Η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Ο λαός έχει δικαίωμα
να περιφρουρεί τα δικαιώματά του, να διεκδικεί τα
αιτήματά του, να αντιστέκεται στην κρατική βία, να
υπερασπίζεται την αξιοπρέπεια και τη ζωή του.
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ΦΛΕΒΑΡΗΣ-ΜΑΡΤΗΣ 2021 Όργανο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος ΙΚΑ & ΕΤΜ Αριθμ. Φύλλου 460-461
Της... σύνταξης
Για άλλη μια φορά θα αναφερθούμε στο ζήτημα της πανδημίας. Προφανώς δεν το θέλουμε, αλλά η πραγματικότητα
«μας τραβάει από το μανίκι». Όμως αυτή τη φορά δεν θα
κάνουμε αναλύσεις, εκτιμήσεις, επισημάνσεις. Θα καταγγείλουμε μόνο. Θα καταγγείλουμε την κυβέρνηση. Για την απάνθρωπα πείσμονα πολιτική αντιμετώπισης της πανδημίας σαν
ένα κόστος, που υποχρεωτικά πρέπει να χωρέσει στον στενό
κορσέ των περιορισμένων μεγεθών που επιτρέπει η καπιταλιστική οικονομία, ανεξάρτητα αν ο κορσές αυτός πνίγει τις
ανάγκες του δημόσιου συστήματος υγείας, που αποκλειστικά
μόνο του έχει κληθεί να αντιμετωπίσει το τσουνάμι του κορονοϊού. Πνίγει τις στοιχειώδεις ανάγκες των ασθενών από τον
ιό αλλά και κάθε άλλη σοβαρή αρρώστια.
Πνίγει την αναγκαιότητα για την ανασύνταξη ενός δημόσιου ΕΣΥ, ώστε και αύριο, μετά τη λήξη του πολέμου με την
Covid, να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά
κάθε υγειονομικό πρόβλημα, ειδικό και γενικό, χωρίς εκπτώσεις, κενά, δυσχέρειες, επίσης να αντιδρά με τον ίδιο σωστό
τρόπο σε κάθε περίπτωση εμφάνισης όποιας επόμενης έκτακτης κατάστασης σαν τη σημερινή.
Θα καταγγείλουμε την ΕΕ, που στην ίδια λογική με την
κυβέρνηση (άλλωστε δικές της κατευθύνσεις για την υγεία
υλοποιούν όλες οι κυβερνήσεις σε όλες τις χώρες) αντιμετωπίζει την πανδημία και γενικά την υγεία των λαών στην Ευρώπη σαν κόστος, που δεν μπορεί και δεν θέλει να αναλάβει στο
δικό της διακρατικό επίπεδο εξουσίας. Μπορεί να φαίνεται
πως η ΕΕ ξοδεύει δισεκ. ευρώ για τις συμβάσεις με τις φαρμακοβιομηχανίες για την προμήθεια του εμβολίου, όμως
είμαστε βέβαιοι πως δεν υπάρχει ούτε ένας ευρωπαίος εργαζόμενος, ο οποίος πιστεύει ότι η ΕΕ χειρίστηκε το θέμα αυτό,
για να προστατέψει την υγεία των λαών και όχι τα συμφέροντα των μονοπωλίων του κλάδου.
Θα την καταγγείλουμε για την ολοφάνερη συμπαιγνία της
με τα μονοπώλια αυτά, που θυσιάζει την υγεία των λαϊκών
στρωμάτων στο βωμό των κερδοσκοπικών απαιτήσεών τους.
Θα την καταγγείλουμε γιατί μετέτρεψε την προμήθεια των
εμβολίων σε μοχλό αντιπαράθεσης και σύγκρουσης των γενικότερων γεωστρατηγικών συμφερόντων της με άλλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, υπονομεύοντας τις δυνατότητες μιας
ταχύτερης υλοποίησης των εμβολιαστικών προγραμμάτων.
Θα καταγγείλουμε τα μονοπώλια του κλάδου του φαρμάκου για την κυνική, απάνθρωπη συμπεριφορά τους, που
ανοιχτά, χωρίς κανένα ενδοιασμό εκβιάζουν ολόκληρη την
ανθρωπότητα, όλους τους λαούς να αποδεχτούν τη ληστεία
που επιβάλουν για να αποκομίσουν τα ματωμένα, βρώμικα
κέρδη τους.
Θα καταγγείλουμε τα ιδιωτικά συμφέροντα στην υγεία στη
χώρα μας, που στην ίδια κερδοσκοπική λογική, δεν κάνουν
πίσω από την άρνησή τους να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση
της πανδημίας, αν δεν τους εξασφαλίσει η κυβέρνηση ότι δεν
θα έχουν χασούρα στα κέρδη τους.
Θα καταγγείλουμε την κυβέρνηση, την ΕΕ, τα μονοπώλια
και τα ιδιωτικά συμφέροντα, που εν όψει όλων αυτών των
τραγικών καταστάσεων και φαινομένων που δημιουργούνται
και εμφανίζονται και χτυπάνε τη ζωή του λαού μας, δεν σταματούν να μας προπαγανδίζουν την ιδιωτικοποίηση του
δημόσιου συστήματος υγείας σαν τη μόνη επιλογή, που «θα
λύσει» τα προβλήματα που υπάρχουν.
Από την άλλη θα ευχαριστήσουμε όλους αυτούς, κυβέρνηση, ΕΕ, μονοπώλια για το ότι αυτοαποκαλύπτουν την
εγκληματική, χυδαία, άγρια προοπτική που έχουν και εξακολουθούν να εξυφαίνουν σε βάρος της υγείας και γενικά των
συμφερόντων των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων.
Που μας βοηθούν να κατανοούμε ακόμα καλύτερα την αθλιότητα του συστήματός τους, του καπιταλισμού, που ξερνάει
το βόρβορο και τη σαπίλα του σε όλα τα μήκη και πλάτη του
πλανήτη. Που δυναμώνει την πεποίθησή μας, πως το μόνο
σωτήριο για τους λαούς μέλλον και λύση είναι η ανατροπή
του καπιταλισμού, η εγκαθίδρυση του σοσιαλισμού. Που
ενισχύει την αποφασιστικότητά μας να παλέψουμε ακόμα
πιο επίμονα για να πετύχουμε το στόχο μας αυτό.

Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΧΕΙ ΙΔΑΝΙΚΑ - ΟΥΤΕ
ΠΟΥΛΙΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΡΟΣΚΥΝΑ

Είδαμε,
διαβάσαμε,
ακούσαμε αυτό το σύνθημα, που οι φοιτητές φώναζαν στις συγκεντρώσεις
και συλλαλητήριά τους,
ενάντια στην κυβερνητική
πολιτική, στον τρομοκρατικό νόμο Κεραμέως- Χρυσοχοΐδη, για να ανοίξουν
με ασφάλεια τα Πανεπιστήμια. Και νιώσαμε τόση
περηφάνια για τη νεολαία
μας, για τα παιδιά και
εγγόνια μας, που ακολουθούν με σταθερότητα το
δρόμο που εμείς, οι προηγούμενες γενιές βαδίσαμε
στα προηγούμενα χρόνια.
Είμαστε αισιόδοξοι. Το
μέλλον βρίσκεται σε καλά
χέρια.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΚΑ &
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δελτίο Τύπου για την έκδοση των εκκρεμών συντάξεων 10/2/2021
Από χρόνια γινόμαστε
μάρτυρες των υποσχέσεων
των κυβερνήσεων για την
έκδοση των εκκρεμών
συντάξεων. Τη σκυτάλη
των «εκσυγχρονιστικών»
μέτρων τώρα την
έχει
πάρει η σημερινή κυβέρνηση και το σήριαλ των
εκκρεμοτήτων συνεχίζεται.
Θα έλεγε κανείς τι πιο
δίκαιο και απλό για τους
ανθρώπους του μόχθου,
που έχουν δουλέψει σε όλη
τους την ζωή και έχουν
πληρώσει τις εισφορές
τους, να πάρουν την σύνταξή τους; Και όμως αυτές
καθυστερούν δύο, τρία,
ακόμη και πέντε χρόνια για
την απόδοσή τους, με αποτέλεσμα οι συνταξιούχοι
αυτοί να ζουν στην εξαθλίωση.

Η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στην
πενταετή σχεδόν θητεία
της δεν μπόρεσε ή δεν
θέλησε να λύσει το πρόβλημα
των
εκκρεμών
συντάξεων. Σήμερα ασκεί
κριτική, πως ενώ εκείνη
άφησε 250.000 καθυστερημένες
εγκρίσεις,
η
κυβέρνηση της ΝΔ τις
αύξησε σε πάνω από
300.000, επικαλούμενη την
πανδημία και τις άδειες
ειδικού σκοπού. Αυτή είναι
η μόνη διαφορά τους, ενώ
και οι δύο διαχρονικά
κορόιδεψαν τους δικαιούχους αδιαφορώντας για το
πώς επιβιώνουν.
Η σημερινή κυβέρνηση,
ενώ υποσχόταν πως οι
εκκρεμείς συντάξεις θα
βγουν άμεσα με «ένα κλικ»,

ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ
μαζί ψήφισαν την αγορά των Rafale.
Όλοι μαζί στέρησαν από τους συνταξιούχους τα κλεμμένα αναδρομικά τους.
Όλοι μαζί στέρησαν από το δημόσιο
σύστημα υγείας γιατρούς, νοσηλευτές,
ΜΕΘ, κλινικές, εξοπλισμό, υλικά. Όλοι
μαζί στέρησαν από την παιδεία εκπαιδευτικούς, σχολεία, φοιτητικές εστίες.

