυθμούς 
ανάπτυξης για τον επόμενο χρόνο. 

Τα κόμματα που υπηρετούν το εκμεταλλευτικό σύστη-
μα ανεξάρτητα από το πώς πολιτικά αυτοπροσδιορίζο-
νται, προσπαθούν να πείσουν τους λαούς ότι θα σωθούν 
από τη μεγαλύτερη κρατική παρέμβαση ή την επιστροφή 
στις πολιτικές του  Κέυνς  της δεκαετίας του 1930 και τα 
ευρωομόλογα στην ΕΕ.

Κρύβουν την αλήθεια ότι με οποιαδήποτε μορφή δια-
χείρισης τη σημερινή αύξηση των κρατικών δαπανών και 
τα νέα δάνεια που θα καρπωθούν οι μεγάλοι μονοπωλια-
κοί όμιλοι, θα κληθούν να πληρώσουν και πάλι οι λαοί, οι 
εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι.  Οι εξελίξεις αυτής της 
περιόδου είναι διδακτικές, οι διάφοροι μύθοι που πρυτά-
νευαν το περασμένο διάστημα καταρρέουν. Αποκαλύ-
πτουν ότι πίσω απ' τα απατηλά συνθήματα της «ευρωπα-
ϊκής αλληλεγγύης» και των «ευρωπαϊκών αξιών» κρύβεται 
ο αδυσώπητος ανταγωνισμός των αστικών τάξεων που 
συγκροτούν την ιμπεριαλιστική συμμαχία της ΕΕ. 

Πάνω απ' όλα, οι εξελίξεις διαλύουν το μύθο ότι η ΕΕ 
μπορεί να αποτελέσει ασπίδα των λαών απέναντι στην 
κρίση. Όλες οι προαναφερόμενες διαπραγματεύσεις και 
αντιθέσεις δείχνουν ότι την κρίση θα πληρώσει ξανά ο 
λαός. Στο στόχαστρο μπαίνουν ξανά οι συντάξεις τα 
ασφαλιστικά δικαιώματα. 

Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει, ωστόσο η βασικές 
μας εκτιμήσεις για το πώς και σε ποια κατεύθυνση η 
κυβέρνηση θα κινηθεί δεν αλλάζουν. 

Σε αυτή την βάση παίρνοντας υπόψη τα προβλήματα 
και τις ανάγκες τις περιόδου συνεχίζουμε την δράση μας, 
διεκδικώντας όλα μας τα αιτήματα με αιχμή τα ζητήματα 
της υγείας. 

Το πρόγραμμα δράσης της 
ΣΕΑ των συνταξιούχων για 

το επόμενο διάστημα
Στις 19.5.20 συνεδρίασε η Συντονιστική Επιτροπή 

Αγώνα των συνταξιούχων μετά τα προβλήματα και τα 
περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας που μας υπο-
χρέωσαν στην δίμηνη καραντίνα.
Η ΣΕΑ συζήτησε και εκτίμησε τα προβλήματα που προ-
κύπτουν από την πανδημία και αποφάσισε τις παρακά-
τω δράσεις:
 * Στις αρχές Ιούνη οργανώνουμε συνέντευξη τύπου 

με βάση τα προβλήματα της υγείας, τις καθυστερή-
σεις καταβολής των συντάξεων και τα γενικότερα 
Συνταξιουχικά προβλήματα.

• * Μέσα στον Ιούνη θα πραγματοποιηθούν περιφερει-
ακές συσκέψεις όλων των σωματείων μας με βάση 
τα παραπάνω προβλήματα, επίσης θα συνεδριάσουν 
όλα τα όργανα του συνταξιουχικού κινήματος.

• Να ζητήσουμε παράταση για τις αρχαιρεσίες και τα 
συνέδρια των ομοσπονδιών  της ΣΕΑ με υπόμνημα 
στα υπουργεία Εργασίας, Δικαιοσύνης μέχρι το 
τέλος του τρέχοντος έτους για όσες συνδικαλιστικές 
οργανώσεις η θητεία τους λήγει μέχρι την ημερομη-
νία αυτή.

 * Θα στείλουμε εκ νέου αιτήματα στα αρμόδια 
υπουργεία με επικαιροποίηση των αιτημάτων μας, 
για την υγεία-ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την 
αποκατάσταση κύριων και επικουρικών μας συντάξε-
ων, για λύση στο πρόβλημα των μεγάλων καθυστε-
ρήσεων της καταβολής τους,  για τα προγράμματα 
κοινωνικού-θεραπευτικού τουρισμού. 

 * Τα σωματεία μας να βγάλουν ανακοινώσεις που να 
εμπλουτίζονται και με τα τοπικά ζητήματα και τα 
προβλήματα των τεράστιών ελλείψεων που ήρθαν 
στην επιφάνεια με την πανδημία. Τα υπομνήματά 
τους να στέλνονται στα αντίστοιχα υπουργεία.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Αθήνα 25/5/2020

Προς τον Υπουργό 
Τουρισμού κ. Χ. Θεοχάρη 
κ. Υπουργέ 

Λίγο πριν ξεσπάσει η 
πανδημία πραγματοποιή-
σαμε συνάντηση με τον  
Διευθυντή  του Γραφείου 
σας καθώς και άλλους 
αρμοδίους του Υπουργεί-
ου Τουρισμού, για τα 
ζητήματα του Κοινωνικού- 
Θεραπευτικού Τουρισμού 
των συνταξιούχων. 

Σε αυτή μας την συνά-
ντηση μετά από συζήτηση 
και ανταλλαγή απόψεων, 
καταλήξαμε ότι το ζήτημα 
αυτό θα μελετηθεί από 
μεριάς του Υπουργείου 
και θα μας δοθούν συγκε-
κριμένα οι θέσεις σας. 

Με δεδομένο ότι ο και-
ρός των διακοπών έρχεται 

και τα προγράμματα για 
ορισμένες κατηγορίες 
εργαζομένων, ανέργων, 
επαγγελματιών, αλλά και 
άλλων κοινωνικών ομά-
δων καταρτίζονται, θα 
θέλαμε να γνωρίζουμε με 
βάση την προηγούμενη 
συζήτησή μας ποιες είναι 
οι θέσεις σας για τα ζητή-
ματα των συνταξιούχων. 

Η θέση μας είναι ότι οι 
συνταξιούχοι πρέπει να 
συμπεριληφθούν άμεσα 
στα προγράμματα αυτά. 

Πέραν των άλλων, σας  
είναι γνωστό ότι στους 
συνταξιούχους του ΟΑΕΕ 
έχει συγκεντρωθεί ένα 
μεγάλο ποσό που ξεπερ-
νά τα 35 εκατομμύρια 
χρήματα που παρακρα-
τούνται από τις συντάξεις 
τους για το σκοπό αυτό.

Η ΝΑΤΟική «καλόβουλη» επιρροή
Το ΝΑΤΟ, μέσω του «Κέντρου Αριστείας Στρατηγικής 

Επικοινωνίας» που εδρεύει στη Ρίγα της Λετονίας, 
έδωσε στη δημοσιότητα έκθεσή του, στην οποία αναλύ-
ει τα συμπεράσματα από τη μελέτη των τρόπων και 
μέσων που μεταχειρίζεται η Ρωσία, κύρια στα Βαλκάνια, 
για να περάσει προπαγανδιστικά την «κακόβουλη» επιρ-
ροή της, υπονομεύοντας την «καλόβουλη» επιρροή του 
ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Στο στόχο των αναλύσεων διάφορα 
ΜΜΕ, ιστοσελίδες και «αντιδυτικοί παράγοντες στις 
βαλκανικές χώρες που χρηματοδοτούνται από το 
Κρεμλίνο». 

Από την έκθεση δεν θα μπορούσε να λείπει και η 
αναφορά στη χώρα μας, στην οποία (Θεσσαλονίκη) 
εδρεύει το «Digital Communication Network of 
SouthEDigital Communication Network of Southeast 
Europe Hub» (DCN-SEE)!!!!! Επί κεφαλής του ανωτέ-
ρου ευαγούς αμερικανοΝΑΤΟικού μηχανισμού είναι ο 
Ν. Παναγιώτου αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα 
δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ. 

Στο Φόρουμ των Δελφών που αναφέρεται σε άλλο 
κείμενο η Λία Γκάμπριελ, πρώην αξιωματικός πληροφο-
ριών του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και τώρα ειδική 
απεσταλμένη και συντονίστρια του Κέντρου Παγκόσμι-
ας Ενασχόλησης (Global Engagement Center- GEC) 
του αμερικανικού ΥΠΕΞ, επιφορτισμένη με την καταπο-

λέμηση της προπαγάνδας από Ρωσία, Κίνα κλπ επαίνε-
σε το DCN-SEE για τη δουλειά του και ενημέρωσε πως 
το GEC (τμήμα του είναι το DCN-SEE), που χρηματοδο-
τείται από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, έχει στην υπηρεσία του 
χιλιάδες «ανεξάρτητους δημοσιογράφους και προπα-
γανδιστές σε 30 χώρες». Τώρα το πόσο… ανεξάρτητοι 
είναι οι δημοσιογράφοι και προπαγανδιστές, που πλη-
ρώνονται αδρά από το αμερικάνικο υπουργείο για τη… 
ανεξάρτητη δουλειά τους, ο καθένας μπορεί να βγάλει 
τα συμπεράσματά του. Σε άλλες εποχές όλους αυτούς 
θα τους χαρακτηρίζαμε πράκτορες των αμερικανών και 
θα είμαστε ακριβείς. 

Όμως αναρωτιόμαστε. Ο κ. Ν. Παναγιώτου λειτουρ-
γεί σαν προπαγανδιστής του DCN-SEE ή ως καθηγητής 
στο ΑΠΘ. Ή απλά έχει μετατρέψει την έδρα του στο 
ΑΠΘ σε παράρτημα του DCN-SEE, δηλαδή του GEC, 
δηλαδή του αμερικάνικου ΥΠΕΞ; Κι ο ίδιος διδάσκει 
στους φοιτητές δημοσιογραφία ή τις εντολές που παίρ-
νει από την κ. Λ. Γκάμπριελ; Κι άραγε πληρώνεται και 
από το ΑΠΘ σαν καθηγητής, αλλά και από το αμερικά-
νικο GEC σαν προπαγανδιστής; Οι απορίες αυτές μας 
γεννήθηκαν από την «καλόβουλη» επιρροή που άσκη-
σαν στη σκέψη μας οι πληροφορίες που έδωσε η κ. Λία 
Γκάμπριελ, αλλιώς εμείς που να τα φανταζόμαστε όλα 
αυτά.

Οι αγώνες δεν μπήκαν 
ούτε θα μπουν σε 

καραντίνα. Το ταξικό 
εργατικό κίνημα δεν 

πρόκειται να υποταχτεί. 
Ο λαός θα παλέψει 

μέχρι να ανατρέψει τις 
αντεργατικές- αντιλαϊκές 

πολιτικές ΕΕ και 
κυβέρνησης.



ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΣΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ 

ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΓΙΑΝΝΗ 
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ 

Με οδύνη πληροφορηθήκαμε το θάνατο του αγαπητού 
φίλου, συντρόφου Γιάννη Τσαγκαράκη, που διετέλεσε για 
χρόνια μέλος της Διοίκησης και του Γενικού Συμβουλίου 
της Ομοσπονδίας μας. 

Σύσσωμη η Διοίκηση της Ομοσπονδίας μας εκφράζει 
τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του συν. Γιάννη, 
αλλά και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Συντα-
ξιούχων ΙΚΑ Ν. Ηρακλείου που για χρόνια το υπηρέτησε. 
Το λαμπρό αγωνιστικό παράδειγμα που έδωσε σε όλη του 
τη ζωή ας αποτελέσει δίδαγμα και για τις υπόλοιπες 
γενιές στο δρόμο για την κατάργηση της εκμετάλλευσης 
ανθρώπου από άνθρωπο.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΚΑΛΕΣΜΑ Ηράκλειο 4-6-2020

Η Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Ηρακλείου καλεί τους 
συνταξιούχους να συμμετέχουν στην εκδήλωση της Επι-
τροπής Ειρήνης Ηρακλείου την Παρασκευή στις 7:30 
μμ στην Πλατεία Καράβολα (έναντι Τάλως), να συμπο-
ρευτούμε στον αγώνα με το φιλειρηνικό αντιιμπεριαλιστι-
κό κίνημα για διεκδικήσουμε αξιοπρεπή και ανθρώπινη 
ζωή χωρίς φτώχεια, κρίση και ρατσισμό. 

Για το μέλλον της Πατρίδας μας χωρίς ξένες βάσεις, 
«συνεκμεταλλεύσεις», παραβιάσεις και γκριζάρισμα του 
Αιγαίου, κλείσιμο της Βάσης της Σούδας, το εφαλτήριο 
θανάτου για τους γείτονες λαούς για μια Μεσόγειο 
θάλασσα ειρήνης και συνεργασίας των λαών της μακριά 
από πολέμους και προσφυγιά. 

ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΤΟΙΑ με την κυριαρχία 
του Ιμπεριαλισμού, γέννημα-θρέμμα του καπιταλισμού 
που σαπίζει. Καπιταλισμός σημαίνει: “Δεν μπορώ να ανα-
πνεύσω”

Με νέο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΑΛΕΣΜΑ η Ένωση κάλεσε 
τους συνταξιούχους να συμμετάσχουν στο συλλαλητή-
ριο των εργατικών σωματείων στις 11 Ιούνη, 7μμ στην 
πλ. Ελευθερίας με σύνθημα «Πληρώσαμε πολλά- Δε θα 
πληρώσουμε ξανά» και όλο το πλαίσιο αιτημάτων του 
εργατικού και λαϊκού κινήματος.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ
Ανακοίνωση Άμφισσα 19/05/2020

ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΟΕΚ. ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑ-
ΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΩΡΑ!!!

Έχουν περάσει οκτώ χρόνια από την κατάργηση των 
Οργανισμών Εργατικής Κατοικίας και Εστίας 
(14.02.2012)… και την ενσωμάτωσή τους στον ΟΑΕΔ, 
κανένα νέο στεγαστικό πρόγραμμα δεν εκπονείται παρότι 
οι κρατήσεις των εργαζομένων συνεχίζονται και μάλι-
στα το 2012 επεκτάθηκαν και σε άλλες κατηγορίες, έχο-
ντας αποφέρει στο κράτος ποσά αρκετών δισ. ευρώ… Τα 
δε αποθεματικά των δύο οργανισμών ύψους περί των 8 
δις ευρώ… στην κυριολεξία λεηλατήθηκαν. Τα δάνεια που 
ο ΟΕΚ έχει χορηγήσει από δικά του κεφάλαια, σε περίπου 
100.000 δικαιούχους, παραμένουν σε καθεστώς μη ρύθ-
μισης, οι εγγυήσεις σε δανειολήπτες απέναντι στις τρά-
πεζες χάθηκαν και σπίτια περνάνε σε χέρια τραπεζών και 
κορακιών μέσω πλειστηριασμών.

Η ακίνητη περιουσία των ΟΕΚ και ΟΕΕ (ύψους άνω των 
14 δις.) απαξιώνεται και απομειώνεται σημαντικά, αφού 
ήδη ο διάδοχος ΟΑΕΔ έχει επιστρέψει οικόπεδα σε 
δήμους…  παραμένουν ανεκμετάλλευτα… έχουν καταπα-
τηθεί.

Με την κατάργηση της Εργατικής Εστίας σταμάτησαν 
τα εκδρομικά προγράμματα για χιλιάδες εργαζόμενους 
και συνταξιούχους… το πρόγραμμα του Κοινωνικού Του-
ρισμού  στην ουσία έχει απαξιωθεί… Τώρα… είναι ανά-
γκη… να αξιοποιηθούν τα αποθεματικά αυτά, να ξεκινή-
σουν προγράμματα κοινωνικού τουρισμού... Σε διαφορε-
τική περίπτωση τα παχιά λόγια για στήριξη του τουρισμού 
μάλλον θα αναφέρονται στις επιδοτήσεις στα μεγάλα 
τουριστικά γραφεία (tour operator’s) και όχι στις μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις τουρισμού όπου και κατευθυνότανε το 
σύνολο των προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού. Η 
στήριξη επίσης στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που 
τον παράγουν, θα είναι γράμμα κενό χωρίς την έκδοση 
εισιτηρίων για τα θέατρα, τη χορήγηση δελτίων για 
αγορά βιβλίων.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ
Τα σωματεία   συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Πιερίας, και Λιτο-

χώρου  συναντήθηκαν την περασμένη Παρασκευή με το 
Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης (ΓΝΚ), για 
να εκφράσουν  την ανησυχία  των συνταξιούχων  για την 
απαράδεκτη  κατάσταση που επικρατεί στο δημόσιο 
σύστημα υγείας στην Πιερία αλλά και συνολικά στη χώρα. 

Μέσα από τη συζήτηση… προέκυψε ξεκάθαρα ότι η 
κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της καραντίνας, παρά το 
γεγονός ότι κέρδισε χρόνο, δεν άλλαξε τίποτα το ουσια-
στικό στο δημόσιο σύστημα  υγείας.

Στο Νοσοκομείο της Κατερίνης  έγιναν μόνο 36 προ-

σλήψεις επικουρικού προσωπικού, σταγόνα στον ωκεανό 
δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς τις μεγάλες ανάγκες που 
υπάρχουν τόσο μπροστά στην έναρξη της θερινής περιό-
δου, όσο και στο ενδεχόμενο νέας έξαρσης του κορονο-
ϊού. Τραγική  εξακολουθεί να είναι η κατάσταση φυσικά 
όταν  κάποιος χρειάζεται να κλείσει ραντεβού για εξετά-
σεις στο ΓΝΚ, αφού η αναμονή ξεπερνάει τον ένα μήνα, 
με ότι αυτό συνεπάγεται για την υγεία του ασθενή. Επι-
πλέον επικίνδυνη είναι η κατάσταση… αφού ασθενείς που 
προσέρχονται στο τμήμα έκτακτων περιστατικών όχι μόνο 
δεν εξετάζονται αλλά στέλνονται σε νοσοκομεία της Θεσ-
σαλονίκης με δική τους ευθύνη, χωρίς ιατρικό συνοδό. 

Έτσι μεταφράζονται τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα 
της κυβέρνησης, που μιλάει για αναβάθμιση του δημοσί-
ου συστήματος υγείας. 

Οι εκπρόσωποι των σωματείων δηλώσανε ότι η ανάγκη 
για την προστασία της υγείας του λαού, επιτάσσει διαρκή 
αγώνα για ένα σύστημα υγείας σύγχρονο, αποκλειστικά 
δημόσιο και δωρεάν μακριά από την όποια μορφή επιχει-
ρηματικής δράσης.  Στη συζήτηση τονίστηκε ότι η υγεία 
δεν μπορεί να είναι εμπόρευμα για να κάνουν μπίζνες οι 
επιχειρηματικοί όμιλοι.

Παρά το γεγονός ότι ο λαός τήρησε τα μέτρα της 
καραντίνας όλο το προηγούμενο διάστημα της πανδημί-
ας, επιβεβαιώθηκε ότι το δημόσιο σύστημα υγείας υπο-
βαθμίστηκε, αφού οι εργαζόμενοι στην υγεία κλήθηκαν να 
δώσουν τη μάχη με τον αόρατο εχθρό χωρίς εφόδια. 

Τα σωματεία των συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Πιερίας και 
Λιτοχώρου, στέκονται στο πλευρό των υγειονομικών και 
στηρίζουν τα αιτήματά τους.

Κάλεσμα απηύθυναν τα σωματεία για συμμετοχή στο 
συλλαλητήριο που διοργάνωσαν τα σωματεία την  
Πέμπτη 11 Ιούνη στις 7 μμ στην Κεντρική Πλατεία της  
Κατερίνης.

Επίσης με ανακοίνωση τα δύο σωματεία μαζί με το 
Συνδικάτο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν. Πιερίας «Η Πρωτο-
πορία», την  Επιτροπή Αγώνα Εργαζομένων στον Του-
ρισμό Επισιτισμό, εκλεγμένους συνδικαλιστές στην 
ΕΛΜΕ Πιερίας και στο Σωματείο εργαζομένων του Γενι-
κού Νοσοκομείου Κατερίνης καταγγέλλουν τους εργα-
τοπατέρες της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου που 
«κλειδώσανε το ΕΚ και βάλανε για φύλακα τον πρόεδρο 
του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κατερίνης και υπάλ-
ληλο του ΕΚΚ, προκειμένου να ενημερώνει τα υπόλοιπα 
Σωματεία ότι δεν ξέρει πότε θα λειτουργήσει το ΕΚΚ…». Τα 
σωματεία απαιτούν «να ανοίξει το ΕΚΚ, παίρνοντας όλα τα 
μέτρα για την προστασία της υγείας όσων προσέρχονται 
σε αυτό… να παραμείνει μόνιμα ανοιχτή για όλα τα σωμα-
τεία η αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων, προκειμένου να διε-
νεργούνται οι συνεδριάσεις των ΔΣ των Σωματείων με 
ασφάλεια. Η συνδικαλιστική δράση δεν μπαίνει σε καραντί-
να!»

ΠΑΛΛΕΣΒΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΚΑΙ 
ΣΥΝΑΦΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μυτιλήνη 20 Μαΐου 2020
Δεν φτάνει που η κυβέρνηση βάζει φραγμό στις απερ-

γιακές κινητοποιήσεις και πορείες των εργαζομένων, με 
τους σχετικούς νόμους που ψήφισε, στο όνομα ότι εμπο-
δίζονται (στο Κέντρο της Αθήνας) οι πεζοί καταναλωτές 
να ψωνίσουν και υπάρχει μεγάλη πτώση στην κατανάλω-
ση. 

Δεν φτάνει που ρημάξανε τους εργαζόμενους και 
συνταξιούχους κόβοντας μισθούς, συντάξεις, δώρα εδώ 
και χρόνια με τις πολιτικές των κυβερνήσεων που εναλ-
λασσόταν στην εξουσία. 

Δεν φτάνει που καταποντίστηκαν τα ασφαλιστικά και 
εργατικά μας δικαιώματα, έρχεται τώρα η δημοτική αρχή 
της Μυτιλήνης και δια στόματος Αντιδημάρχου επί των 
πολιτιστικών θεμάτων του Δήμου Μυτιλήνης, ζητά να 
απαγορευτούν οι διεκδικητικές εργατικές, αγροτικές και 
κοινωνικές συγκεντρώσεις, γιατί όπως υποστηρίζει εμπο-
δίζεται η ανάπτυξη και δημιουργούν πρόβλημα στους 
πολίτες και στους ξένους επισκέπτες.

Κύριοι της δημοτικής αρχής η μοναδική πλατεία που 
έχει μείνει για τις εκδηλώσεις είναι η Πλατεία Σαπφούς 
στο κέντρο της Πόλης μας. Μια πλατεία, που εδώ και 
τόσες δεκαετίες, αγκαλιάζει πολιτικές, συνδικαλιστικές 
και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Είναι απαράδεκτη αυτή η εισήγησή του Αντιδημάρ-
χου κου Τσακίρη και μάλιστα μας θυμίζει άλλες επο-
χές!!! Δεν πρόκειται να δεχτούμε τέτοιες αποφάσεις. Τις 
πολιτιστικές εκδηλώσεις που γίνονται στην πλατεία, εμείς 
θεωρούμε ότι είναι άρρηκτα δεμένες με τις αγωνιστικές 
παραδόσεις του λαού μας, οι αγώνες για μια ζωή με 
δικαιώματα είναι και αγώνες για μια ζωή με πρόσβαση 
στις πνευματικές και πολιτιστικές αξίες. Οι πλατείες είναι 
δημόσιοι χώροι σε όλη την Ελλάδα, στις πλατείες γίνονται 
οι εκδηλώσεις.

Καλούμε τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο να 
μην λάβουν υπόψη τέτοια εισήγηση, που σκοπό έχει τη 
φίμωση της συνδικαλιστικής δράσης. Να αποσυρθεί ως 
απαράδεκτη!!

Δεν κάνουμε βήμα πίσω από τα συνταγματικά κατοχυ-
ρωμένα δικαιώματά μας.

Επίσης με επιστολή της η Ένωση προς τον ΕΦΚΑ και 
το παράρτημά του στη Λέσβο απαιτεί τη λήψη μέτρων, 
ώστε να λειτουργήσει και πάλι ομαλά και αποτελεσματι-
κά, με προφύλαξη της υγείας των προσερχόμενων ασφα-
λισμένων, οι υπηρεσίες του τοπικού παραρτήματος, που 
έχουν αποδιοργανωθεί λόγω των μέτρων για την πανδη-
μία.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΡΟΔΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20  ΜΑΪΟΥ  2020

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ρόδου υποστηρίζει το 

πλαίσιο των δίκαιων αιτημάτων των  ξενοδοχοϋπαλλήλων 
της Ρόδου και την αγωνιστική τους κινητοποίηση την 
Παρασκευή 22 Μαΐου 2020, ώρα 5:00, πλ. Δημαρχείου.

Εκατοντάδες μέλη του Σωματείου μας εργάστηκαν ως 
ξενοδοχοϋπάλληλοι στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του 
νησιού και γνωρίζουν από πρώτο χέρι τη σκληρή δουλειά 
και την εκμετάλλευση  πίσω από το τουριστικό θαύμα της 
Ρόδου. Μεγάλος αριθμός συνταξιούχων έχει παιδιά και 
εγγόνια που εργάζονται σήμερα στα ξενοδοχεία. Πολλοί 
βοηθούν τα παιδιά τους και άλλοι στηρίζονται από αυτά. 

Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό δεν μοιράστηκαν ποτέ 
τα κέρδη από τις δεκαετίες της τουριστικής ανάπτυξης. 
Δε θα πληρώσουν τώρα τις ζημιές.  Δε θα φορτωθούν 
αυτοί  μαζί με τους  μισθωτούς και  τους συνταξιούχους   
άλλη μια φορά τα βάρη της καπιταλιστικής  κρίσης. 

Οι συνταξιούχοι απόμαχοι της δουλειάς αλλά όχι του 
αγώνα συμπαραστέκονται και υποστηρίζουν τον αγώνα 
των ξενοδοχοϋπαλλήλων και όλων των εργαζομένων, για 
την προστασία του εισοδήματος και των δικαιωμάτων 
τους. 