τώρα ο νέος Υπουργός κ.
Χατζηδάκης εξήγγειλε πως
μετά από 2 – 3 μήνες θα
ξεκινήσει να δίνει στους
συναδέλφους 345 – 384
ευρώ τον μήνα, μετά θα
δοθεί η προσωρινή κύρια
σύνταξη και αργότερα
(άραγε πότε;) η οριστική.
Στη συνέχεια θα αποδοθεί
η επικουρική, ενώ θα δημιουργηθεί μια νέα φουρνιά
εκκρεμών συντάξεων για
όσους συνταξιούχους είναι
μικρότεροι των 62 ετών.
Δηλαδή των συντάξεων
που απομένουν πετσοκομμένες από τις διαχρονικές
θανατηφόρες
μειώσεις
όλων των μέχρι σήμερα
κυβερνήσεων.
Γι’ αυτό το τεράστιο,
κατά τ’ άλλα, έργο η κυβέρνηση τοποθέτησε στον
ΕΦΚΑ ειδικό μάνατζερ(!!!),
απόφαση που αποτελεί
προοίμιο της διαδικασίας
ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών και παροχών του
ΕΦΚΑ, όπως άλλωστε έχει
ήδη εξαγγείλει για τις επικουρικές συντάξεις.
Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση, αντί να κινήσει τους
μηχανισμούς του ΕΦΚΑ,
για να μαζέψει τα δεκάδες
δισεκατομμύρια που του

χρωστούν οι μεγαλοεργοδότες, τους πριμοδοτεί και
από πάνω με εκατομμύρια,
όπως ιδιοκτήτες εταιριών
αερομεταφορών, βιομήχανους,
τραπεζίτες
και
άλλα… φτωχαδάκια, ενώ
μείωσε τις εργοδοτικές
ασφαλιστικές εισφορές
συρρικνώνοντας έτσι προοπτικά τα έσοδα του ταμείου. Από το νέο ιδιωτικόεπαγγελματικό ταμείο επικουρικής σύνταξης προσδοκά να αποδώσει στο
μεγάλο κεφάλαιο πάνω
από 80 δις αποθεματικά σε
βάθος 40 χρόνων.
Όχι άλλα ψέματα και
καθυστερήσεις. Απαιτούμε
τώρα η κυβέρνηση να κάνει
τις αναγκαίες προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού στον
ΕΦΚΑ, με κατάλληλη εκπαίδευση, καθώς και τα απαραίτητα υλικοτεχνικά μέσα,
ώστε να εκδοθούν άμεσα
όλες οι εκκρεμείς συντάξεις (κύριες, επικουρικές,
εφάπαξ). Να μπει τέλος
στον εμπαιγμό, την ταλαιπωρία χιλιάδων συνταξιούχων και σταθερά να εξυπηρετηθεί η ανάγκη γρήγορης έκδοσης των συντάξεών τους.
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Φλεβάρης-Μάρτης 2021
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απ αντ ή σ ει …

ΟΣΙΚΑ: Εγκύκλιος 9/3/2021

Προς τα σωματεία με τις οδηγίες για την υποβολή
αίτησης για την καταβολή της Εθνικής Σύνταξης
Συνάδελφοι – Συναδέλφισσες
Μέσα στο Μάρτη θα ανοίξει η ψηφιακή πύλη του
Δημοσίου gov.gr για να υποβάλλουν οι συνταξιούχοι
αίτηση για την προκαταβολή της Εθνικής Σύνταξης 384
– 360 ευρώ. Αυτή αφορά τους συνταξιούχους που δεν
παίρνουν ούτε προσωρινή σύνταξη
Ποιους αφορά:
Α. Όλους τους συνταξιούχους εκτός Δημόσιου που
έχουν υποβάλει αίτηση μέχρι τον Μάρτιο του 2021 και
δεν παίρνουν προσωρινή σύνταξη. Αυτή θα πρέπει να
συμπληρώσουν ηλεκτρονικά στο gov.gr.
1). Τον αριθμό πρωτοκόλλου της αρχικής τους αίτησης
συνταξιοδότησης.
2). Τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).
3). Το ΑΦΜ.
4). Το ΑΜΚΑ.
5). Για τις συντάξεις χηρείας να συμπληρώνουν το
ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ του θανόντος.
Αυτοί οι συνταξιούχοι θα πληρωθούν τέλος Απρίλη
384 – 360 ευρώ και θα τους αποδοθούν αναδρομικά για
όσους μήνες έχουν περάσει από την αίτηση τους, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου.
Β. Όσοι συνταξιούχοι καταθέτουν αίτηση συνταξιοδότησης θα πρέπει να δηλώνουν εάν το επιθυμούν να τους
καταβάλλεται η Εθνική Σύνταξη μέχρι την έκδοση της
προσωρινής και της οριστικής.   Με την έκδοση της
συνταξιοδοτικής απόφασης θα παρακρατούνται τα 384
– 360 ευρώ και τα υπόλοιπα θα δίνονται αναδρομικά
αφού κρατηθεί το 6% για την υγεία και ο φόρος.
Για την αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων με πάνω
από 30 χρόνια κατατέθηκε Υπουργική απόφαση και αναμένεται μέσα στον Μάρτη να ξεκινήσει ο επανυπολογισμός του ν.4670/2020.
Για τους συνταξιούχους μετά το 2016 θα ολοκληρωθεί το Μάιο του 2021. Για τους πριν του 2016 θα πάει
πολύ πίσω, όταν οι κυβερνώντες υπόσχονταν ότι το
Νοέμβρη του 2020 θα δινόταν σε όσους δικαιούνται αναδρομικά από το Νοέμβριο του 2019.

Συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΦΚΑ
Τοποθέτηση του Δήμου Κουμπούρη
Στις 4 Μάρτη 2021 συνεδρίασε το
ΔΣ του ΕΦΚΑ, ανάμεσα στα άλλα
θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν
και το θέμα 18ο περί: «Έκφραση
γνώμης επί σχεδίου Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τη νέα αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων – προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4670/2020». Ο Δήμος Κουμπούρης
μέλος του ΔΣ και πρόεδρος της
ΟΣΙΚΑ εκ μέρους των συνταξιούχων
έκανε την παρακάτω τοποθέτηση:
Η θέση μας πάνω σε αυτό το
ζήτημα είναι αρνητική για τους
παρακάτω λόγους:
Η κυβέρνηση της Ν.Δ ως αντιπολίτευση καταψήφισε τον νόμο 4387/16
(νόμος Κατρούγκαλου). Υποσχόταν
σε όλους τους τόνους ότι ερχόμενη
στην κυβέρνηση θα τον καταργήσει.
Αυτό δεν έγινε, διατήρησε την βασική του δομή αλλάζοντας ελάχιστες
διατάξεις του, όπως αυτή που έρχεται τώρα να υλοποιήσει η προτεινόμενη για υπουργική απόφαση.
Είμαστε αντίθετοι σε όλη αυτή την
διαδικασία, γιατί η κυβέρνηση με την
υπουργική απόφαση έρχεται να ρίξει
«στάχτη στα μάτια» των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και την χρησιμοποιεί ως άλλοθι, αφού διατηρεί
το σύνολο της αντιασφαλιστικής
νομοθεσίας που ψηφίστηκε την
τελευταία δεκαετία με τα γνωστά
αποτελέσματα στα κοινωνικοασφαλιστικά μας δικαιώματα.
Για την προτεινόμενη υπουργική
απόφαση θέλω να σταθώ στα παρακάτω ζητήματα:
Η κυβέρνηση συνεχίζει να διατηρεί για τους παλιούς συνταξιούχους,
που πήραν την σύνταξή τους πριν
τον νόμο 4387/16 την περίφημη
«προσωπική διαφορά», που στην
ουσία της αποτελεί μια ακόμη εν
δυνάμει «πηγή» για την σταδιακή μείωση στις συντάξεις. Το ότι αυτή η

μείωση δεν έγινε μέχρι τώρα, όπως
αρχικά προβλέπονταν από τον νόμο,
στους παλαιότερους συνταξιούχους
αυτό οφείλεται στις μεγάλες αγωνιστικές κινητοποιήσεις μας, που το
απέτρεψαν.
Από τους συνταξιούχους αυτούς η
συντριπτική τους πλειοψηφία δεν
πρόκειται να πάρει αύξηση, γιατί
οποιαδήποτε αύξηση προκύψει θα
συμψηφίζεται με την «προσωπική
διαφορά». Η θέση μας είναι η «προσωπική διαφορά» να ενσωματωθεί
στις συντάξιμες αποδοχές κάθε
συνταξιούχου, να υπολογίζεται ως
σύνταξη και να σταματήσει αυτό το
αίσχος.
Στους συνταξιούχους που η
υπουργική απόφαση με βάση τον
νόμο Ν. 4670/2020» η κυβέρνηση της
Ν.Δ, έρχεται να εφαρμόσει και έχουν
πάνω από 30 χρόνια εργασίας θα
τους αποδοθούν νέα ποσοστά αναπλήρωσης. Αυτοί είναι μερικές χιλιάδες από το σύνολο των 2.5 εκατομ.
συνταξιούχων, τους έχει γίνει ο επανυπολογισμός στις συντάξεις τους
και η «προσωπική διαφορά», τους
έχει αφαιρεθεί.
Με βάση αυτή την αφαίρεση οι
συντάξιμες αποδοχές τους είναι
αρκετά μικρότερες από τις συντάξεις
που λαμβάνουν οι συνάδελφοί τους
με τις ίδιες εργασιακές και μισθολογικές προϋποθέσεις που πήραν νωρίτερα την σύνταξή τους, παρά τα νέα
ποσοστά αναπλήρωσης. Επομένως
δεν πρόκειται για αύξηση, όπως η
κυβέρνηση υποστηρίζει, αλλά για μια
ακόμη μείωση.
Τελικά όλα αυτά που η κυβέρνηση
τα εμφανίζει θετικά, δεν μπορούν να
κρύψουν την αλήθεια ότι και οι δικές
της πολιτικές είναι συνέχεια των προηγούμενων, διατηρούν όλες τις μειώσεις στις συντάξεις και οδηγούν σε
νέες, μέσω «αυξήσεων».
Θεωρούμε επίσης απαράδεκτο το

γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια, όσα
ποσά προβλέπεται να αφαιρούνται
από τις συντάξεις, αυτό να γίνεται
αμέσως. Όταν όμως για ελάχιστους
συνταξιούχους προκύπτει κάποια
θετική για αυτούς διαφορά, αυτή
αποδίδεται με το σταγονόμετρο και
σε βάθος πενταετίας. Καλούμε την
κυβέρνηση να αποδώσει άμεσα
στους συνταξιούχους, που δικαιούνται όλες αυτές τις διαφορές και τα
αναδρομικά τους εφάπαξ, καθώς και
τα αναδρομικά από τον προηγούμενο επανυπολογισμό.
Για τις περιπτώσεις των καθυστερήσεων καταβολής των συντάξεων
και των αναδρομικών που οι συνταξιούχοι δικαιούνται και τους αποδίδονται μετά από χρόνια και άτοκα, σε
αυτές τις αποδοχές η θέση μας είναι
να καταργηθεί κάθε φορολογία αφού
αυτά τα χρήματα άτοκα τους καταβάλλονται.
Με την υπουργική απόφαση μπαίνουν μια σειρά νέα στοιχεία για την
έκδοση των συντάξεων. Η θέση μας
είναι αυτά να γίνουν γνωστά με νέα
πράξη, με όλα τα στοιχεία, ώστε να
μπορούν να αξιολογηθούν και όχι
στο τέλος να αποδίδεται ένα χαρτί με
ένα τελικό νούμερο, που δύσκολα
μπορεί να βγάζει κανείς νόημα. Γι’
αυτούς τους λόγους θεωρώ την προτεινομένη υπουργική απόφαση αρνητική και την καταψηφίζω. Εκ μέρους
των συνταξιουχικών οργανώσεων,
καλούμε την κυβέρνηση να αποδώσει
στους συνταξιούχους ότι άδικα τους
έχει αφαιρεθεί στις συντάξεις, την
13η 14η σύνταξη, στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, υγεία, τις κοινωνικές παροχές που σε όλη μας την
ζωή έχουμε πληρώσει και δεν τα
χρωστάμε σε κανένα και να σταματήσει κάθε σκέψη για την ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης.

ΟΣΙΚΑ: Διαδικτυακή σύσκεψη του ΔΣ με τους προέδρους των συλλόγων- μελών της
Τη σύσκεψη αυτή οργάνωσε το ΔΣ της
Ομοσπονδίας την Τετάρτη 3 Μάρτη και
πήραν μέρος οι πρόεδροι των σωματείων
μελών σε όλη τη χώρα.
Σε Δελτίο τύπου που εξέδωσε το ΔΣ με
τις εκτιμήσεις του για τις δύο τηλεδιασκέψεις επισημαίνει ιδιαίτερα:
Για πρώτη φορά η συνεδρίαση της διοίκησης της ομοσπονδίας, καθώς και η
πανελλαδική διάσκεψη των σωματείων της,
έγιναν με τηλεδιασκέψεις και είχαν επιτυχία.
Η συμμετοχή και στις δύο διαδικασίες
ήταν καθολική και έγινε θετικά δεκτή από
το σύνολο των συμμετεχόντων… Και στις
δύο διαδικασίες έγινε ενδιαφέρουσα και
ζωντανή συζήτηση από τους δεκάδες ομιλητές που πήραν το λόγο για όλα τα ζητήματα και προβλήματα που καίνε τους
συνταξιούχους τόσο κεντρικά, αλλά και τα
περιφερειακά.
Τα συμπεράσματα που βγαίνουν από τη
συζήτηση είναι πολύ θετικά και ενδιαφέροντα. Όλοι οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες με τις ομιλίες τους μέσα από την
δράση της ομοσπονδίας και των σωματείων μας, επιβεβαίωσαν για μια ακόμη φορά
ότι το συνταξιουχικό κίνημα είναι ζωντανό,
αγωνιστικό, βρίσκει τον τρόπο να έχει
επαφή με τους συνταξιούχους και να αγωνίζεται κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες,
όπως αυτές που ζούμε σήμερα.
Θετικά εκτίμησαν τη δράση και τις ενέργειες της ομοσπονδίας, τις παρεμβάσεις
της, την σταθερή επαφή της με τα σωμα-

τεία με πολλούς και διάφορους τρόπους
την περίοδο της πανδημίας όπως: Τις ανοιχτές με μέτρα προστασίας συγκεντρώσεις,
αυτοτελώς και από κοινού με το εργατικό
λαϊκό κίνημα, τους υγειονομικούς. Τις συνεντεύξεις τύπου, τα υπομνήματα και τις
συναντήσεις με τους αρμόδιους υπουργούς, τα δελτία τύπου προς τον τύπο, τα
ΜΜΕ, την έκδοσή της εφημερίδας και την
αποστολή τακτικά με βοηθητικά υλικά προς
όλα τα σωματεία.
Θετική είναι η δουλειά των σωματείων
μας τοπικά, για όλα τα προβλήματα και όχι
μόνο για τα συνταξιουχικά. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι μέσα από τη δράση τους
τα σωματεία μας παντού σε συνεργασία με
τα σωματεία της Συντονιστικής Επιτροπής
Αγώνα (ΣΕΑ), δεν αφήνουν να «πέσει κάτω
τίποτα». Γνωρίζουν τα προβλήματα στη
περιοχή τους και τα παλεύουν τόσο αυτοτελώς όσο και από κοινού με το εργατικό
λαϊκό κίνημα.
Σπουδαία είναι η δράση τους για τα
ζητήματα της υγείας, με διεκδικήσεις για
πρόσληψη Ιατρικού Νοσηλευτικού προσωπικού, την ενίσχυση στη πρωτοβάθμια
υγεία, τις μονάδες των ΜΕΘ, το άνοιγμα
των δομών υγείας, για τον γρήγορο εμβολιασμό και την επίταξη των ιδιωτικών δομών
υγείας.
Διεκδικούν και έστειλαν υπομνήματα στο
υπουργείο εργασίας για τα Συνταξιουχικά
ζητήματα και τις διεκδικήσεις μας σε ξεκάθαρη βάση…
Οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες

που πήραν τον λόγο έκφρασαν την ανησυχία τους για τα ζητήματα της ειρήνης στην
περιοχή μας, για την ένταση των εξοπλισμών. Για τα μεγάλα συμφέροντα των
πολυεθνικών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που για λογαριασμό τους οι
κυβερνήσεις ετοιμάζονται να θυσιάσουν
τους λαούς στο βωμό αιματηρών πολέμων
ή σε ειρήνη με το πιστόλι στο κρόταφο και
το χέρι βαθιά στην τσέπη για τους εξοπλισμούς που απαιτούνται για τον σκοπό
αυτόν…
Απαιτούν τώρα από την κυβέρνηση να
σταματήσει και μάλιστα εκμεταλλευόμενη
την πανδημία τον αντεργατικό, αντιλαϊκό,
αντισυνταξιουχικό κατήφορο. Τα νέα θανατηφόρα μέτρα που ετοιμάζει για την ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης αρχίζοντας από την επικουρική, τα σχέδια για
νέες μειώσεις στις συντάξεις. Τα αυταρχικά μέτρα, τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς ενάντια στους αγώνες του εργατικού λαϊκού κινήματος και κάνουν καθαρό
σε όλους ότι το ιερό πεζοδρόμιο κανένας
δεν μπόρεσε ούτε θα μπορέσει να το σταματήσει.
Η διοίκηση της ομοσπονδίας μας και τα
σωματεία της δύναμής της για της 8 του
Μάρτη ημέρα των γυναικών, στέλνουν
θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό στις γυναίκες
εργαζόμενες και συνταξιούχες και τις
καλούν να πυκνώσουν πιο μαζικά τις γραμμές του αγώνα, ξεπερνώντας τις ιδιαίτερες
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν για την συμμετοχή τους. Καλούν τους συναδέλφους

και τις συναδέλφισσες να πάρουν μέρος
στις εκδηλώσεις και τα συλλαλητήρια που
θα οργανωθούν την ημέρα αυτή. Όλοι μαζί
να δώσουμε τη μάχη άνδρες και γυναίκες
για όλα τα προβλήματα και τα ιδιαίτερα τα
προβλήματα των γυναικών, ενάντια στους
εκμεταλλευτές και τους πολιτικούς τους
εκπροσώπους.
Η διοίκηση της ομοσπονδίας ευχαριστεί
τα σωματεία για την συμμετοχή τους στη
πανελλαδική μας συνδιάσκεψη. Για τις
καλά προετοιμασμένες ομιλίες όλων των
ομιλητών, τις θέσεις, τις εκτιμήσεις και τις
προτάσεις τους, που θετικά και αποφασιστικά συμβάλουν στη διαμόρφωση των
αιτημάτων μας και του διεκδικητικού μας
πλαισίου και στέλνει θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό σε όλους τους συνταξιούχους της
χώρας μας. Όλη η διαδικασία αλλά και η
μέχρι σήμερα δράση μας επιβεβαιώνει ότι
το συνταξιουχικό κίνημα σε όλη την χώρα
είναι σε αγωνιστική δράση, επαγρύπνηση,
ετοιμότητα, και μόλις ξεπερασθούν τα προβλήματα της πανδημίας να είμαστε ξανά
στο Ιερό πεζοδρόμιο.

Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών! Έξω οι φονιάδες
από την πατρίδα μας. Να μην
τους επιτρέψουμε να την μετατρέψουν σε ορμητήριο των
δολοφονικών σχεδίων και πολέμων τους. Να τους διώξουμε
από την Αλεξανδρούπολη, τη
Θεσσαλονίκη.

ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ
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ΟΣΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ

Πραγματοποιήθηκε στις 3.2.2021 η πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ
της Ομοσπονδίας με τηλεδιάσκεψη. Στην εισήγηση της ΕΕ με
θέμα την εκτίμηση της δουλειάς την περίοδο της πανδημίας και
τα καθήκοντα για το επόμενο διάστημα αναφέρεται:
«Η σημερινή μας συνεδρίαση έχει μια πρωτότυπη διαφορά
από τις προηγούμενες με τον τρόπο που την πραγματοποιούμε.
Γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία της ομοσπονδίας μας με
τηλεσυνεδρίαση, αξιοποιώντας την δυνατότητα που μας δίνεται
μέσα από τις σύγχρονές τεχνολογίες. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες της πανδημίας, τουλάχιστον να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε τις γνώμες μας για τα
προβλήματα των συνταξιούχων, καθώς και να αξιοποιήσουμε τις
όποιες δυνατότητες έχουμε μέσα στην πανδημία, ώστε να παρεμβαίνουμε για την λύση τους.
Με την ευκαιρία αυτή επισημαίνουμε την δυνατότητα που πρέπει να αξιοποιήσουν όλα τα σωματεία μας, με το να προμηθευθούν όλα τα τεχνολογικά μέσα που χρειάζονται, καθώς επίσης
όσο μπορούμε να εκπαιδευτούμε ώστε να τα αξιοποιούμε στην
δουλειά μας.
Η πανδημία, τα μέτρα που εφαρμόσθηκαν, μας έχουν αναγκάσει να αλλάξουμε το πρόγραμμα, να προσαρμόσουμε την δράση
μας αυτό το διάστημα. Σίγουρα μας περιόρισαν από τις ζωντανές
δυναμικές παρεμβάσεις και τις συγκεντρώσεις μας, μια δοκιμασμένη και αποτελεσματική πορεία τόσο για το συνταξιουχικό όσο
για το εργατικό - λαϊκό κίνημα. Δεν μπορέσαμε, ούτε βέβαια επιδιώξαμε να προχωρήσουμε το πρόγραμμα δράσης που είχαμε
προγραμματίσει με συγκεντρώσεις περιφερειακές και κεντρικές
μετά από τις υποδείξεις των επιστημόνων. Όμως αλλάξαμε και
προσαρμόσαμε τις μορφές των επαφών μας και τις συλλογικές
μας διαδικασίες. Έτσι δεν χάσαμε την επαφή μας μεταξύ μας,
καθώς αναπτύξαμε την δράση μας με τις μορφές και τους τρόπους, που μας επιτρέπει η πανδημία. Όλο αυτό το διάστημα
είμαστε σε επαφή με τα σωματεία μας μέσα από διάφορους
τρόπους και μορφές.
Επεξεργαστήκαμε τα υλικά μας, όπως δελτία τύπου, υπομνήματα διαμαρτυρίας, προς τους αρμόδιους υπουργούς τον Τύπο
και τα ΜΜΕ. Για όλες τις δραστηριότητες μας τα υλικά μας έφθαναν για ενημέρωση στα σωματεία μας σε όλη την χώρα, αξιοποιήσαμε και δεν σταματήσαμε την έκδοση της εφημερίδας μας.
Παρά τις απαγορεύσεις προχωρήσαμε σε κινητοποιήσεις και
συναντήσεις με τον υπουργό και τον υφυπουργό εργασίας κοινωνικών ασφαλίσεων. Τα σωματεία μας με όλες τις προφυλάξεις για
την πανδημία είχαν επαφή με τα μέλη τους και παρουσία σε μια
σειρά εκδηλώσεων του εργατικού κινήματος, των υγειονομικών
για τα προβλήματα της υγείας. Για όλη αυτή την δράση αξιοποιήσαμε τις συλλογικές μας διαδικασίες με όλες τις Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις.
Η ΣΕΑ συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, εξασφαλίζοντας οι ενέργειες και οι πρωτοβουλίες μας να έχουν σαν βάση τις
συλλογικές της αποφάσεις.
Σε όλα τα σωματεία η ΣΕΑ έχει στείλει ενημερωτικά υλικά
μέσω των ομοσπονδιών της για μια σειρά ζητήματα προβλήματα
και εξελίξεις, που αφορούν τους συνταξιούχους. Να σημειώσουμε ότι υπάρχουν καθημερινά αρκετά ζητήματα με προβληματική
αντιμετώπιση, τόσο από το υπουργείο όσο και τον ΕΦΚΑ. Ενδεικτικά η έκδοση της εγκυκλίου για την χηρεία δεν εφαρμόζει την
νομοθεσία που έχει ψηφισθεί για την απόδοση του 70% στις
συντάξεις χηρείας, αφού από την σύνταξη αφαιρείται η προσωπική διαφορά. Η απόδοση των αναδρομικών-ψίχουλων που προκύπτουν μετά το νέο επανυπολογισμό στις συντάξεις, μετατίθεται
για το άγνωστο μέλλον. Σοβαρά προβλήματα υπάρχουν από την
καθυστέρηση της έκδοσης συντάξεων, αφού ακόμη και ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε αυτό το ζήτημα στην κοινοβουλευτική
ομάδα της ΝΔ, εκτιμώντας το πολιτικό κόστος που εισπράττει η
κυβέρνηση από την καθυστέρηση. Τελικά άλλαξε υπουργό εργασίας, αλλά το πρόβλημα παραμένει.
Η διοίκηση του ΕΦΚΑ επίσημα ενημερώνει ότι οι εκκρεμείς
κύριες συντάξεις φθάνουν τον αριθμό 160χιλιάδες, οι επικουρικές
120 χιλιάδες και τα μερίσματα 60 χιλιάδες. Εξηγεί ότι η καθυστέρηση αυτή οφείλεται στην έλλειψη προσωπικού λόγω της άδειας
ειδικού σκοπού εξαιτίας της πανδημίας, λέγοντας την μισή αλήθεια γιατί ολόκληρη είναι ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού λόγω
πολλών αποχωρήσεων αυτά τα χρόνια λόγω συνταξιοδοτήσεων.
Πρόσφατα ανακοινώθηκε επίσημα από τον διοικητή, ότι πέρσι
αποχώρησαν από τον οργανισμό 550 υπάλληλοι. Στο Δ.Σ του
οργανισμού, που ως εκπρόσωπος των συνταξιούχων συμμετέχει
ο πρόεδρος της ομοσπονδίας μας, συζητήθηκε και έγινε πρόταση
στο υπουργείο να προσληφθούν 457 νέοι εργαζόμενοι. Η απόφαση πάρθηκε με δική μας μειοψηφία, γιατί προτείναμε να προσληφθούν όσοι χρειάζονται για να βγουν οι συντάξεις, αλλά και στην
χειρότερη περίπτωση να προσληφθούν όσοι αποχώρησαν. Τελικά
το υπουργικό συμβούλιο αποφάσισε να προσληφθούν μόνο 180,
αυτό θα γίνει μέσα στο έτος 2021, όπου θα συνεχίσουν να αποχωρούν και άλλοι εργαζόμενοι του φορέα για συνταξιοδότηση.
Αυτή είναι η μία πλευρά της αιτίας των καθυστερήσεων στη έκδοση των συντάξεων. Η άλλη είναι ότι αν τώρα αποδοθούν οι συντάξεις σε όλους τους δικαιούχους, ο ΕΦΚΑ θα γίνει ελλειμματικός.
Υπενθυμίζουμε πως ο προϋπολογισμός του ΕΦΚΑ καταψηφίστηκε
στο ΔΣ του οργανισμού μόνο από εμάς.
Μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Υπουργείο Υγείας
και τις δηλώσεις του για άμεση λύση του προβλήματος των
εκκρεμών συντάξεων, ο νέος Υπουργός Εργασίας προχώρησε
στην πρόσληψη μάνατζερ, ανοίγοντας τον δρόμο στους ιδιώτες,
αντί να προσλάβει μόνιμο προσωπικό. Επίσης εξάγγειλε άλλον
έναν «εκσυγχρονιστικό» τρόπο για τις συντάξεις με 3 στάδια:
(1) έκδοση σύνταξης 345 – 384 ευρώ.
(2) προσωρινή σύνταξη και
(3) οριστική κύρια σύνταξη και μετά επικουρική και μάλιστα
μόνο για όσους συνταξιοδοτούνται με ηλικία πάνω από 62 έτη,
ενώ πριν λίγους μήνες πανηγύριζαν η κυβέρνηση και τα παπαγαλάκια της για αυξήσεις και αναδρομικά στις προσωρινές συντάξεις 70% στον ιδιωτικό τομέα και 50% στον δημόσιο. Ας σταματήσουν τους «εκσυγχρονισμούς» και να πάρουν μέτρα, ώστε να
βγαίνουν άμεσα οι κύριες και επικουρικές χωρίς στάδια με κατώτερη σύνταξη τα 600 ευρώ.
Συνεχίζουμε την δράση μας με την προσοχή που χρειάζεται.