Να καταργηθούν στην πράξη οι έκτακτες αντεργατικές 
Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου που ψηφίστηκαν εν 
μέσω της πανδημίας, που διευκολύνουν την ένταση της 
εκμετάλλευσης,  που δίνουν στην εργοδοσία πρωτοφανή 
ασυλία για το ξεχαρβάλωμα των εργασιακών σχέσεων και 
την επιβολή μέτρων όπως την εκ περιτροπής εργασία, τις 
απλήρωτες υπερωρίες, τη χωρίς όριο μετακίνηση των 
εργαζομένων, τις αναγκαστικές άδειες, τις αναστολές 
συμβάσεων κλπ.

ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΟΙ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ  

Με άλλη ανακοίνωσή του ο σύλλογος κατήγγειλε την 
παρέμβαση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, που με 
ειδοποίηση προς το Ογκολογικό Τμήμα του νοσοκομείου 
της Ρόδου συνιστά περιορισμό των αντικαρκινικών φαρ-
μάκων υψηλού κόστους στο ελάχιστο… που σημαίνει ότι 
οι οικονομικά αδύναμοι ασθενείς ουσιαστικά εγκαταλείπο-
νται  στην τύχη τους και πολλοί απ’ αυτούς στο θάνατο.

Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ συμπαραστέκεται στο 
Σύλλογο Στήριξης Καρκινοπαθών Δωδεκανήσου και ζήτη-
σε να πάρει θέση στο θέμα αυτό ο Περιφερειάρχης, οι 
βουλευτές του νομού και ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αγρίνιο 05-06-2020

Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Νομού Αιτωλ/νίας  
καλεί τους συνταξιούχους στο συλλαλητήριο  που οργα-
νώνει το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου  και τα σωματεία, την 
Πέμπτη 11 Ιούνη  ώρα 07:30 μ.μ. στο Αγρίνιο, στην 
κεντρική πλατεία με βασικά αιτήματα την κατάργηση των 
ΠΝΠ, των πλειστηριασμών κύριας κατοικίας και κατασχέ-
σεων, τη χρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος 
υγείας, την αποκατάσταση όλων των περικοπών των 
συντάξεων.

Με κεντρικό σύνθημα «Πληρώσαμε πολλά δεν θα πλη-
ρώσουμε ξανά- Να πληρώσουν κράτος και εργοδοσία» 
συμμετέχουμε όλοι στη συγκέντρωση.

Επίσης σε σύσκεψη των σωματείων συνταξιούχων του 
νομού, που οργανώθηκε στις 15/6 στο Εργατικό Κέντρο 
Αγρινίου, αποφασίστηκε και απεστάλη ψήφισμα στους 
υπουργούς Εργασίας και Οικονομικών. Στο ψήφισμα, 
αφού επισημαίνονται οι μεγάλες περικοπές που υπέστη-
σαν οι συντάξεις από το 2009 μέχρι σήμερα, παρατίθενται 
τα βασικά αιτήματα των συνταξιούχων για αποκατάσταση 
όλων των περικοπών, καθώς και «μέτρα στήριξης των 
Νοσοκομείων Αγρινίου και Μεσολογγίου  και των 
Κέντρων  Υγείας του νομού  με πρόσληψη του αναγκαί-
ου ιατρικού, παραϊατρικού  και βοηθητικού προσωπι-
κού».

Στο ψήφισμα τέλος καταδικάζεται  και καταγγέλλεται  
στους συνταξιούχους  και το λαό της περιοχής  η δολο-
φονία  του Αφροαμερικανού Τζορτζ  Φλόιντ  από αστυνο-
μικό  στις ΗΠΑ, που έρχεται να προστεθεί στη λίστα των 
ατέλειωτων θυμάτων  αστυνομικής και ρατσιστικής βίας.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 

Την Τετάρτη 27 Μάη οι διοικήσεις των Συνεργαζόμε-
νων Οργανώσεων Συνταξιούχων Πάτρας και το Εργατικό 



ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Κέντρο Πάτρας προχώρησαν σε συμβολική κινητοποίηση, 
τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας, έξω από την 6η 
ΥΠΕ. Ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ κατέβηκε στην συγκέ-
ντρωση, άκουσε την δικαιολογημένη αγανάκτηση και τον 
θυμό των συνταξιούχων και βρέθηκε σε ρόλο απολογητή 
για την κυβερνητική πολιτική, που έχει διαμορφώσει μια 
εκρηκτική κατάσταση στις δημόσιες δομές υγείας. 

Ένα βασικό ζήτημα που τέθηκε αποτελεί η απαράδε-
χτη και επικίνδυνη αναστολή των τακτικών ιατρείων, των 
προγραμματισμένων ιατρικών εξετάσεων και χειρουργεί-
ων, λόγω κορονοϊού… 

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Μόνο στο Πανεπιστη-
μιακό Νοσοκομείο του Ρίου έχουν αναβληθεί πάνω από 
10.000 ραντεβού, τα χειρουργεία έχουν εκατοντάδες 
ασθενείς στην αναμονή. Τα τακτικά ιατρεία του νοσοκο-
μείου λειτουργούν στο 50% και δέχονται μόνο 8 ασθενείς 
την ημέρα το κάθε ιατρείο. Συνεχίζεται το πρόβλημα της 
μη λειτουργίας της καρδιοχειρουργικής κλινικής…

Παραμένουν μεγάλες οι ελλείψεις σε γιατρούς, νοση-
λευτές, άλλο προσωπικό, ιατρικά και άλλα υλικά. Είναι 
ανύπαρκτα τα μέσα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, 
ελάχιστος, παλαιωμένος και κακοσυντηρημένος ο στόλος 
του ΕΚΑΒ. Φάνηκε καθαρά, περισσότερο από κάθε άλλη 
φορά, πως το σύστημα υγείας δεν λειτουργεί με βάση τις 
λαϊκές ανάγκες, αλλά με βάση τις ανάγκες της καπιταλι-
στικής οικονομίας. Φάνηκε καθαρά η στήριξη στους επι-
χειρηματικούς ομίλους στο χώρο της υγείας και το γεγο-
νός πως δημόσιος και ιδιωτικός τομέας δεν μπορούν να 
μπουν σε κοινό σχέδιο… Με τον οργανωμένο αγώνα μας, 
στο πλάι των εργαζομένων, με τα σωματεία και τα συνδι-
κάτα, τους φορείς του λαϊκού κινήματος διεκδικούμε όλα 
όσα δικαιούμαστε. Συμμετέχουμε– στηρίζουμε:

- την κινητοποίηση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας την 
Πέμπτη 4 Ιούνη στις 7.00μμ στο ΕΚΠ στην πλατεία εθνι-
κής Αντίστασης (πρώην Όλγας) 

- την απεργία που έχει προκηρύξει η Ομοσπονδία Ενώ-
σεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) και η 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσο-
κομείων (ΠΟΕΔΗΝ), για τις 16 Ιούνη 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ 

- Ολοήμερη δωρεάν λειτουργία των τακτικών ιατρείων 
όλων των νοσοκομείων στην πόλη μας. Να σταματήσουν 
οι πολύμηνες αναμονές… 

- Να δημιουργηθεί άμεσα σύγχρονο Ογκολογικό νοσο-
κομείο στο κτήριο του πρώην Νοσοκομείου 409, με την 
ανακατασκευή και την συντήρηση του κτιρίου, στελεχω-
μένο με όλες τις ειδικότητες και όλο τον απαραίτητο 
εξοπλισμό. 

- Να γίνει το Καραμανδάνειο ένα σύγχρονο νοσοκομείο 
Παίδων της Δυτικής Ελλάδας, να διαθέτει σύγχρονη ΜΕΘ 
Παίδων και παιδοψυχιατρική κλινική με εξειδικευμένο 
προσωπικό που να καλύπτει τις ανάγκες της περιοχής. 

- 24ωρη λειτουργία των κέντρων υγείας και των ΤΟΜΥ, 
ώστε να αποσυμπιεσθούν τα νοσοκομεία και να εξυπηρε-
τηθούν οι χιλιάδες ασθενείς. 

- Να επιταχθούν άμεσα τα χειρουργεία, τα διαγνωστικά 
και τα εργαστηριακά τμήματα των ιδιωτικών κέντρων 
υγείας και του ιδιωτικού νοσοκομείου «ΟΛΥΜΠΙΟΝ». Το 
ίδιο να γίνει και με τους ιδιώτες γιατρούς που είναι επί το 
πλείστον έμπειροι επιστήμονες. 

- Να στελεχωθεί επαρκώς η «Βοήθεια στο Σπίτι» με 
ευθύνη του κράτους.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ– ΕΦΚΑ 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Δελτίο Τύπου 29/5/2020
Δεν αντέχουμε άλλα βάρη και άλλες αυξήσεις στις πλάτες μας!

Η μέση κύρια σύνταξη όπως δόθηκε στις 27/05/2020 
επίσημα από το υπουργείο εργασίας, επιβεβαιώνει την 
τραγική κατάσταση που έχει περιέλθει η πλειοψηφία των 
συνταξιούχων μετά τις αλλεπάλληλες περικοπές στις 
συντάξεις την τελευταία δεκαετία. Τις πιο χαμηλές συντά-
ξεις λαμβάνουν οι συνταξιούχοι αγρότες με τη μέση 
σύνταξη του πρώην ΟΓΑ  να διαμορφώνεται στα 425,6 
ευρώ προ φόρου. Οι συνταξιούχοι του πρώην ΙΚΑ έχουν 
ως μέση σύνταξη 591,3 ευρώ προ φόρου. Οι συνταξιού-
χοι του πρώην ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ 721,3 ευρώ. Η μέση σύνταξη 
στο δημόσιο διαμορφώθηκε στα 1.002,5 ευρώ προ 
φόρου.

Είναι πρόκληση οι εξοντωτικές αυξήσεις που προτείνει 
η δημοτική αρχή στο νερό, τη στιγμή που αυτές οι πενι-
χρές συντάξεις δεν φτάνουν να ζούμε με αξιοπρέπεια, 
ιδιαίτερα στα χωριά, που η πλειοψηφία των κατοίκων είναι 
συνταξιούχοι ΟΓΑ. Διεκδικούμε :
-  Καμία αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΥΑΣ
-  Ουσιαστική μείωση στα τιμολόγια νερού και αποχέτευ-

σης στη Σπάρτη
-  Όχι στην εξομοίωση των τοπικών διαμερισμάτων με την 

πόλη της Σπάρτης
-  Διεύρυνση του κοινωνικού τιμολογίου σε χαμηλοσυντα-

ξιούχους
-  Καμία διακοπή νερού σε συνταξιούχο που αδυνατεί να 

πληρώσει

-  Να καταργηθεί ο ΦΠΑ σε νερό και αποχέτευση
Καλούμε κάθε συνταξιούχο να συσπειρωθεί στο 

σωματείο, να αντιδράσουμε με κάθε τρόπο στα σχέδια 
της δημοτικής αρχής. Πληρώσαμε πολλά δεν θα πληρώ-
σουμε ξανά!

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΤΩΝ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ & ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΘΕΝΤΩΝ 

ΤΑΜΕΙΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ Βόλος 29/05/2020

Η Διοίκηση του Συλλόγου Συνταξιούχων ΙΚΑ ν. Μαγνη-
σίας, καλεί τους συνταξιούχους της περιοχής Μαγνησίας 
να πάρουν μέρος στη συγκέντρωση μαζί με τα συνδικάτα 
και οι φορείς του Βόλου: την Παρασκευή 5 Ιουνίου, 
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, στις 7:30 το βράδυ 
στην παραλία Βόλου για να εκφράσουμε την αντίθεση 
μας και ν’ απαιτήσουμε: 
• Να σταματήσει η καύση σκουπιδιών και ΠΕΤ-ΚΟΚ 

στην ΑΓΕΤ.
• Να ανακληθούν και να ακυρωθούν οι περιβαλλοντι-

κές αδειοδοτήσεις για τη μεταφορά και τη καύση των 
σκουπιδιών και του τοξικού ΠΕΤ ΚΟΚ.

• Να μην προχωρήσει η παραγωγή SRF στη Μονάδα 
Επεξεργασίας Απορριμμάτων, στον ΧΥΤΑ Βόλου. Να 
σταματήσει κάθε διαδικασία της κατασκευής και λει-
τουργίας της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης 
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ), που στηρίζεται 
στον ισχύοντα ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας.

• Άμεσα να προωθηθούν η διαλογή στην πηγή, η ανα-
κύκλωση, η αερόβια κομποστοποίηση.
Δεν υπάρχει περίπτωση οι επιχειρηματικοί όμιλοι να 

ξοδέψουν από τα κέρδη τους για την προστασία του περι-
βάλλοντος και της υγείας μας γιατί μειώνονται τα κέρδη 
τους. Θυσιάζουν την υγεία των κατοίκων της περιοχής και 
των εργαζομένων στο εργοστάσιο στο βωμό των κερδών 
του επιχειρηματικού κολοσσού LAFARGE. ΕΕ-κυβέρνη-
ση-Περιφέρεια και Δήμος Βόλου από κοινού και με μοιρα-
σμένους ρόλους προωθούν τα συμφέροντα της ΑΓΕΤ. 

Νόμος είναι το δίκαιο, η υγεία και η ζωή του λαού. Με 
την οργανωμένη και κοινή πάλη των εργαζομένων, των 
αυτοαπασχολούμενων, της νεολαίας και συνταξιούχων 
μπορούμε να τον επιβάλλουμε.