Μέχρι τώρα γενικά καλά τα έχουμε πάει στο ζήτημα αυτό, αλλά η
προσοχή χρειάζεται γιατί κρούσματα έχουμε και στις γραμμές
μας.
Δεν θα αναφερθούμε αναλυτικά στις πρωτοβουλίες και τις
παρεμβάσεις μας, γιατί αυτές σας είναι γνωστές από την επικοινωνία μας και την ενημέρωση που σας έχουμε κάνει με τα δελτία
τύπου και τα άλλα βοηθητικά κείμενα, που έχουν σταλεί στα
σωματεία, αλλά και μια σειρά στοιχεία που δημοσιεύονται στην
εφημερίδα μας. Πάντως όλο αυτό το διάστημα τόσο η ομοσπονδία μας, η ΣΕΑ, και αρκετά σωματεία μας έχουν σταθερά παρεμβάσεις για τα προβλήματα. Μπορούμε να πούμε ότι μέσα στις
δυσκολίες της εποχής δεν έχουμε αφήσει να πέσει κάτω τίποτα.
Παρεμβάσεις και θέσεις έχουμε για τα προβλήματα που έχουν
προκύψει με την υγεία, τα φάρμακα, τα εμβόλια, τις εκκρεμείς
συντάξεις, τα αναδρομικά, δικαστήρια, φάρμακα των δικαιούχων
του ΕΚΑΣ, τις συντάξεις χηρείας, την κατάργηση της εισφοράς
αλληλεγγύης, την καταβολή της 13η-14ης σύνταξης, την καταβολή των 20 λεπτών. Για τα προβλήματα των αντιλαϊκών αντεργατικών αυταρχικών μέτρων, την απαγόρευση διαδηλώσεων, την ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης, το σχέδιο Πισσαρίδη
κτλ. Τα σωματεία μας αυτό το διάστημα αξιοποίησαν το υπόμνημα με τα άμεσα αιτήματά μας προς το Υπουργείο εργασίας.
Καθυστέρηση λόγω τις πανδημίας έχουμε στις αρχαιρεσίες
των σωματείων μας, που η θητεία τους έληξε αυτό το διάστημα.
Είναι γνωστό ότι από το Υπουργείο έχει δοθεί παράταση μέχρι
τον Ιούνιο για όλες τις αρχαιρεσίες και τα συνέδρια όλων των
συνδικαλιστικών οργανώσεων. Μέσα στους μήνες της άνοιξης να
προχωρήσουμε την διαδικασία και να ολοκληρώσουμε τον Ιούνιο
σε όσα σωματεία δεν προχώρησαν στην διαδικασία των αρχαιρεσιών. Η θητεία της διοίκησης της ομοσπονδία μας λήγει το φθινόπωρο, όταν θα πραγματοποιήσουμε το συνέδριό μας. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για την συγκρότηση σωματείου στην
Καστοριά, ήδη έχει προχωρήσει σε εγγραφές, αλλά δεν μπόρεσε
να πραγματοποιήσει τις αρχαιρεσίες λόγω της πανδημίας. Σε
καλό δρόμο βρίσκεται η διαδικασία για την συγκρότηση σωματείων στην Φλώρινα και την Ξάνθη. Έτσι μας μένουν σε όλη την
χώρα μόνο τα Γρεβενά, ο μόνος νομός στην χώρα που ακόμα δεν
έχουμε σωματείο και επαφή για την συγκρότησή του.
Αυτό το διάστημα πολύ καλή επικοινωνία είχαμε με την διοίκηση (μέσω τηλεσυνεδριάσεων) της παγκόσμιας ομοσπονδίας των
συνταξιούχων. Επίσης πήραμε μέρος με τηλεσυνεδριάσεις με την
διοίκηση της ΠΣΟ, που εξέτασε συνολικά την δουλειά της αυτό
το διάστημα. Η διαδικασία αυτή και οι συζητήσεις και η εμπειρία
που έρχεται, μας δίνουν αρκετές, πολλές και χρήσιμες πληροφορίες, για να γνωρίσουμε την δράση και τα προβλήματα του
παγκόσμιου κινήματος, την κατάσταση που γενικότερα επικρατεί
στον κόσμο, η οποία δεν είναι πολύ διαφορετική από την κατάσταση που βιώνουν οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι στην
χώρα μας, τουλάχιστον στις ανεπτυγμένες ή με μέσο επίπεδο
ανάπτυξης καπιταλιστικές χώρες.
Μπροστά μας έχουμε αρκετά και σύνθετα προβλήματα να
αντιμετωπίσουμε από την συνέχιση των αντιλαϊκών - αντισυνταξιουχικών πολιτικών της κυβέρνησης, που αξιοποιεί την πανδημία
για να συνεχίσει με πιο αυταρχικά μέτρα, που ψηφίζει αυτό το
διάστημα. Η πανδημία συνεχίζεται σε όλο τον κόσμο και στην
χώρα μας με τους κινδύνους για τους λαούς να μεγαλώνουν. Σε
όλο τον κόσμο και στην χώρα μας οι κυβερνήσεις όλο αυτό το
σοβαρότατο για την υγεία των λαών πρόβλημα το διαχειρίζονται
με βάση τα συμφέροντα των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων,
των ιδιωτών στην υγεία και όχι με βάση τις ανάγκες των λαών.
Έτσι στις πιο ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες, με πρώτες της
ΗΠΑ, εκατομμύρια κόσμος που θα μπορούσε να σωθεί, έφυγε
από την ζωή.
Στην χώρα μας έχει πρυτανεύσει η ίδια λογική με αποτέλεσμα
τις τεράστιες ελλείψεις σε έμψυχο υλικό, κρεβάτια ΜΕΘ και
δομές υγείας. Με ελλείψεις σε τεστ, σε μαζικά μέσα μεταφοράς,
ελέγχους στα εργοστάσια και σε χώρους δουλειάς. Έτσι τα προβλήματα συνεχίζονται με χιλιάδες θύματα, που θα μπορούσαν να
σωθούν αν είχαν αντιμετωπισθεί αυτού του χαρακτήρα προβλήματα.
Δραματικές είναι οι εξελίξεις από την καθυστέρηση της παροχής σε εμβόλια, εξετάσεις και θεραπείες σε όλες τις χώρες και
στην χώρα μας με αποτέλεσμα ο ιός να αντέχει περισσότερο και
τόσο να αυξάνεται η πιθανότητα για νέες μεταλλάξεις, καθώς και
η πιθανότητα τα σημερινά εμβόλια να καταστούν αναποτελεσματικά. Οι καθυστερήσεις εξελίσσονται με τους ρυθμούς που επιβάλλουν η παραγωγή με σκοπό το κέρδος, ο επιχειρηματικός και
γεωπολιτικός ανταγωνισμός, η προστασία της «πνευματικής ιδιοκτησίας» των φαρμακευτικών ομίλων. Δηλαδή, ένα σημαντικό
«όπλο» προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πανδημία, βρίσκεται στα
χέρια των μονοπωλίων του φαρμάκου και αυτά καθορίζουν αν
τους συμφέρει να αναπτυχθεί ένα εμβόλιο, με τι ρυθμούς θα
παράγουν ώστε να έχουν το μέγιστο κέρδος, ποιος θα το πάρει
πρώτος και πότε.
Η πηγή του προβλήματος δηλαδή, που όλοι προσπαθούν να
αποσιωπήσουν, είναι ότι η παραγωγή των εμβολίων γίνεται με
σκοπό το κέρδος και όχι για την κάλυψη των λαϊκών αναγκών.
Είναι καθαρό πως αν το φάρμακο δεν ήταν καπιταλιστική ιδιοκτησία, αλλά κοινωνικό αγαθό, στο πλαίσιο ενός άλλου τρόπου οργάνωσης της οικονομίας και της κοινωνίας, με κοινωνικοποιημένα τα
μέσα παραγωγής, με κεντρικό σχεδιασμό και εργατικό έλεγχο, η
κατάσταση θα ήταν διαφορετική και ο λαός σε σύντομο χρονικό
διάστημα θα είχε την δυνατότητα να αντιμετωπίσει την πανδημία.
Όλα αυτά εμποδίζονται από το κυνήγι του κέρδους και τον
ανταγωνισμό των μονοπωλιακών ομίλων, που κατέχουν τις πατέντες και τα πνευματικά δικαιώματα, δεν μεταβιβάζουν σε άλλες
παραγωγικές μονάδες την τεχνογνωσία, αποφασίζουν πόσες
ποσότητες εμβολίων θα παράξουν ανάλογα με την απόδοση των
επενδύσεων, επωφελούνται από την έλλειψη εμβολίων, που διατηρεί υψηλά τις τιμές και οι λαοί χρυσοπληρώνουν τις φαρμακευτικές. Μάλιστα, οι κυβερνήσεις των ισχυρότερων καπιταλιστικών
κρατών υπερασπίζονται σταθερά το «δικαίωμα» των φαρμακοβιομηχανιών στην πατέντα και την καπιταλιστική ιδιοκτησία στην
έρευνα, και αυτό δεν αλλάζει σε συνθήκες παγκόσμιας πανδημίας.
Σε αυτά τα πλαίσια συνεχίζεται και η «ενδοοικογενειακή» αντι-
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παράθεση μεταξύ της ΕΕ και της βρετανό-σουηδικής φαρμακευτικής εταιρείας «Άστρα Ζένεκα», που έχει και γεωπολιτικές προεκτάσεις ως προς τις ανταγωνιστικές σχέσεις ΕΕ - Μεγάλης Βρετανίας. Όλα αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να αποκαλύπτουμε,
αλλά και να διεκδικούμε μέσα από την δράση μας λύσεις από την
κυβέρνηση, με βάση τα αιτήματα που έχουμε θέσει για την υγεία
και τον άμεσο εμβολιασμό του λαού. Οι μεγάλοι επιχειρηματικοί
όμιλοι, το εκμεταλλευτικό σύστημα απαιτούν νέα πιο σκληρά
μέτρα σε βάρος των εργαζομένων. Τα αδιέξοδά του μεγαλώνουν,
το να δοθούν αυξήσεις στους μισθούς μειώνει τη δυνατότητα της
κερδοφορίας του κεφαλαίου και των επενδύσεων. Οι μειώσεις
στους μισθούς μειώνει τις δυνατότητες της λαϊκής κατανάλωσης,
τα αδιέξοδά του μεγαλώνουν. Λύσεις σε όφελος των εργαζομένων στα δικαιώματα τους δεν μπορούν να δοθούν.
Οι λεγόμενες πολιτικές τύπου Κέυνς, η λεγόμενη ποσοτική
χαλάρωση και οι εκτατικές πολιτικές λόγω της πανδημίας είναι
πρόσκαιρες και θα πληρωθούν το επόμενο διάστημα από τους
εργαζόμενους, το λαό, τους συνταξιούχους. Έτσι τα νέα μέτρα
για την μείωση της αξίας της εργατικής δύναμης είναι μονόδρομος, η έκθεση Πισσαρίδη για το σκοπό αυτό είναι αποκαλυπτική.
Η κυβέρνηση αφού προσπαθεί να βάλει στο γύψο το κίνημα αξιοποιώντας την πανδημία, δεν χάνει καιρό να δυναμώνει το νομικό
της οπλοστάσιο για το περιορισμό των εργατικών δικαιωμάτων σε
μεροκάματα, επέκταση ωραρίων, απλήρωτες υπερωρίες, ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης με αρχή την επικουρική. Στο
μικροσκόπιο έχουν μπει οι συντάξεις και τα όρια ηλικίας για
συνταξιοδότηση.
Τα αυταρχικά μέτρα τις κυβέρνησης, η απαγόρευση των
συγκεντρώσεων, η ποινικοποίηση της δράσης του κινήματος, η
κατάργηση των συλλογικών διαδικασιών γενικών συνελεύσεων, η
αστυνομοκρατία στα Πανεπιστήμια κτλ, που αρκετά έχουν ψηφισθεί με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου ή προγραμματίζεται η
ψήφισή τους, είναι μέτρα για να αντιμετωπίσουν τον εχθρό λαό.
Όλα τα παραπάνω θέματα είναι βασικό αντικείμενο της πάλης
των σωματείων μας με παρεμβάσεις παντού, από κοινού με το
εργατικό - λαϊκό κίνημα με διαμόρφωση αιτημάτων και κινητοποιήσεις με τα κατάλληλα μέτρα προστασίας από την πανδημία.
Στην ΣΕΑ έχουμε συζητήσει ότι μόλις μας επιτραπεί από την
πανδημία θα πραγματοποιήσουμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας
στην Αθήνα για την Αττική με τα κατάλληλα μέτρα προστασίας,
έτσι όπως είχαμε πραγματοποιήσει την προηγούμενη συγκέντρωσή μας. Να κάνουμε πορεία στο υπουργείο εργασίας και να
δώσουμε απάντηση στην κυβέρνηση και στα παπαγαλάκια του
συστήματος, που συνεχίζουν από τα ΜΜΕ με τους καλοθελητές
τους να διαστρεβλώνουν τις θέσεις μας και τα αιτήματά μας. Να
προπαγανδίζουν ότι οι διεκδικήσεις των συνταξιούχων είναι μόνο
11μήνες αναδρομικά και μάλιστα να καλλιεργούν την λογική ότι
αυτό το διάστημα οι συνταξιούχοι είναι μια χαρά γιατί δεν έχασαν
τίποτα!!! Γι’ αυτό το λόγο μας έχουν αποκλείσει πάνω από ένα
χρόνο τώρα από τα τηλεοπτικά κανάλια.
Η κυβέρνηση με την στήριξη των πολιτικών δυνάμεων του
συστήματος έχει μπει για τα καλά στις διαπραγματεύσεις με την
Τούρκικη κυβέρνηση με την καθοδήγηση των δυνάμεων της ΕΕ
και των Αμερικάνων για την συνδιαχείριση των ενεργειακών
πόρων στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο με βάση τα συμφέροντα των πολυεθνικών της ενέργειας. Με βάση αυτά τα συμφέροντα καθορίζονται οι διαφορές για την οριοθέτηση της ΑΟΖ και
της Αιγιαλίτιδας ζώνης, έτσι όπως υπογράφτηκαν οι τελευταίες
συμφωνίες ανάμεσα στην Ελληνική κυβέρνηση με τις αντίστοιχες
της Αιγύπτου και της Ιταλίας. Στο πλαίσιο αυτό έχει ξεκινήσει ο
διάλογος με την Τουρκία, της οποίας η αστική τάξη εγείρει απαράδεκτες διεκδικήσεις σε βάρος την Ελλάδας.
Να έχουμε
καθαρό ότι καμιά τέτοια συμφωνία μέσα στα πλαίσια αυτού του
ανταγωνισμού, δεν μπορεί να εδραιώσει την ειρήνη, όπως αυτοί
ισχυρίζονται. Έτσι η ειρήνη για τους λαούς θα είναι πάντα επισφαλής με το πιστόλι στον κρόταφο και οι πολεμικές συρράξεις
επί θύραις. Οι εξοπλισμοί για την χώρα μας θα συνεχίζονται όχι
για την άμυνα της, αλλά για την ισχυροποίηση του ΝΑΤΟ, όπως
με την προμήθεια των αεροσκαφών Rafale, που αγοράσθηκαν με
τα ποσά των αναδρομικών των συνταξιούχων που δεν τους κατεβλήθησαν. Οι κίνδυνοι θα μεγαλώνουν παντού και στην περιοχή
μας, αν οι λαοί δεν παλέψουν να απαλλαγούν από τα δεσμά του
ΝΑΤΟ και των ιμπεριαλιστών Αμερικάνων- Ευρωπαίων, των ανταγωνιστών τους της Κίνας και Ρωσίας. Η ειρήνη σήμερα περνάει
μέσα και από τον δικό μας αγώνα, που έχουμε μια μεγάλη εμπειρία από τους πιο αιματηρούς πολέμους που έζησαν οι λαοί, αφού
ακόμη στις γραμμές μας είναι στην ζωή συνάδελφοί μας που
έχουν ζήσει τον καταστρεπτικό δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
Στα δύσκολα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας, ο δρόμος
του αγώνα είναι δοκιμασμένος και παρακαταθήκη για εμάς και το
κίνημα. Με την δράση και τους αγώνες που είχαμε στο προηγούμενο διάστημα, τόσο στο διάστημα της κρίσης όσο και της αναιμικής ανάπτυξης, καταφέραμε να αποκρούσουμε αντισυνταξιουχικές αποφάσεις και πολιτικές αλλά και να λύσουμε ορισμένα
προβλήματα, που έχουμε αναφερθεί. Αυτός είναι ο δρόμος, που
θα συνεχίσουμε με όλες τις μορφές κόντρα στα αυταρχικά μέτρα
της κυβέρνησης και σε αυτό το δρόμο θα σπάσουμε τον αυταρχισμό και τις απαγορεύσεις της κυβέρνησης.
Με όπλο την ενότητα μας, την κοινή δράση με την ΣΕΑ, με το
πλαίσιο αιτημάτων μας, είμαστε σε ετοιμότητα μόλις ξεπεράσουμε τις δυσκολίες της πανδημίας, να βρεθούμε ξανά πιο δυνατά
στον δρόμο του αγώνα με όλες μας τις δυνάμεις, τόσο αυτοτελώς, όσο με το ταξικό εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, που όλο
αυτό το διάστημα βρίσκεται στις επάλξεις του αγώνα απέναντι
στις κυβερνητικές πολιτικές και τις επιθέσεις του εργοδοτικού
κυβερνητικού συνδικαλισμού. Απέναντι στις πλειοψηφίες της
ΓΣΕΕ της ΑΔΕΔΥ που έχουν ταυτισθεί με το σύστημα και όλα τα
μέτρα που η κυβέρνηση, με την στήριξη των κομμάτων του
συστήματος, υλοποιεί.
Αναπτύσσουμε παντού την δράση μας σε όλους τους νομούς,
τις περιφέρειες για όλα τα προβλήματα, από τα μικρότερα μέχρι
τα μεγαλύτερα. Εμπλουτίζουμε το πλαίσιο των αιτημάτων μας με
όλα τα προβλήματα που προκύπτουν. Αυτός για εμάς είναι ο
μονόδρομος»

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩ
Ανακοινώσεις καταδίκης του νόμου για την
απαγόρευση των διαδηλώσεων του υπουργού
ΠΡΟΠΟ Μ. Χρυσοχοΐδη εξέδωσαν πολλά σωματεία- μέλη της Ομοσπονδίας
Επίσης πολλά σωματεία εξέδωσαν ανακοινώσεις για την Ημέρα της Γυναίκας 8 Μάρτη,
καλώντας σε υποστήριξη και συμμετοχή στις
κινητοποιήσεις που οργάνωσε το εργατικό
κίνημα και οι φορείς και σύλλογοι του αγωνιστικού γυναικείου κινήματος.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΙΚΑ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
Κύριε Υπουργέ Υγείας
Με τυμπανοκρουσίες ανακοινώσατε για τα 1018
εμβολιαστικά κέντρα στη χώρα για να εμβολιαστεί ο
ελληνικός λαός, χωρίς προβλήματα. Απ’ ότι φαίνεται,
όχι μόνο προβλήματα έχουμε εμείς οι συνταξιούχοι,
αλλά μας δημιουργείτε ακόμα μεγαλύτερα.
Με τα εμβολιαστικά κέντρα πχ στο νομό μας, στέλνετε τους συνταξιούχους να διανύσουν 50 χιλιόμετρα για
να κάνουν το εμβόλιο, από χωριό της περιφερειακής
ενότητας Κοζάνης στην περιφερική ενότητα Βοίου,
δηλαδή αναγκάζετε εμάς τους υπερήλικες με όλα τα
προβλήματα υγείας και ηλικίας, να διανύσουμε αυτά τα
χιλιόμετρα. Αυτή είναι η φροντίδα για τις ευπαθείς ομάδες από την κυβέρνησή σας.
Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ ΠΕ Κοζάνης συμμετείχε στη μέρα δράσης για την πρωτοβάθμια φροντίδα
Υγείας μαζί με εργαζόμενους και Συνταξιούχους την
Τετάρτη 3/2 έξω από το κέντρο Υγείας Κοζάνης για να
διεκδικήσουμε:
- Ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό των κέντρων Υγείας
για να αναλάβουν τον εμβολιασμό, χωρίς καμία περικοπή της λειτουργίας του.
- Άμεση απεμπλοκή των νοσοκομείων από τον εμβολιασμό του γενικού πληθυσμού.
- Επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας, ιδιωτικών κλινικών και εργαστηρίων, υποχρεωτική ένταξη των ιδιωτών γιατρών στο σχέδιο του εμβολιασμού.
- Εξασφάλιση όλων των αναγκαίων μέτρων (προσωπικό, εξοπλισμός, γραμματειακή υποστήριξη, χώροι)
και της αναγκαίας εκπαίδευσης του προσωπικού για
την ασφαλή διενέργεια του εμβολιασμού.
- Μέτρα πρόληψης και μαζικά τεστ, πρόσβαση σ’
όλα τα διαθέσιμα ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΙΚΑ ΡΟΔΟΥ
Ρόδος.2. 2021
Προς τον Διοικητή του ΕΦΚΑ κ. Χ. Χάλαρη
Κύριε Διοικητά
Θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα σοβαρά και
χρονίζοντα προβλήματα, που ταλαιπωρούν τους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ του νησιού της Ρόδου κατά τις
συναλλαγές τους με τον φορέα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και συνταξιούχοι, εκατοντάδες από τους
οποίους είναι μέλη του σωματείου μας.
1. Το κτίριο είναι δυσπρόσιτο. Βρίσκεται μακριά από
το πολεοδομικό συγκρότημα της Ρόδου επάνω στον
υπεραστικό δρόμο που οδηγεί εκτός πόλης. Τα αραιά
δρομολόγια της αστικής συγκοινωνίας υποχρεώνουν
τους ασφαλισμένους να προσέρχονται με ταξί ή με ιδιωτικά οχήματα (οι λίγοι που διαθέτουν). Να σημειωθεί
ότι πολλοί είναι υπερήλικες, ασθενείς ή ανάπηροι και η
μετάβαση στα γραφεία του ΕΦΚΑ αποτελεί γι’ αυτούς
δοκιμασία. Η μεταφορά των υπηρεσιών μέσα στην
πόλη, σε κτίριο που να εξυπηρετεί όλες τις λειτουργίες του φορέα πρέπει να αποτελέσει επείγουσα προτεραιότητα της διοίκησης και ελπίζουμε ότι θα επιλύσει πολλά από τα σημερινά προβλήματα. Το παλαιό
κτίριο του ΙΚΑ βρίσκεται σε καλή θέση μέσα στην
πόλη. Εφόσον κριθεί κατάλληλο από στατική άποψη
πρέπει να εκσυγχρονισθεί και να επαναλειτουργήσει.
2. Ο αριθμός των καθημερινών επισκεπτών είναι
μεγάλος. Εδώ και σχεδόν ένα χρόνο, λόγω της πανδημίας, πολλοί πρέπει να περιμένουν σε ουρά εκτός κτιρίου σε ασκεπή χώρο. Η κατασκευή ενός στεγάστρου
πάνω από το στενόμακρο αυτό χώρο είναι απολύτως
απαραίτητη για τη στοιχειώδη προστασία του κοινού,
τόσο το χειμώνα όσο και το καλοκαίρι.