Να μη μετατραπεί η περιοχή μας σε ένα επικίνδυνο 
θάλαμο θανατηφόρων  αερίων. Δεν πρέπει κανείς να 
είναι αμέτοχος και αδιάφορος για την ζωή του και την 
ζωή των παιδιών του.

Με νέο ΔΤ ο Σύλλογος απάντησε στην προσπάθεια 
συκοφάντησης και διαστρέβλωσης των θέσεών του για 
το συγκεκριμένο θέμα από κάποιο portal, που επιχείρη-
σε να παρουσιάσει πως ο σύλλογος θέλει να κλείσει το 
εργοστάσιο της ΑΓΕΤ. «Ο στόχος τους είναι εμφανής», 
κατήγγειλε ο σύλλογος. «Θέλουν να περάσουν στην κοι-
νωνία τη λογική του «εφικτού», δηλαδή της προσαρμογής 
όλων μας στον στενό κορσέ της κερδοφορίας των ομί-
λων… (όταν) υπάρχουν επιστημονικές μελέτες και η 
τεχνολογία έχει προοδεύσει, και όλοι λένε ότι μπορεί να 
γίνεται η λειτουργία του εργοστασίου με γνώμονα την 
παραγωγή, την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων 
μέσα και των κατοίκων της πόλης. Αν αυτό έρχεται σε 
σύγκρουση με τη λογική «κόστους- οφέλους» των εταιρει-
ών, τότε μάλλον δεν πρέπει να αλλάξουμε εμείς το δικαί-
ωμά μας στη ζωή για εμάς και τα παιδιά μας, αλλά να 
ανατρέψουμε αυτή τη λογική και το σύστημα που τη 
θρέφει. Το εργοστάσιο και την παραγωγή δεν τα χαρίζου-
με σε κανέναν. Αυτοί που παράγουν στην ΑΓΕΤ είναι οι 
εργάτες και όχι οι ιδιοκτήτες της, όπως και όλο τον πλού-
το της κοινωνίας τον παράγουμε εμείς, ο εργαζόμενος 
λαός. Μπορούμε και πρέπει να επιβάλλουμε το δίκιο 
μας». 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
Με Ανακοίνωση το σωματείο, παραθέτοντας όλες τις 

εκτιμήσεις του συνταξιουχικού κινήματος από την περίο-
δο και την εμπειρία της πανδημίας του κορονοϊού, την 
πολιτική της κυβέρνησης, με την επίθεση στα εργατικά 
και λαϊκά δικαιώματα, τις τεράστιες ελλείψεις στη δημό-
σια υγεία καθώς και τα γενικότερα αιτήματα, αλλά και τα 
ειδικά όσον αφορούν τη λειτουργία της ΜΕΘ στο ΓΝ 
Κοζάνης, μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών, νοσηλευ-
τών και λοιπού προσωπικού, τη στελέχωση των Κέντρων 
Υγείας του νομού με όλες τις βασικές ειδικότητες για-
τρών, οδοντιάτρων, νοσηλευτών και άλλων υγειονομικών 
κάλεσε τους συναδέλφους στο συλλαλητήριο που διορ-
γανώνουν τα Ταξικά Εργατικά Σωματεία στις 11 Ιούνη, 
στις 8 μ.μ. στην κεντρική πλατεία Κοζάνης.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ & 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ & 

ΠΕΡΙΞ
Ανακοίνωση

Η πανδημία του κορονοϊού φανέρωσε τις τεράστιες 
ελλείψεις του δημόσιου συστήματος υγείας για την κάλυ-
ψη των οποίων  το εργατικό – λαϊκό και συνταξιουχικό 

κίνημα παλεύει σταθερά εδώ και χρόνια. Ελλείψεις που 
οφείλονται στο ότι όλες οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις, είτε 
έκλεισαν και συρρίκνωσαν νοσοκομεία, είτε μείωσαν τη 
χρηματοδότηση και το προσωπικό στη δημόσια υγεία για 
να μας σπρώξουν στην ιδιωτικό τομέα. 

Το ότι «τα πήγαμε καλά» ως χώρα, δεν το χρωστάμε 
στην κυβέρνηση. Το χρωστάμε στην τεράστια προσπά-
θεια των γιατρών και των νοσηλευτών που έδωσαν τον 
καλύτερό τους εαυτό για να κρατηθούν όρθια τα νοσοκο-
μεία. Το χρωστάμε στο ότι ο λαός αντιμετώπισε με υπευ-
θυνότητα και αλληλεγγύη την κατάσταση.

Η κυβέρνηση, το μόνο που έκανε όλη αυτή την περίοδο 
ήταν να μιλά για την «ατομική ευθύνη» για να κρύψει τις 
δικές της ευθύνες για την αντιμετώπιση της πανδημίας. 
Αντί να αξιοποιήσει το χρόνο που κερδήθηκε για να ενι-
σχύσει αποφασιστικά τα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγεί-
ας, δεν έκανε απολύτως τίποτα.

Παραμένουν τα 30.000 κενά σε γιατρούς και νοσηλευ-
τές σε όλη την Ελλάδα… Οι προσλήψεις που έγιναν αυτή 
την περίοδο ήταν ελάχιστες και όλες με ημερομηνία 
λήξης. Τα κρεβάτια ΜΕΘ παραμένουν λιγότερα από 
1000… Αντί η κυβέρνηση να επιβραβεύσει το υγειονομικό 
προσωπικό μονιμοποιώντας τους χιλιάδες συμβασιού-
χους και επίκουρους, συνεχίζει να τους έχει σε αυτό το 
άθλιο καθεστώς… Φάνηκε και τώρα θα φανεί πιο έντονα 
και η τραγική κατάσταση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας. Λόγω της συμφόρησης των νοσοκομείων εξαιτίας 
του κορονοϊού έμειναν πίσω θεραπείες, εξετάσεις, χει-
ρουργεία, συνταγογραφήσεις, ραντεβού.

Μπορεί να μείναμε σπίτι αλλά δε μείναμε σιωπηλοί!
Όλη την περίοδο της πανδημίας, το σωματείο μας, 

μπορεί να προσάρμοσε τη δράση του για να προστατευ-
τεί η υγεία όλων μας, όμως δεν σταμάτησε την αγωνιστι-
κή του δράση. Αντιπροσωπεία του σωματείου μας συμμε-
τείχε στη μεγάλη συγκέντρωση που έγινε έξω από το 
«Αγία Όλγα» στις 7 Απρίλη, τη μέρα πανελλαδικής δρά-
σης για την υγεία. Το Δ.Σ. είχε σταθερή επικοινωνία με τα 
μέλη του σωματείου, για να βλέπει αν είναι καλά στην 
υγεία τους, για να βοηθήσει αν χρειαστεί κάποιον συνά-
δελφο, για να ενημερώνει, για να τονώνει το ηθικό.

Τώρα είναι η ώρα για να δυναμώσουμε τον αγώνα 
μας! Φτάνει πια, πληρώσαμε πολλά! Να πληρώσει τώρα 
το κεφάλαιο!

Όλοι βλέπουμε πως ο κορωνοϊός επιτάχυνε το ξέσπα-
σμα μιας ακόμη κρίσης του συστήματος… που θέλουν 
πάλι να τη φορτώσουν στους εργαζόμενους, τους ανέρ-
γους, τους συνταξιούχους, τη νεολαία για να σωθούν τα 
κέρδη των λίγων.

Εμείς, οι συνταξιούχοι, θα είμαστε παρόντες στον 
αγώνα για να μην πληρώσει πάλι τα σπασμένα ο λαός. 
Όπως κάνουμε πάντα!

Συνάδελφοι, παλέψαμε και θα παλέψουμε μέχρι να 
δικαιωθούμε!

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΑΙΓΑΛΕΩ-
ΧΑΪΔΑΡΙ-ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ

Ανακοίνωση 19/05/20
ΨΗΛΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ– ΜΕΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΤΟΙ

Στη δίνη της πανδημίας μείναμε σπίτι αλλά δεν σιωπήσαμε.
Τώρα που τα μέτρα αίρονται σιγά- σιγά, εμείς συνεχί-

ζουμε, παίρνοντας βέβαια όλα τα ανάλογα μέτρα ασφα-
λείας.

Τι αποδείχθηκε όλο αυτό το διάστημα; Η ΓΥΜΝΙΑ των 
δημόσιων συστημάτων Υγείας σε όλες τις χώρες είτε 
πλούσιες, είτε φτωχές. Απαξίωσαν παντού όλα τα Εθνικά 
συστήματα Υγείας που κερδήθηκαν μετά τον Β΄ Παγκό-
σμιο Πόλεμο κάτω από την πάλη των λαών και του 
κύρους που είχαν στις σοσιαλιστικές χώρες.

Ποτέ δεν τους έπιασε ο πόνος για την ζωή και την 
υγεία των εργαζομένων. Ο πόνος τους είναι και θα είναι 
αν τα κέρδη των καπιταλιστών αυγαταίνουν.

Με γνώμονα αυτό οι Κυβερνήσεις σε ΕΕ, ΗΠΑ και 
παντού άρχισαν σταθερά τα τελευταία 20-25 χρόνια να 
υποβαθμίζουν τα συστήματα υγείας τους… εδώ στην 
χώρα μας έκλεισαν 8, όπως Λοιμωδών, όλα τα πολυια-
τρεία του πρώην ΙΚΑ και στην επαναλειτουργία τους με το 
1/3 της δυναμικότητας…

Αυτή τη γύμνια του Δημόσιου συστήματος Υγείας 
πήρε υπ’ όψη της η Κυβέρνηση και πήρε πιο έγκαιρα από 
όλες τις χώρες μέτρα κατά της πανδημίας από την μια 
μεριά και από την άλλη υπερτόνισε μέχρι παροξυσμού 
την ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και την ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ την 
άφησε απ’ έξω. Για να μην «ΠΝΙΓΕΙ» το σύστημα Υγείας.

Εκτός από τα επείγοντα περιστατικά, όλα τα άλλα τα 
κατήργησε και ασχολούταν μόνο με την πανδημία. Διέθε-
σε, μόνο ψίχουλα, για την υγεία και κάποιες προσλήψεις 
υγειονομικών με ημερομηνία λήξης.  Έκανε ελάχιστα 
τεστ. Σ΄ αυτή τη φάση η πανδημία περιορίστηκε γιατί ο 
λαός έδειξε αίσθημα ευθύνης και τήρησε τα μέτρα.

Είναι ανάγκη τώρα η Κυβέρνηση να διαθέσει τα απαι-
τούμενα κονδύλια, για να δημιουργηθεί ένα ισχυρό απο-
κλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας για όλες τις 
ασθένειες. συνέχεια στη σελ. 7
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Ενημερωτικό σημείωμα για 
τις επικουρικές

συντάξεις
Όσον αφορά το ζήτημα που δημιουργήθηκε με τις επι-

κουρικές συντάξεις, θέλουμε να διευκρινίσουμε τα παρα-
κάτω:

1. Η κυβέρνηση της ΝΔ-ΠΑΣΟΚ με Υπουργό τον κ. 
Βρούτση ψήφισε τους νόμους 4051/2012 και 4093/2012 
και σε μεγάλη μερίδα των συνταξιούχων μείωσε τις επικου-
ρικές συντάξεις από 20% έως 50%. 

2. Το Σεπτέμβριο του 2015 κρίθηκαν αντισυνταγματικοί 
αυτοί οι νόμοι από το ΣτΕ. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αντί 
να επιστρέψει τα παρανόμως παρακρατηθέντα ψήφισε το 
Ν. 4387/2016 (Κατρούγκαλου) προκειμένου να τακτοποιή-
σει και να νομιμοποιήσει αυτή την «κλεψιά». Ο νόμος 
4387/2016 (Κατρούγκαλου) επέφερε νέες ανατροπές στις 
συντάξεις. Ειδικότερα για τις επικουρικές 1.300.000 συντα-
ξιούχων έκανε τον επανυπολογισμό τους εισάγοντας ορι-
σμένα νέα κριτήρια (χρόνια ασφάλισης- συντάξιμο μισθό- 
ποσοστό 0,45), ώστε να νομιμοποιήσει τις προηγούμενες 
περικοπές των νόμων της ΝΔ-ΠΑΣΟΚ που αναφέρονται 
παραπάνω. Έτσι για την κατηγορία συνταξιούχων που 
είχαν άθροισμα κύριας και επικουρικής πάνω από 1300 
ευρώ, η επικουρική σύνταξη μειώθηκε πάλι, αλλά το ποσό 
της μείωσης ονομάστηκε προσωπική διαφορά, με αποτέ-
λεσμα από τον Ιούνη του 2016 μέχρι σήμερα να παίρνουν 
τα ίδια χρήματα. 

Στην προσπάθειά της όμως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ 
να εξοικονομήσει συγκεκριμένα ποσά, ώστε να τα προσθέ-
σει στα πλεονάσματα, που είχε δεσμευτεί να πετύχει με το 
3ο μνημόνιο, έκανε έναν αυθαίρετο επανυπολογισμό 
(παραβιάζοντας τον δικό της νόμο 4387/16) στις επικουρι-
κές συντάξεις κάποιων ομάδων συνταξιούχων (ΙΚΑ, ΕΥΔΑΠ, 
ΟΣΕ, τραπεζών κλπ), που το σύνολο των δύο συντάξεών 
τους (κύρια και επικουρική) είχαν άθροισμα πάνω από 
1300 ευρώ. Με τον τρόπο αυτό εξασφάλισε αυτά τα κον-
δύλια (περίπου 250 εκατ. ευρώ).