3. Ο προθάλαμος της εισόδου στο ισόγειο (διαστάσεων περίπου 5Χ6 μέτρων) μεταβάλλεται
σε χώρο
αναμονής. Αυτό είναι ο κανόνας τις ημέρες με κακές
καιρικές συνθήκες, λόγω έλλειψης άλλου κατάλληλου
χώρου. Ειδικά κατά τις ημέρες που εξετάζει η ιατρική
επιτροπή, η κατάσταση φθάνει στο αδιαχώρητο και
μοιάζει με εκείνη τριτοκοσμικής χώρας. Σήμερα κάτω
από τις συνθήκες αυτές ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού
covid 19 είναι άμεσος. Η μείωση των ραντεβού ανά
ημέρα μπορεί να ελαχιστοποιήσει τον αριθμό όσων
αναμένουν.
4. Τις ημέρες που καταφθάνουν από νησιά του
νομού ασφαλισμένοι, που πρόκειται να ελεγχθούν
κατόπιν ραντεβού από ιατρικές επιτροπές, παρατηρείται μεγάλος συνωστισμός λόγω της ταυτόχρονης άφιξης όλων με το ίδιο πλοίο. Με τον τρόπο αυτό ακυρώνεται το νόημα των διαδοχικών ραντεβού. Η τυχόν
απουσία ιατρού ειδικότητας υποχρεώνει τους ασθενείς
του να επανέλθουν πάλι σε λίγες εβδομάδες. Απαιτούμε να μην απουσιάζουν ιατροί ειδικότητας. Αν αυτό
συμβεί, για σοβαρούς λόγους, να υπάρχουν πάντα
αντικαταστάτες τους σε ετοιμότητα. Είναι απαράδεκτο να υποβάλλονται σε δυσβάστακτη δαπάνη και
ταλαιπωρία ασφαλισμένοι στην πλειοψηφία τους
άποροι.
Παρακαλούμε να αντιμετωπίσετε άμεσα αυτά τα πιεστικά καθημερινά προβλήματα που ταλαιπωρούν τους
ασφαλισμένους της Ρόδου αλλά και των υπόλοιπων
Δωδεκανήσων.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΙΚΑ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ
Η Διοίκηση του Σωματείου καταγγέλλει τους υπεύθυνους του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας
Κατερίνης, η οποία λειτουργεί «ως κράτος εν κράτει»,
χωρίς να δίνει πουθενά λογαριασμό. Εδώ και ένα περίπου χρόνο συστηματικά δεσμεύουν (ακατάσχετη)
σύνταξη και συντάξιμα αναδρομικά συνάδελφου (από
ακατάσχετο λογαριασμό) και τα αποδεσμεύουν με τη
μορφή ακορντεόν.
Η όλη υπόθεση είναι εξωφρενική και αγγίζει τα όρια
της αναλγησίας, της απανθρωπιάς και του τσαμπουκά.
Το επιχείρημα της τράπεζας «έτσι λειτουργεί το σύστημα», τη στιγμή μάλιστα που κρατάει δεσμευμένα συντάξιμα αναδρομικά εδώ και 10 μήνες, είναι προκλητικό
και σκανδαλώδες.
Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Πιερίας καλεί εδώ
και τώρα την τράπεζα, να λύσει το ζήτημα της επανειλημμένης παράνομης δέσμευσης της σύνταξης του
συναδέλφου δια παντός.
Καλούμε την κυβέρνηση να παρέμβει τώρα χωρίς
περιστροφές και να σταματήσει τον κατήφορο του
αυταρχισμού σε βάρος του λαού και μέσω της οδού
των δεσμεύσεων και των κατασχέσεων. Προειδοποιούμε ότι, αν δε λυθεί το πρόβλημα θα υπάρξουν πιο δυναμικές κινητοποιήσεις.
Καλούμε τους συνταξιούχους, τους εργαζόμενους,
το λαό και μέσα από αυτό το παράδειγμα να βγάλουν
τα συμπεράσματά τους για το βρώμικο ρολό, που παίζει το τραπεζικό κεφάλαιο, και όχι μόνο, σε βάρος μας.
Καλούμε το Σωματείο Εργαζομένων της Εθνικής
Τράπεζας αλλά και τα σωματεία της Πιερίας σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα να καταγγείλουν τις άθλιες μεθοδεύσεις της τράπεζας. Ως εδώ φτάνει πια!