Μετά από προσφυγή του Βρούτση στο ΣτΕ ο Ν. 4387/16 
κρίθηκε το 2019 (στο μεγαλύτερο μέρος του) συνταγματι-
κά νόμιμος. 

3. Η κυβέρνηση της ΝΔ στηρίχτηκε στην απόφαση αυτή 
του ΣτΕ που έκρινε αντισυνταγματική μόνο την αυθαίρετη 
άθροιση και τον συσχετισμό των δύο συντάξεων, που 
έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για τον επανυπολογισμό 
των επικουρικών, καθώς και το ότι δεν υπήρξε αναλογιστι-
κή μελέτη για τη συγκεκριμένη ρύθμιση.  

Έτσι η διόρθωση που έγινε από την σημερινή κυβέρνη-
ση με την επαναφορά των επικουρικών των συναδέλφων 
αυτών στο ύψος που έπρεπε να είναι πριν την παράνομη 
εφαρμογή του Ν. 4387/16, δεν αποτελεί αύξησή τους, 
όπως ισχυρίζεται ο Βρούτσης, αφού άλλωστε απαγορεύε-
ται η οποιαδήποτε αύξηση των συντάξεων γενικά μέχρι τι 
2022 και ειδικά των επικουρικών. Αποτελεί διόρθωση, που 
επιτεύχθηκε κάτω από την πίεση του αγωνιστικού συνταξι-
ουχικού κινήματος, όπως έγινε και με άλλες αποσπάσεις 
θετικών διορθώσεων (εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ και απόδοση 
αναδρομικών, επιδόματα «Χριστουγέννων» κ.α.)

4. Η απόδοση των αναδρομικών των παράνομων αυτών 
περικοπών θα γίνει τον Οκτώβρη του 2020 (δηλώσεις 
Βρούτση) και θα αφορούν το διάστημα από τον Οκτώβρη 
του 2019 μέχρι τον Ιούνη του 2020. 

5. Η διόρθωση λοιπόν δεν αφορά το σύνολο των συντα-
ξιούχων που έχουν άθροισμα κύριας και επικουρικής πάνω 
από 1300 ευρώ (πχ ΟΤΕ, ΕΛΤΑ), όπως είχε εκτιμηθεί με 
βάση τις αρχικές προβλέψεις του νόμου 4387/16. Οι υπό-
λοιποι συνάδελφοι που έχουν άθροισμα συντάξεων πάνω 
από 1300 ευρώ και δεν υπέστησαν παραπανίσια παράνομη 
περικοπή το 2016, δεν θα δουν κάποια αύξηση στις επικου-
ρικές τους. 

Τόσο τις παράνομες παρακρατήσεις της τριετίας (από 
6/2016 μέχρι και 9/2019), που αποτελούν μια σημαντική 
απώλεια εισοδήματος για τους συναδέλφους που τις υπέ-
στησαν, όσο και όλες τις άλλες μειώσεις που έχουμε υπο-
στεί όλα αυτά τα μνημονιακά και μη χρόνια, δεν πρόκειται 
καμιά κυβέρνηση να μας τα επιστρέψει με την καλή της 
θέληση. Μόνο ο δικός μας αγώνας θα τους υποχρεώσει να 
μας επιστρέψουν όλα όσα μας έχουν κόψει, όλα όσα δικαι-
ούμαστε με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας.

Σημειώνουμε εδώ πως ο υπουργός σε πρόσφατη συνέ-
ντευξή του είπε πως για τα αναδρομικά «τα χρήματα δεν 
υπάρχουν» και πως η κυβέρνηση θα συμμορφωθεί με την 
απόφαση του ΣτΕ, όταν αυτή θα ανακοινωθεί και θα 
δοθούν «με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες». 
Θέλουμε να υπενθυμίσουμε στον κ. Βρούτση, πως (1) τα 
λεφτά υπάρχουν, τα έχει ο ΕΦΚΑ (ΕΤΕΑΕΠ), που τα παρα-
κράτησε από τις συντάξεις και (2) έχει δεσμευτεί επανελ-
λειμμένα πως θα αποδοθούν σε όλους τους δικαιούχους, 
εφ’ όσον η απόφαση του ΣτΕ είναι θετική. Δεν είμαστε 
διατεθειμένοι να επιτρέψουμε χειρισμούς εκ μέρους της 
κυβέρνησης, που θα ανατρέψουν την πλήρη διόρθωση της 
αδικίας που υπέστησαν οι συνάδελφοι.

Παιδεία: 11-12 Ιούνη 
Αγωνιστικές κινητοποιήσεις 

εκπαιδευτικών, μαθητών, 
φοιτητών, γονιών: «Αυτό το 
νομοσχέδιο θα μείνει στα 

χαρτιά»

Με δύο συγκεντρώσεις (και αφού είχαν προηγη-
θεί πολλές αγωνιστικές πρωτοβουλίες σε όλη τη 
χώρα) που πραγματοποιήθηκαν στο Σύνταγμα 
στάλθηκε το μήνυμα ότι το νομοσχέδιο του υπουρ-
γείου Παιδείας δεν νομιμοποιείται στις συνειδήσεις 
γονιών, εκπαιδευτικών, φοιτητών και μαθητών, ότι 
στρέφεται ενάντια στο δικαίωμα στην πραγματική 
μόρφωση για όλα τα παιδιά, ότι τα μέτρα που φέρ-
νει θα ανατραπούν στην πράξη μέσα από αγώνες.

Τα συνθήματα «Δωρεάν Παιδεία για όλα τα παι-
διά, αυτό το νομοσχέδιο θα μείνει στα χαρτιά», τα 
αιτήματα για πραγματική αναβάθμιση του σχολείου, 
«μόρφωση - δουλειά για όλο το λαό», «λεφτά για την 
Παιδεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία», «μαζι-
κούς διορισμούς εκπαιδευτικών, μονιμοποίηση των 
αναπληρωτών» κ.ά. ακούγονταν δυνατά, όσο μέσα 
στη Βουλή διεξαγόταν η ψηφοφορία επί του νομο-
σχεδίου. Μέσα από αυτές και σε δύσκολες συνθή-
κες… εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές και φοιτητές 
αποκάλυψαν το αντιδραστικό περιεχόμενο του 
νομοσχεδίου, ενώνοντας τις φωνές τους ενάντια 
στα μέτρα που φέρνει.

ΕΥΔΑΠ-ιδιωτικοποίηση
του νερού

Το έχουμε γράψει και σε προηγούμενο φύλλο του 
ΠΑ. Θα πούμε το νερό- νεράκι και εδώ στην πρωτεύου-
σα και στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχει ήδη μπει μπροστά 
και η ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ, ενώ δεν πρόκειται να 
γλιτώσουν και τα υδροδοτικά συστήματα και άλλων 
πόλεων, αφού σχεδόν όλες οι δημοτικές αρχές κινού-
νται στη λογική αυτή. 

Ποιο είναι το επιχείρημα της κυβέρνησης για την 
προώθηση αυτής της επιλογής, όπως το διατύπωσε ο 
υπουργός υποδομών Κ. Καραμανλής; «… η μέθοδος 
των Συμπράξεων Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) 
προωθεί τον υγιή ανταγωνισμό (!!) και μπορεί να μειώ-
σει το ετήσιο κόστος λειτουργίας και συντήρησης… να 
οδηγήσει ακόμα και σε μείωση της τιμής του νερού».

Επειδή ο «υγιής ανταγωνισμός» προβάλλεται από 
τους υποστηρικτές του σαν «φάρμακο δια πάσα νόσον 
και πάσα…», απλά ρωτάμε: Η ΕΥΔΑΠ ποιον θα ανταγω-
νιστεί; Υπάρχει άλλη εταιρία (όπως αντίστοιχα στη 
Θεσσαλονίκη η ΕΥΑΘ) που παρέχει στην Αθήνα νερό 
και κάνει αποχέτευση; Εμείς δεν ξέρουμε καμία. Η 
ΕΥΔΑΠ είναι μονοπώλιο. Υπάρχει περίπτωση στο μέλ-
λον η κυβέρνηση (αυτή ή επόμενη) να δώσει άδεια και 
σε κάποιες ιδιωτικές εταιρίες να αναπτύξουν δεύτερο ή 
και τρίτο δίκτυο ύδρευσης-αποχέτευσης της πρωτεύ-
ουσας; Πως θα γίνει αυτό; Θα τους δώσει κάποιο άλλο 
ποτάμι, άλλη λίμνη από τα οποία θα μεταφέρουν νερό 
στην Αθήνα; Θα μοιράσει σε ιδιώτες περιοχές στις 
οποίες εκτείνεται το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ; Πχ σε μια εται-
ρία την Ανατολική Αττική, σε κάποια άλλη τη Δυτική 
κ.ο.κ.

Κάτι ανάλογο έγινε με την ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ, που όταν 
την ξεπούλησαν μας έλεγαν πως θα υπάρξει υγιής 
ανταγωνισμός κλπ. Και κατέληξε το κρατικό μονοπώλιο 
να το διαδεχτεί ένα ιδιωτικό μονοπώλιο, δηλαδή αντα-
γωνισμός δεν υπάρχει. Το οποίο μάλιστα μονοπώλιο 
χρηματοδοτείται από το κράτος όταν αντιμετωπίζει 
προβλήματα (πχ τώρα με τον κορονοϊό), ενώ όταν 
υπήρχε η ΟΑ μας έλεγαν- γεμάτοι υποκριτικό, ψεύτικο 
ενδιαφέρον για το λαϊκό βαλάντιο- πως δεν μπορεί οι 
φορολογούμενοι να την πληρώνουν για να καλύπτει τα 
ελλείμματά της.

Επίσης πως θα μειωθεί το κόστος λειτουργίας και 
συντήρησης; Δηλαδή η ιδιωτική εταιρία που θα το ανα-
λάβει, θα δεχτεί τιμολόγια χαμηλότερα από τα σημερι-
νά, θα αποδεχτεί μικρότερο κέρδος από αυτό που έχει 
η ΕΥΔΑΠ σήμερα; 

Στην περίπτωση αυτή τι συμβάσεις θα υπογράψει η 
κυβέρνηση με τους ιδιώτες; Σαν κι αυτή με την Αττική 
Οδό, που την αποζημιώνει το κράτος αν τα κέρδη της 
πέσουν κάτω από τα προσδοκώμενα; Θα πέσουν δηλα-
δή τα τιμολόγια (θεωρητικά μιλάμε, γιατί δεν πρόκειται 
να γίνει κάτι τέτοιο), αλλά θα πληρώνουμε τους ιδιώτες 
από τη φορολόγησή μας;

Εν πάσει περιπτώσει αν η κυβέρνηση θέλει να μας 
γυρίσει στην εποχή της αμερικάνικης ΟΥΛΕΝ, που 
εκμεταλλευόταν αισχρά το λαό της Αθήνας ας το σκε-
φτεί καλύτερα. Το νερό- νεράκι δεν θα το πούμε. Το 
νερό είναι δημόσιο αγαθό, το πιο απαραίτητο για την 
επιβίωση του ανθρώπου. Την επιβίωσή μας λοιπόν δεν 
θα αφήσουμε να γίνει πεδίο αισχροκέρδειας.

ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ: ανταγωνι-
σμός σε στημένο

παιχνίδι
Ο Κ. Μητσοτάκης σε 

δύο απανωτές ομιλίες 
του έκανε αναφορά 
στον κεϋνσιανισμό και 
συμφώνησε πως σε 
τέτοιους καιρούς το 
κράτος και μια φιλελεύ-
θερη παράταξη ασφα-
λώς μπορούν να εφαρ-
μόσουν κεϋνσιανισμικά 
μέτρα για το ξεπέρα-
σμα της κρίσης, αντι-
γράφοντας τη σοσιαλ-
δημοκρατία χωρίς κανέ-
να κόμπλεξ. Με τον 
τρόπο αυτό πιστοποίη-
σε πως φιλελεύθεροι ή 
νεοφιλελεύθεροι και 
σοσιαλδημοκράτες κά- 
θε απόχρωσης στην 
ουσία έχουν στις επιλο-
γές τους τις ίδιες μεθό-
δους, με ίσως μικροπα-
ραλλαγές, για την βοή-
θεια στο μεγάλο κεφά-
λαιο να ξεπεράσει την 
κρίση του. 

Γιατί αυτή είναι η 
ουσία. Με ή χωρίς κεϋν-
σιανισμό το κράτος στις 
δύσκολες εποχές βγά-
ζει από τον κορβανά 
του, που γεμίζει με πλε-
ονάσματα από τη 
ληστεία του λαϊκού 
εισοδήματος, όσα χρει-
άζονται οι μεγαλοεπι-
χειρηματίες για να 
ξεπεράσουν τις δυσκο-

λίες τους. Βλέπε επιχο-
ρήγηση της AEGEAN, 
της ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, των 
ξενοδόχων και όσα θα 
επακολουθήσουν με τα 
νέα χρηματοδοτικά 
προγράμματα που προ-
έρχονται από την ΕΕ.

Πολιτικές που συνο-
δεύονται από χτύπημα 
των εργατικών δικαιω-
μάτων, μοίρασμα ψίχου-
λων επιβίωσης σε ομά-
δες εργαζομένων για να 
διατηρείται η κατανά-
λωση και να εκτονώνε-
ται η αγανάκτηση.

Από την άλλη τι έχει 
να αντιπροτείνει ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ; Νεοκεϋνσιανά προ-
γράμματα τύπου ΖΑΠ-
ΠΕΙΟΥ που προβλέπουν 
μάλιστα χειρότερα 
αντεργατικά μέτρα (γι’ 
αυτά υπερθεμάτιζε η 
Αγτσιόγλου στη βουλή) 
και νέα «κοινωνικά συμ-
βόλαια» με το λαό, κατ’ 
αντιγραφή των αλήστου 
μνήμης αντίστοιχων του 
ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας 
του 1990. Και φυσικά 
αφού είναι ΠΑΣΟΚικά 
αντίγραφα, ο Τσίπρας 
στη βουλή κάλεσε τα 
απομεινάρια του 
ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ να συνυ-
πογράψουν αυτό το 
«κοινωνικό συμβόλαιο», 

«κάνοντας ότι περνά από 
το χέρι του για να δημι-
ουργηθούν οι προϋποθέ-
σεις για κάτι τέτοιο». 
Ακόμα κι αν κάποιος 
καλοπροαίρετος έλπιζε 
πως το «κοινωνικό συμβό-
λαιο» του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν 
κάτι καλύτερο, αυτόματα 
με το που έβαλε στο 
κάδρο το ΠΑΣΟΚ, κάθε 
τέτοια ελπίδα εξαφανί-
στηκε. 

Επειδή λοιπόν ψάχνου-
με χρόνια τώρα να βρού-
με τι χωρίζει ΝΔ και ΣΥΡΙ-
ΖΑ, το σίγουρο είναι πως 
τους ενώνει ο Κέυνς.
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Η Κυβέρνηση το μόνο που κοιτάει είναι 
να διαθέσει κονδύλια μόνο για τους μονο-
πωλιακούς ομίλους… Με πράξεις νομοθε-
τικού περιεχομένου (ΠΝΠ) θωράκισε 
ακόμα πιο πολύ τα συμφέροντα της κεφα-
λαιοκρατίας και στους εργαζόμενους 
έδωσε ψίχουλα…

Όλο αυτό το διάστημα το ταξικό εργα-
τικό κίνημα με μπροστάρη το ΠΑΜΕ, τους 
υγειονομικούς (η Κυβέρνηση ανέξοδα 
τους αντάμειψε με χειροκροτήματα) τους 
εργαζόμενους στη τοπική διοίκηση, στα 
super market και αλλού δεν έκατσε με 
σταυρωμένα χέρια. Με δεκάδες μικρές 
και μεγάλες κινητοποιήσεις προσπάθησε 
να εμψυχώσει το λαό να μην φιμωθεί αλλά 
να φωνάξει και να απαιτήσει τώρα μέτρα 
(αποκορύφωμα οι Πρωτομαγιάτικες εκδη-
λώσεις) 

Σ΄ όλες αυτές της εκδηλώσεις το συντα-
ξιουχικό ταξικό κίνημα, παρά το ότι είμα-
στε στις ευπαθείς ομάδες, τα σωματεία, οι 
ομοσπονδίες, η Συντονιστική Επιτροπή 
Αγώνα (ΣΕΑ) ανταποκρίθηκε, στο μέτρο 
του δυνατού και συμπαραστάθηκε σ’ 
αυτές…

Η νέα οικονομική κρίση που έρχεται, 
από πέρσι φαινόταν, απλά η πανδημία την 
επιδείνωσε και την φέρνει πιο γρήγορα, 
νέα δεινά μας περιμένουν. Μεγάλη ανερ-
γία, νέα μέτρα περιορισμού σ όλους τους 
τομείς (περικοπές σε μισθούς, συντάξεις, 
στη υγεία, παιδεία, περιβάλλον κλπ.). 
Δηλαδή και αυτή την κρίση θα την ρίξουν 
στις πλάτες του λαού. Να σωθούν πάλι οι 
πλουτοκράτες. Γι’ αυτό ο λαός και οι 
συνταξιούχοι να βγουν μπροστά και να τα 
αποτρέψουμε με το σύνθημα: 

ΠΛΗΡΩΣΑΜΕ ΠΟΛΛΑ– ΔΕΝ ΠΛΗΡΩ-
ΝΟΥΜΕ ΞΑΝΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8 Ιούνη 2020
Την Πέμπτη 11/6 το απόγευμα τα εργα-

τικά συνδικάτα (Ομοσπονδίες, Εργατικά 
Κέντρα, Κλαδικά και επιχειρησιακά σωμα-
τεία) έχουν προκηρύξει συγκεντρώσεις 
και συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα διεκδι-
κώντας, ανά κλάδο και χώρο, λύσεις στα 
προβλήματα της ανεργίας και των απολύ-
σεων, της οικονομικής ενίσχυσης των 
ανέργων, της υγείας, της απληρωσιάς, 
των εργασιακών σχέσεων, του κλεισίμα-
τος και ιδιωτικοποίησης επιχειρήσεων από 
τη μεγαλοεργοδοσία και το κράτος.     

Αλλά και εμείς οι συνταξιούχοι, που η 
επερχόμενη οικονομική κρίση θα μας 
καταστήσει για άλλη μια φορά τα «εύκο-
λα» θύματα μιας νέας αντιλαϊκής επίθε-
σης, δεν μένουμε έξω από την ανάπτυξη 
αυτής της δράσης.

Με κεντρικό σύνθημα ΠΛΗΡΩΣΑΜΕ 
ΠΟΛΛΑ- ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΞΑΝΑ 
συμμετέχουμε αγωνιστικά και μαζικά στις 
αγωνιστικές κινητοποιήσεις του εργατικού 
κινήματος.

Ο σύλλογός μας και τα μέλη του θα 
πάρουμε μέρος στις κινητοποιήσεις, σε 
κάθε πόλη στον χώρο και ώρα που θα 

ορίσουν τα εργατικά συνδικάτα.
Θα διαδηλώσουμε παίρνοντας όλα τα 

απαραίτητα μέτρα προφύλαξης. Σε κάθε 
περίπτωση προτρέπουμε τους συναδέλ-
φους με σοβαρά προβλήματα υγείας να 
απέχουν από τις συγκεντρώσεις. Προφυ-
λάσσουμε την υγεία μας, μένουμε δυνατοί 
για τις επόμενες μάχες, που θα χρειαστεί 
να δώσουμε.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΔΑΦΝΗΣ – 

ΥΜΗΤΤΟΥ
Ηλιούπολη 1 Ιούνη 2020

Υπόμνημα προς τους Υπουργούς  Εργα-
σίας, Υγείας, Οικονομικών
Κύριοι υπουργοί,

Το γνωρίζετε πολύ καλά πως εδώ και 
10 χρόνια (για να μην πάμε και πιο πίσω), 
εμείς οι συνταξιούχοι, εμείς που υπήρξα-
με σκληρά εργαζόμενοι (τίποτα δεν μας 
χαρίσθηκε από καμιά κυβέρνηση ή εργο-
δότη) και σταθερά αγωνιζόμενοι και διεκ-
δικητές των δίκαιων αιτημάτων μας, που 
συνοψίζονται στο εξής : όχι καταληστευ-
μένα ασφαλιστικά ταμεία, όχι κουτσουρε-
μένες σχεδόν επιδόματα συντάξεις, ζωή 
κι όχι επιβίωση σύμφωνα με τις ανάγκες 
τις δικές μας που δουλέψαμε (μια ολό-
κληρη ζωή χωρίς υπερβολές μέχρι και 40 
χρόνια), εμείς παράξαμε και παράγουμε.  
Με βάση λοιπόν τα παραπάνω κι όχι 
σύμφωνα κι ανάλογα με το τι κέρδη θέλει 
να βάζει στη τσέπη ο βιομήχανος, ο τρα-
πεζίτης, ο επιχειρηματικός όμιλος , οι 
μεγαλοδικηγόροι, οι έμποροι της υγείας, 
πρέπει να είναι οι μισθοί και οι συντάξεις 
μας.

Μα πάνω απ’ όλα ζωή σύμφωνα με τις 
ανάγκες μας και τις  δυνατότητες του 
21ου αιώνα που ζούμε. 

(Στη συνέχεια της επιστολής κατατί-
θενται όλα τα αιτήματα που διεκδικεί το 
εργατικό και συνταξιοδοτικό κίνημα).

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΔΗΜΩΝ
Το χρονικό διάστημα που πέρασε, το 

σωματείο μας είχε πολύμορφη δραστηρι-
ότητα. Προ καραντίνας, κατά τη διάρκειά 
της αλλά και μετά.

Προ καραντίνας, εκτός από συζητή-
σεις, συσκέψεις, εξορμήσεις σε ΚΑΠΗ και 
σε χώρους που συχνάζουν οι συνταξιού-
χοι, συμμετείχαμε στις δύο κινητοποιήσεις 
των φορέων της Καλλιθέας για την υγεία 
και τη συνέχιση της λειτουργίας του 
παραρτήματος του Νοσοκομείου παίδων 
«Α και Π. Κυριακού» στην περιοχή μας. 
Συμμετείχαμε σε επίσκεψη με φορείς της 
πόλης μας στους απεργούς της ΛΑΡΚΟ, 
δηλώνοντας έμπρακτα τη συμπαράστασή 
μας, ενισχύοντας και οικονομικά τον 
αγώνα τους με το ποσό των 100 ευρώ.

Στο διάστημα της καραντίνας μείναμε 
μέσα, αλλά δεν μείναμε σιωπηλοί. Προ-
σπαθήσαμε να τονώσουμε το ηθικό των 
συναδέλφων μας με αποστολή μηνυμάτων 
αλλά και τηλεφωνική επαφή.

Συμμετείχαμε στη μέρα δράσης των 
υγειονομικών στις 7 Απρίλη. Βγάλαμε σχε-
τική ανακοίνωση, που αναρτήθηκε σε 
τοπικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρα-
βρεθήκαμε στην Εργατική Πρωτομαγιά με 
εργατικά σωματεία της περιοχής μας και 
απευθύναμε χαιρετισμό.

Ενισχύσαμε και φέτος με το ποσό των 
200 ευρώ το «Σπίτι του Αγωνιστή» σε 
ένδειξη σεβασμού και τιμής των αγωνι-
στών στην πάλη κατά του φασισμού. 

Συμμετείχαμε στις 11 Ιούνη στο συλλα-
λητήριο των Εργατικών Συνδικάτων στο 
κέντρο της Αθήνας. Στις 16 Ιουνίου με 
φορείς της πόλης μας οργανώνουμε πικε-
τοφορία για την υγεία.

Απαντάμε στην κοροϊδία της κυβέρνη-
σης για τις «αυξήσεις» στις επικουρικές 
συντάξεις με δυνάμωμα του Αγώνα μας.

Στις 9-12/6/2020 διεξή-
χθη το Φόρουμ των Δελ-
φών με τίτλο THE DAY 
AFTER (Η Ημέρα Μετά) 
για την ελληνική οικονο-
μία. Παρέμβηκαν ο πρω-
θυπουργός, υπουργοί, 
πρωθυπουργοί άλλων 
χωρών, στελέχη επιχειρή-
σεων, καθηγητές Πανεπι-
στημίων και όλη η αφρό-
κρεμα των υπηρετών του 
καπιταλισμού. Σε ένα από 
τα πάνελ το θέμα ήταν 
«Ξεπερνώντας την αβε-
βαιότητα στο ασφαλιστι-
κό και στο συνταξιοδοτι-
κό σύστημα». 

Πήραν μέρος ο Κικί-
λιας, ο Κοντοζαμάνης, 
καθηγητές Πανεπιστημίων 
και εκπρόσωποι ιδιωτικών 
ασφαλιστικών εταιριών. 

Ο Κ. Κουγιουμουτζής, 
Γενικός Διευθυντής Λει-
τουργιών της NN Hellas 
είπε πως  «αν η οικονομία 
δεν ευημερεί θα απορρο-
φηθούν τα διαθέσιμα 
κεφάλαια (του δημόσιου 
συστήματος- ΕΦΚΑ και 
ΕΟΠΥΥ) και θα υπάρξει 
πρόβλημα»… ότι υπάρ-
χουν περιθώρια σύμπρα-
ξης ιδιωτικού και δημόσι-
ου φορέα… Αν υιοθετη-
θούν ιατρικά πρωτόκολλα, 
αν αξιολογηθούν τα 
νοσοκομεία με ένα 
σύστημα παρόμοιο με 
αυτό των ξενοδοχεί-
ων(!!!), αλλά και αν 
δοθούν φορολογικά κι 
άλλα κίνητρα από το κρά-
τος, θα υπάρξει ανάπτυξη 
της κάλυψης της υγειονο-
μικής περίθαλψης των 
πολιτών…». 

Ο Χ. Σαρδελής, Πρόε-
δρος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Εθνικής 
Ασφαλιστικής τόνισε ότι 
«το τι θα πάρει κανείς στη 
σύνταξή του, είναι απόρ-
ροια συνδικαλιστικών 
διεκδικήσεων… να γίνουν 
επενδύσεις και να τονώ-
σουμε την ιδιωτική συντα-
ξιοδοτική ασφάλιση ακο-
λουθώντας ένα κεφαλαιο-
ποιητικό σύστημα». Για 
την υγεία, σημείωσε ότι 
δεν χρειάζονται ανεπτυγ-
μένα χρηματοδοτικά 
εργαλεία (του δημοσί-
ου)… εκφράζοντας 
φόβους ότι «η αίγλη που 
προσέδωσε η διαχείρισης 
της πανδημίας του κορω-
νοϊού, θα συγκαλύψει για 
ακόμα μια φορά τις παθο-
γένειες και θα μιλάμε για 
την υπεροχή του συστή-
ματος υγείας χωρίς να 
υπάρχει σύστημα υγείας».  

Ο  Μ. Νεκτάριος, Πρόε-
δρος του Τμήματος Στατι-
στικής και Ασφαλιστικής 
Επιστήμης στο Πανεπι-
στήμιο Πειραιώς, τόνισε 
πως «η λύση είναι να μειω-

θούν κατά 30% οι ασφαλι-
στικές εισφορές (κύρια 
των εργοδοτών), να μειω-
θεί η έκταση του διανε-
μητικού συστήματος και 
να δημιουργηθεί ένα νέο 
με εισφορές που θα 
κυμαίνονται γύρω στο 
20%.»… ώστε «οι νέες 
γενιές να έχουν ποσοστό 
αναπλήρωσης συντάξε-
ων γύρω στο 55% και 
από το 2040 να μηδενι-
στεί η ανάγκη κρατικής 
χρηματοδότησης του 
συνταξιοδοτικού συστή-
ματος». Αναφέρθηκε και 
σε μια πρόταση που έχει 
ήδη κατατεθεί στην 
κυβέρνηση με τρία μέτρα: 
το υπουργείο Υγείας να 
περιοριστεί σε έναν επιτε-
λικό ρόλο, να δημιουργη-
θεί μια εξειδικευμένη 
εταιρεία holding που θα 
έχει υπό την εποπτεία 
της τα δημόσια νοσοκο-
μεία καθώς και ένα 
σχήμα σύμπραξης του 
ΕΟΠΥ με την ιδιωτική 
ασφαλιστική αγορά το 
οποίο θα δημιουργήσει 
νέα ασφαλιστικά προϊό-
ντα (και κέρδη). 

Ο Γ. Τούντας τόνισε ότι 
τα νοσοκομεία πρέπει να 
γίνουν ΝΠΙΔ, διευκρινίζο-
ντας ότι αυτό δε θα αλλοι-
ώσει το δημόσιο χαρακτή-
ρα τους, καθώς ουσιαστι-
κά πρόκειται για ένα χρη-
ματοδοτικό εργαλείο.

Ο Γ. Κυριόπουλος ότι 
«το θέμα δεν είναι τόσο οι 
πρόσθετοι πόροι, αλλά 
να βρούμε τους τρόπους 
που θα γίνει η μεταρρύθ-
μιση».

Ο Υφυπουργός κ. 
Κοντοζαμάνης τόνισε 
τέλος ότι «οι συμπράξεις 
δημοσίου και ιδιωτικού 
τομέα είναι για μας το 
εργαλείο βελτίωσης των 
υπηρεσιών υγείας».

Χωρίς «ήξεις-αφήξεις» 
αυτοί οι σύγχρονοι 
«μάντεις» μας δήλωσαν 
ξεκάθαρα πως ο μόνος 
τρόπος για να «λυθεί» το 
ασφαλιστικό είναι (1) το 
κράτος να πάψει να το 
χρηματοδοτεί  και (2) να 
αναλάβουν την «εξυγίαν-
ση, ενίσχυση και λειτουρ-
γία του» οι ιδιώτες (ασφα-
λιστικές εταιρίες κύρια). 

Τα δημόσια νοσοκομεία 
να παραδοθούν στους ιδι-
ώτες, να μετατραπούν σε 
5στερα, 4στερα κλπ ξενο-
δοχεία, όπου στα hιgh 
class θα πηγαίνουν όσοι 
έχουν να πληρώνουν από 
1000 ευρώ και πάνω την 
διανυκτέρευση και στα 
φτηνιάρικα η πλέμπα σε  
δωμάτια με 10 κρεβάτια 
και ράντζα. Το κράτος να 
μην χρηματοδοτεί τη 
δημόσια υγεία, αλλά να 

δίνει κίνητρα στις ασφαλι-
στικές εταιρίες για να 
μπαίνουν στα δημόσια 
νοσοκομεία, ενώ το 
υπουργείο υγείας να 
καταργηθεί και να αντικα-
τασταθεί από μια ιδιωτική 
εταιρία. Το συνδικαλιστικό 
κίνημα να πάψει να διεκδι-
κεί ασφαλιστικά δικαιώμα-
τα, αλλά να αρκείται σε 
όσα δίνουν οι ασφαλιστι-
κές. Εκφράσανε και το 
φόβο ότι με την αίγλη που 
απέκτησε στη συνείδηση 
του λαού το δημόσιο 
σύστημα έναντι του ιδιωτι-
κού, στη διάρκεια της 
πανδημίας, θα δυσκολέ-
ψουν τα πράγματα για 
τους ιδιώτες να περάσουν 
τα σχέδιά τους.

Και όλοι οι συνομιλη-
τές κατέληξαν για τον καί-
ριο ρόλο των ΣΔΙΤ στην 
ανάπτυξη του δημόσιου 
τομέα, ότι χωρίς αυτές ο 
δημόσιος τομέας όχι 
μόνο δεν αναπτύσσεται 
αλλά συρρικνώνεται. Η 
αλήθεια βέβαια είναι πως 
το δημόσιο σύστημα 
συρρικνώνεται ακριβώς 
επειδή δεν έχουν μπει 
ακόμα ιδιώτες, για να 
μπουν.

Και συμφώνησαν, 
χωρίς να το εξηγούν 
βέβαια, πως αν δεν μπουν 
οι ιδιώτες στο δημόσιο 
σύστημα, αυτό θα μαρα-
ζώσει. Η εξήγηση υπάρχει 
φυσικά. Είναι η έμμεση 
απειλή, που έκφρασε ο 
υφυπουργός, πως ή ο 
λαός θα δεχτεί την ιδιωτι-
κοποίηση μέσω των ΣΔΙΤ 
(για τώρα) ή η κυβέρνηση 
θα εγκαταλείψει το δημό-
σιο στα χάλια που έχει 
σήμερα.

Επειδή όμως σαν λαός 
δεν μπορούμε να εγκατα-
λείψουμε το μέλλον και 
την υγεία μας στους 
μέντορες της ιδιωτικής 
αδηφαγίας, ας είναι 
σίγουροι πως θα υπερα-
σπιστούμε και θα διεκδι-
κήσουμε την ουσιαστική 
βελτίωση του δημόσιου 
ασφαλιστικού συστήμα-
τος, μέσα από το συνδικα-
λιστικό και λαϊκό κίνημά 
μας.

Φόρουμ των Δελφών: μια αντιλαϊκή- 
αντιασφαλιστική μάζωξη

συνέχεια από τη σελ. 5

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Οι αγώνες των λαών πρέπει να 
συνεχιστούν, να δυναμώσουν. 

Να γκρεμίσουν όχι μόνο τα 
αγάλματα των δουλεμπόρων 

του παρελθόντος, αλλά και το 
σύστημα που έχτισαν πάνω 

στα κορμιά των εκατομμυρίων 
σύγχρονων δούλων.
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Το ποιηματάκι μας
Ξεσηκωθείτε αμερικάνοι,
το σύστημα αυτό πια δεν σας κάνει.
Πάρτε δικά σας όλα τα πλούτη,
που σας τα κλέβει η κοινωνία ετούτη.
Είστε εκατομμύρια κι αυτοί ‘κατοντάδες,
εσείς φτωχοί κι αυτοί λεφτάδες.
Όποιοι κι αν είν’ οι που σας κυβερνάνε,
πάντα στο σβέρκο θα σας πατάνε.
Πάρτε ανάσα, σκώστε κεφάλι,
διώξτε το φόβο, διώξτε τη ζάλη.
Κάντε τους πλούσιους να φοβηθούνε,
και στα λαγούμια τους να τρυπωθούνε.
Τραμπ και Ομπάμα, Κλίντον και Μπους
είναι φονιάδες για τους λαούς.
Μη γονατίζετε, γροθιές υψώστε,
τη λευτεριά σας βαθιά να νιώστε.
Όλοι οι λαοί να γίνουμ’ ένα 
Εγώ μ’ εσένα κι εσύ μ’ εμένα.
Κοινός αγώνας, κοινός σκοπός
να τσακιστεί ο καπιταλισμός.

Α σ τ ε ί α  κ α ι  σ ο β α ρ άΟι εξεγέρσεις στις ΗΠΑ
Ασφαλώς βρίσκονται στο προσκήνιο της επικαιρότη-

τας και δικαιολογημένα. Η αφορμή είναι γνωστή. Η αιτία 
όχι και τόσο φανερή. Ή τουλάχιστον δεν ήταν τόσο 
φανερή μέχρι που έσκασε η αφορμή. Και ξαφνικά αποκα-
λύφθηκε μια πραγματικότητα, μια αλήθεια που, ενώ όλοι 
την ξέρανε, κανείς δεν την παραδεχόταν ή την σκέπαζε 
κάτω από το χαλί. Το χαλί μια ευμάρειας πλασματικής, 
που αφορούσε ένα σημαντικό μεν μέρος του απλού αμε-
ρικάνικου λαού, αλλά ασφαλώς όχι όλο.

Η φτώχεια, η δυστυχία και η πείνα ήταν μεγάλες, η 
ανεργία επίσης, ο ρατσισμός το ίδιο, η άγρια εκμετάλ-
λευση των εργαζομένων θέριευε. Από την άλλη οι εκα-
τομμυριούχοι και δισεκατομμυριούχοι αυξάνουν και πλη-
θύνονται, ενώ το ίδιο συμβαίνει με τα κέρδη τους.

Με απλά λόγια η ταξική διαφορά της κοινωνίας στις 
ΗΠΑ είχε εκείνη ακριβώς τη διάσταση, που αρμόζει στη 
χώρα που βρίσκεται (ακόμα) στην κορυφή της καπιταλι-
στικής πυραμίδας. Μέσα στα τελευταία χρόνια αυτή η 
διαφορά διευρύνθηκε, αφού οι φτωχοί δεν έγιναν απλά 
φτωχότεροι, αλλά στην κυριολεξία βουτήχτηκαν στη 
δυστυχία, ενώ οι πλούσιοι έγιναν πλουσιότατοι. Η πανδη-
μία επίσης επιδείνωσε αυτή την κατάσταση, αφού εκτίνα-
ξε τους άνεργους στα πάνω από 40 εκατομμύρια, οι 
άστεγοι, οι πεινασμένοι πολλαπλασιάστηκαν με γεωμε-
τρική πρόοδο, οι φτωχοί νεκροί από το στυγνά ταξικό 
σύστημα υγείας κατέληγαν σε ομαδικούς τάφους.

Κι ήρθε η δολοφονία. Ένα σκληρό, απίστευτα κυνικό 
έγκλημα, που σε όλο τον κόσμο έκανε τεράστια αρνητική 
εντύπωση απέχθειας, αλλά στις ίδιες τις ΗΠΑ είναι κάτι 
τόσο συνηθισμένο και εν πολλοίς δικαιολογημένο, αφού 
οι υπαίτιοι τέτοιων εγκλημάτων πάντα την έβγαζαν καθα-
ρή.

Αυτό που πράγματι δημιουργεί αισιόδοξο κλίμα είναι 
το ασταμάτητο, χωρίς μείωση έντασης, κύμα διαμαρτυρί-
ας και ξεσηκωμού ενάντια στην πολιτική που εφαρμόζε-
ται στις ΗΠΑ. Το δεύτερο είναι η ενότητα στις δράσεις 
αυτές όλων των εργαζομένων, ανεξάρτητα από χρώμα, 
προέλευση, φυλή. Γίνεται πολύ καθαρό πως η αιτία, 
έστω σε έναν ακόμα μικρό βαθμό, αρχίζει και γίνεται 
περισσότερο κατανοητή από τα λαϊκά στρώματα.

Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράσταση και αλλη-
λεγγύη μας στον αγώνα των αμερικανών εργαζομένων, 
ευχόμαστε όσο γίνεται πιο γρήγορα και πλατιά ο αγώνας 
αυτός να πάρει καθαρά ταξικά, εργατικά χαρακτηριστι-
κά, να βάλει στο στόχαστρο τον πραγματικό εχθρό, το 
μεγάλο μονοπωλιακό κεφάλαιο στις ΗΠΑ, τη σύγκρουση 
με την πολιτική που επιβάλει μέσω των αντιδραστικών 
κυβερνήσεων, είτε των Ρεπουμπλικανών, είτε των Δημο-
κρατικών.

I CAN’T BREATHE=KAPITALISM

Συνέντευξη παραχώρησε ο κ. Μητσοτάκης σε γερμα-
νική εφημερίδα, όπου ανάμεσα στα άλλα παινεύτηκε πως 
«κλείνουμε όλα τα ανθρακωρυχεία μας (λιγνίτης) στη 
βόρεια Ελλάδα, νωρίτερα από τη Γερμανία… και θα πρέ-
πει πλέον οι κάτοικοί της να βρουν κάτι άλλο να κάνουν. 
Και, βεβαίως, θα επωφεληθούν και γερμανικές εταιρείες. 
Η RWE σύναψε συμφωνία με τη ΔΕΗ για την εγκατάστα-
ση ενός πολύ μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου στη θέση 
όπου υπήρχε μια παλιά λιγνιτική μονάδα. Συνεπώς είναι 
και προς το συμφέρον γερμανικών εταιρειών». Μάλιστα. 
Οι Γερμανοί θα κρατήσουν την παραγωγή ενέργειας από 
το λιγνίτη, αλλά εμείς, ως πιο μάγκες και έξυπνοι, την 
καταργούμε άρον- άρον, για χάρη της «πράσινης ενέρ-
γειας», δηλαδή για χάρη της RWF και άλλων γερμανικών 
εταιριών. Πιο ευθεία παραδοχή του Κ. Μητσοτάκη ότι 
δουλεύουν, ασκούν πολιτική υπέρ των ξένων συμφερό-
ντων, δεν μπορεί να υπάρξει. Όσο για τους εργαζόμε-
νους που θα μείνουν άνεργοι μετά το κλείσιμο των λιγνι-
τορυχείων και των μονάδων παραγωγής ενέργειας από 
το λιγνίτη, ποια η… δέσμευση του πρωθυπουργού; «Ας 
βρουν κάτι άλλο να κάνουν»!!! Τόσο καλά.

Στη βουλή ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στα 
αιτήματα για ενίσχυση των εργαζομένων, του δημόσιου 
συστήματος υγείας κ.α. είπε πως «το λεφτόδεντρο 
μαράθηκε» και τα άλλα είναι λαϊκισμός. Λίγες μέρες 
μετά η ΕΕ αποφάσισε να φυτέψει ένα τεράστιο «λεφτό-
δεντρο» με… φρούτα αξίας πάνω από 1 τρισεκ. ευρώ 
για να χρηματοδοτηθεί η οικονομία των χωρών που 
πλήγησαν περισσότερο από την πανδημία. Στη χώρα 
μας θα δοθεί ένα μεγάλο κλαδί του «λεφτόδεντρου» με 
30 δισεκ. πάνω του. Κε Μητσοτάκη τώρα που βρέθηκε 
«λεφτόδεντρο» μήπως υπάρχει περίπτωση να ξανασκε-
φτείτε την ικανοποίηση των αιτημάτων αυτών; Μπα όχι 
έ; Ε καλά κι εμείς έτσι ρωτάμε, για να περνάει η ώρα.

Τι άλλο είπε ο Κυριάκος; Ότι «μια κρίση που αφορούσε 
πρωτίστως την υγεία, μετατράπηκε σε επιταχυντή μεταρ-
ρυθμίσεων». Τι σας θυμίζει αυτό; Τι δήλωνε ο ΓΑΠ όταν, 
εν όψει της έκρηξης της κρίσης το 2009; Πως εκείνη ήταν 
ευκαιρία να περάσουν μεταρρυθμίσεις που αλλιώς θα 
καθυστερούσαν πολλά χρόνια. Κάτι ανάλογο δήλωναν 
και οι επόμενοι πρωθυπουργοί, Σαμαράς και Τσίπρας με 
τη σειρά τους. Το κράτος τους έχει συνέχεια και μέσω 
των τσιτάτων τους.

Διαμαρτυρήθηκαν οι ΗΠΑ και ευρωπαϊκές χώρες, 
κατήγγειλαν την Κίνα ότι με το νέο νόμο για το Χονγκ- 
Κονγκ παραβιάζει την αυτονομία του και το καθεστώς 
«μια χώρα- δύο συστήματα», όπως προβλεπόταν από 
τη συμφωνία παράδοσης του Χονγκ- Κονγκ από τους 
Βρετανούς στην Κίνα. Πραγματικά δεν καταλαβαίνουμε 
την ένσταση. Αφού το διπολικό αυτό καθεστώς στην 
πράξη δεν υπάρχει. Γιατί πολύ απλά και στις δυο περι-
οχές, συνολικά στην Κινεζική επικράτεια, μόνο ένα 
σύστημα υπάρχει, ο καπιταλισμός. Οπότε ποιος ο 
λόγος για τη… φασαρία; Το άσκοπο της υπόθεσης γνω-
ρίζουν καλά τα τεράστια μονοπώλια, που δρουν στο 
Χονγκ- Κονγκ, τα οποία επίσημα αποφάνθηκαν πως ο 
νέος νόμος δεν αλλάζει στην ουσία τα πράγματα. Απλά 
ήταν μια ακόμα αφορμή για να συντηρηθεί η κόντρα 
ΗΠΑ-Κίνας από τη μεριά των πρώτων.

Είχε το θράσος το ασήμαντο ανθρωπάκι, που παριστά-
νει τον πολιτικό και δημοσιογράφο, να ισχυριστεί σε ρ/φ 
εκπομπή πως υπεύθυνο για τη δολοφονία του Λαμπράκη 
από το κρατικό παρακράτος της εποχής εκείνης μπορεί να 
ήταν το ΚΚΕ, αφού υπάρχουν τάχα υπόνοιες πως «έδωσε» 
το Λαμπράκη στο δολοφονικό μηχανισμό. Θα αποτρέπαμε 
κάθε σκέψη οποιουδήποτε από εσάς, πως θα του άξιζαν 
δέκα δυνατές σφαλιάρες στην καράφλα του. Εμείς διαφω-
νούμε και είμαστε κάθετα αντίθετοι με τέτοιες πράξεις.

Ο Στουρνάρας δήλωσε πως η δημιουργία της «κακής 
τράπεζας», που θα αναλάβει το ξεσκαρτάρισμα των τρα-
πεζικών κόκκινων δανείων, με την ανάληψη της μεταβίβα-
σής τους σε κοράκια, είναι αναγκαία. Αναρωτιόμαστε. 
Υπάρχουν δηλαδή καλές τράπεζες; Και τι καλό κάνουν 
έναντι του κακού που θα κάνει η κακή; Πρόσφατα η ΕΤΕ 
ανακοίνωσε πως χάρισε στην ουσία ένα μεγάλο πακέτο 
στεγαστικών κύρια δανείων σε εταιρία- κοράκι, αφού της 
τα πούλησε στο 20% της αξίας τους. Το κοράκι βέβαια θα 
απαιτήσει το πλήρες ποσό από τους δανειοοφειλέτες, 

αλλιώς… έξω από το σπίτι. Και οι δικηγορικές που έχουν 
μισθώσει οι τράπεζες, για να εκβιάζουν τους οφειλέτες 
τηλεφωνικά, ακόμα κι όσους έχουν κάνει ρυθμίσεις, τι 
διαφορετικό κάνουν απ’ αυτό που θα κάνουν οι αντίστοι-
χες που θα μισθώσουν τα κοράκια; Η λέξη «Τράπεζα» ένα 
σημαίνει για τον απλό λαό: Κακό.

Ο Στόλτεμπεργκ παρείχε με δηλώσεις του πλήρη 
στήριξη του ΝΑΤΟ στην Τουρκία για την στάση της στη 
Λιβύη. Οι ΗΠΑ επίσης, μέσω συνομιλίας Τρραμπ- 
Ερντογάν, έκφρασαν την ίδια υποστήριξη. Αφού λοιπόν 
ΝΑΤΟ- ΗΠΑ στηρίζουν την Τουρκία, σημαίνει πως δεν 
στηρίζουν και αντιπαρατίθενται σε όσους είναι αντίθε-
τοι με την τουρκική παρέμβαση στη χώρα αυτή. Άρα 
και στη χώρα μας, που στην εμφύλια σύρραξη στη 
Λιβύη είμαστε με τον Χάφταρ, αντίθετα με την Τουρκία, 
που ενισχύει τον Σάρατζ. Κατ’ επέκταση, αφού ΝΑΤΟ- 
ΗΠΑ στηρίζουν Τουρκία- Σάρατζ, σημαίνει πως υπο-
στηρίζουν και το μνημόνιο για τις ΑΟΖ που υπέγραψαν 
οι δυο τους, αφού η στήριξη του Ερντογάν στην κυβέρ-
νηση Σάρατζ έχει και υπόβαθρο την νομιμοποίηση των 
αυθαιρεσιών της Τουρκίας στην Ανατ. Μεσόγειο. Σύμ-
μαχοί μας κατά τα άλλα ΝΑΤΟ και ΗΠΑ.

Απανωτά υπουργοί (Θεοδωρικάκος, Γεωργιάδης) σε 
δηλώσεις τους μας διαφώτισαν πως «καπιταλισμό έχου-
με», άρα ότι κι αν γίνεται είναι στα πλαίσια της λογικής 
του συστήματος. Απολύσεις, ανεργία, μειώσεις μισθών, 
ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις κλπ. Πως η κυβέρνη-
ση και δεν μπορεί και δεν είναι σωστό να παρεμβαίνει 
υπέρ των εργαζομένων και εναντίον των καπιταλιστών. 
«Δεν μπορούμε να καταργήσουμε τη βαρύτητα» ήταν η 
βαρύγδουπη δήλωση του Αδώνιδος!! Δεν διαφωνούμε 
Είναι το πιο ισχυρό επιχείρημά τους. Που ισχύει για 
όλους τους υπηρέτες και απολογητές του καπιταλισμού. 
Ακροδεξιούς, δεξιούς, κεντρώους, αριστερούς και αρι-
στερούληδες. Καπιταλισμός κύριοι. Πάει και τελείωσε.

Τι πρότεινε ο Μπάιντεν, υποψήφιος των Δημοκρατι-
κών για τις επόμενες εκλογές, σχετικά με τη βία που 
ασκούν οι αστυνομικές δυνάμεις σε άοπλους ανθρώ-
πους; Να εκπαιδευτούν οι αστυνομικοί να μην τους 
πυροβολούν στο κεφάλι αλλά στα πόδια. Δηλαδή κόβε 
πόδι όχι κεφάλι. Ναι αλλά τι γίνεται με την περίπτωση 
που ο αστυνομικός ρίχνει μια ολόκληρη δεσμίδα σφαι-
ρών στον άοπλο; Θα εκπαιδευτεί να του ρίξει μια μόνο 
σφαίρα στο πόδι, ή μια δεσμίδα ολόκληρη, ας πούμε 
τριάντα σφαίρες. Γιατί έχουν δολοφονηθεί αφροαμερι-
κάνοι γαζωμένοι από 40 σφαίρες. Και τι γίνεται με το 
κεφαλοκλείδωμα που στραγγαλίζει το θύμα; Τι εκπαί-
δευση θα πάρει ο αστυνομικός; Γιατί ο Τρραμπ (ο δια-
βολικά καλός του Αλέξη) είπε πως κάποιες φορές ο 
αστυνομικός πρέπει να κάνει στο θύμα του το δολοφο-
νικό κεφαλοκλείδωμα. Πάντως η εκπαίδευση που έχουν 
πάρει μέχρι στιγμής, βοήθησε τον αστυνομικό, που 
δολοφόνησε λίγες μέρες πριν έναν μισομεθυσμένο 
στην Ατλάντα, να του ρίξει δυο σφαίρες στην πλάτη κι 
όχι στα πόδια. Αυτά στην…  διαβολικά καλή δημοκρατία 
των ΗΠΑ.

Στις ΗΠΑ επίσης κάποιοι έκαναν έρανο και μάζεψαν 
700.000(!!!) δολάρια, για να πληρωθεί η εγγύηση και να 
αφεθεί ελεύθερος ένας από τους 4 αστυνομικούς που 
πήραν μέρος στη δολοφονία Φλόιντ. Ταυτόχρονα το 
νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύτηκε ασθενής με κορονο-
ϊό, τον χρέωσε με πάνω από ένα εκατομμύρια δολά-
ρια(!!!!!) για τη νοσηλεία. Άραγε αυτοί που μάζεψαν την 
εγγύηση του αστυνομικού, θα κάνουν έρανο για να 
μαζευτεί και το χρέος του ασθενή και να πληρωθεί η απί-
στευτα κερδοσκοπική επιχείρηση, που φέρει τον τίτλο 
«νοσοκομείο»; Τέτοιο σύστημα υγείας θέλει ο Μητσοτά-
κης κι η παρέα του να φτιάξουν κι εδώ. Θα το επιτρέψου-
με;

Μπακογιάννη παλληκάρι μου πριν έρθεις εδώ, δεν 
σου είπαν ότι η Αθήνα δεν είναι Καρπενήσι; Όσο για τον 
καθηγητή του ΕΜΠ που έφτιαξε τη μελέτη του «μεγά-
λου περίπατου» και διαβεβαίωνε πως η καθυστέρηση 
θα είναι 3 λεπτά, το λιγότερο που πρέπει να κάνει, αν 
έχει λίγη αξιοπρέπεια, είναι να υποβάλει την παραίτησή 
του από καθηγητής. Γιατί τι θα διδάξει στους φοιτητές 
του; Πώς να κάνουν μια πόλη άνω – κάτω με «μελέτες» 
κατά παραγγελία ή του ποδαριού;

Η αστυνομία δεν δολοφονεί, δεν βιαι-
οπραγεί, δεν βασανίζει μόνο στις 
ΗΠΑ, αλλά σε όλο τον καπιταλιστικό 
κόσμο. Και στη χώρα μας οι κατα-
σταλτικοί μηχανισμοί του κεφαλαίου 
την ίδια βία ασκούν σε βάρος των 
εργαζομένων και του λαού, που αγω-
νίζονται για τα δικαιώματά τους.