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΙΚΑ – ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΑΕΕ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Τα συνταξιουχικά σωματεία ΙΚΑ – ΔΗΜΟΣΙΟΥ –
ΟΑΕΕ Λιβαδειάς ενώνουμε τη φωνή μας και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας, συμμετέχοντας στις πρωτοβουλίες δράσης του συλλόγου εργαζομένων του νοσοκομείου Λιβαδειάς, με αφορμή την πανελλαδική ημέρα
κινητοποίησης των υγειονομικών στα δημόσια νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας, την Τρίτη 23 Φλεβάρη.
ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Η Υγεία είναι κοινωνικό αγαθό και πρέπει να παρέχεται δημόσια και δωρεάν σε όλους στην καλύτερη ποιότητα. «Μπορεί να μένουμε σπίτι αλλά δε μένουμε σιω-

πηλοί».

Αγωνιζόμαστε, μαζί με τους υγειονομικούς για:

Ισχυρή δημόσια υγεία με επαρκή στελέχωση και χρηματοδότηση.
Μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων με ελαστικές
εργασιακές σχέσεις.
Πλήρης στελέχωση του Νοσοκομείου με άμεσες προσλήψεις μονίμου προσωπικού.
Ένταξη στα ΒΑΕ όλων όσων εργάζονται σε αντίστοιχες συνθήκες.
Χαρακτηρισμό των θανάτων συναδέλφων από κορωνοϊό ως εργατικό ατύχημα.
Αυξήσεις σε μισθούς.
Επαρκή μέτρα προστασίας.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1-3-2021
Με αφορμή την απόφαση της Διοίκησης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΠΑΓΝΗ Ηρακλείου Κρήτης να
μην μπαίνει στο νοσοκομείο κανένας συνοδός ασθενούς χωρίς αρνητικό rapid test η Ένωση Συνταξιούχων
ΙΚΑ Ν. Ηρακλείου, έχοντας υπόψη το από της 26/2/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του Σωματείου Εργαζομένων Πα.Γ.Ν.Η
δηλώνει:
Από τη μία, η κατεύθυνση και η λογική των μέτρων
αυτών είναι σωστή, δεδομένης της πολύ επικίνδυνης
κατάστασης που βρίσκεται η πανδημία αυτή τη στιγμή
στη χώρα. Από την άλλη όμως, δεν είναι δυνατόν η
ευθύνη και το κόστος των τεστ να χρεώνεται στους
πολίτες. Είναι γνωστό σε όλους ότι λόγω της ανεπάρκειας και της υποστελέχωσης των νοσοκομείων, οι
συνοδοί, είναι αναγκαίοι για το ίδιο το νοσοκομείο,
ώστε να φροντίζουν τους ασθενείς που δεν μπορούν να
αυτοεξυπηρετηθούν, αφού το υπάρχον νοσηλευτικό
προσωπικό δεν επαρκεί (ποσοτικά) ούτε στο ελάχιστο
για τέτοια καθήκοντα.
Αυτή η απόφαση έχει δημιουργήσει μάλιστα εντάσεις στους συνοδούς των ασθενών. Για έναν ασθενή ο
οποίος θα χρειαστεί να νοσηλευτεί για 2 εβδομάδες, ο
συνοδός του (στο 24ωρο δεν θα είναι ένας) θα πρέπει
να πληρώσει αρκετά χρήματα για την εφαρμογή των
νέων μέτρων.
Άμεσα απαιτούμε με ευθύνη του υπουργείου να διενεργούνται ΔΩΡΕΑΝ και επαναλαμβανόμενα τεστ σε
όλους και με ευθύνη των Διοικήσεων Νοσοκομείων, για
τους συνοδούς και τους ασθενείς καθώς και στους
υγειονομικούς στα νοσοκομεία την ελληνικής επικράτειας
Ο αγώνας για καθολική δωρεάν Δημόσια Υγεία μας
αφορά όλους, και τους εργαζόμενους και τους απόμαχους της εργασίας. Η εμπορευματοποίηση της Υγείας
ως δόγμα της καπιταλιστικής ανάπτυξης στρέφεται
ευθέως κατά της ανθρωπότητας με απρόβλεπτες κοινωνικές συνέπιες για τους εργαζόμενους και τις λαϊκές
οικογένειες.
Επίσης με ΔΤ η Ένωση κατήγγειλε την εργοδοσία
γνωστού ξενοδοχείου συμφερόντων του βουλευτή
Ηρακλείου του ΜΕΡΑ25, που προχώρησε σε απολύσεις
εργαζόμενων στο ξενοδοχείο, μεταξύ των οποίων και
του προέδρου του Σωματείου Μαγείρων Ζαχαροπλαστών Ν. Ηρακλείου και απαίτησε την ανάκληση των
απολύσεων.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ
“Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ”
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι συνταξιούχοι Κεφαλονιάς και Ιθάκης διαμαρτυρόμαστε και θέλουμε να εκφράσουμε τη διαφωνία μας για
την ταλαιπωρία μιας κατηγορίας συνάδελφων μας
συνταξιούχων, που πρέπει, για να κάνουν το εμβόλιο
κατά του κορονοϊού, να μεταβούν στη Σάμη με αποτέλεσμα σε συνδυασμό με τα διάφορα προβλήματα υγείας που έχουν να υποβάλλονται σε μεγάλη ταλαιπωρία.
Ζητάμε να ανοίξει ένα εμβολιαστικό κέντρο σε κάθε
Δήμο για να σταματήσει η ταλαιπωρία μας. Απευθυνόμαστε ειδικά στον κ. Αντιπεριφερειάρχη να θέσει το
πρόβλημα στα κυβερνητικά επιτελεία και αν δεν βρίσκει
ανταπόκριση ή συναντάει οποιαδήποτε άλλη αντίδρα-

ΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ση, να βγει να το καταγγείλει δημοσίως.
Συνεχίζουμε τον αγώνα μας παρά τις δυσκολίες της
πανδημίας σε συνεργασία με την ομοσπονδία μας και
τα άλλα συνταξιουχικά σωματεία για αυτά που δικαιούμαστε και μας έχουν κλέψει…
Τέλος ευχόμαστε σε όλους τους συναδέλφους
-συναδέλφισσες καλή δύναμη και κουράγιο στις δύσκολες στιγμές που περνάμε.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΙΚΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 30/01/2021
«Έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή την Πέμπτη 28 Γενάρη,
στα 75 χρόνια του, ο ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΙΚΗΣ. Η κηδεία του
έγινε την Παρασκευή 29 Γενάρη στο χωριό του, το Κροκύλειο Φωκίδας, όπου με θλίψη και συγκίνηση τον αποχαιρέτησαν η οικογένειά του, συνάδελφοι, φίλοι και
συγχωριανοί του.
Ο Κώστας Ασίκης συμμετείχε στους εργατικούς και
λαϊκούς αγώνες στην Αθήνα (Χαϊδάρι). Από τα τέλη της
δεκαετίας του ‘80, που για επαγγελματικούς λόγους
μετακόμισε στην Πάτρα, στάθηκε αδιάκοπα και με
συνέπεια δίπλα στο εργατικό λαϊκό κίνημα, μέχρι το
τέλος της ζωής του. Μετά τη συνταξιοδότησή του εγκαταστάθηκε στη Ναύπακτο, όπου δραστηριοποιήθηκε,
ιδιαίτερα στην περιοχή της Δωρίδας, για γενικότερα και
τοπικά προβλήματα. Ήταν μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Ναυπακτίας – Δωρίδας του
Σωματείου μας, μέχρι τη μέρα που «έφυγε». Ήταν ένα
από τα δύο παιδιά του Βασίλη Ασίκη από την Καβάλα,
στελέχους του καπνεργατικού κινήματος. Στη νεκρώσιμη ακολουθία παραβρέθηκε αντιπροσωπεία του Παραρτήματος Ναυπακτίας- Δωρίδας του Σωματείου μας. Στη
μνήμη του στάλθηκε στεφάνι.
Επίσης με ΔΤ Το Σωματείο ευχαρίστησε τους συνταξιούχους και τους υπόλοιπους εργαζόμενους της
περιοχής Μεσολογγίου, που στήριξαν με ενθουσιασμό
την πρωτοβουλία του παραρτήματός μας στο Μεσολόγγι για συγκέντρωση φαρμάκων, τα οποία παραδόθηκαν στο Δημοτικό Ιατρείο Μεσολογγίου για δωρεάν
διάθεση.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΙΚΑ-ΕΦΚΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Τα ψέματα και οι μισές αλήθειες στη ζωή των
συνταξιούχων
Με την ευκαιρία της νέας χρονιάς, το σωματείο μας
εύχεται καλή δύναμη και υγεία, καλή αγωνιστική χρονιά
σε όλους τους συνταξιούχους. Οφείλουμε να σας ενημερώσουμε για όλα εκείνα που σκόπιμα μας κρύβουν
και διαστρεβλώνουν οι καλοθελητές.
Α) Εν μέσω πανδημίας, οι δαπάνες συνολικά για την
υγεία από τον κρατικό προϋπολογισμό, είναι μειωμένες
κατά 600 εκατομμύρια. Οι μεταβιβάσεις στον ΕΟΠΠΥ
προβλέπονται μειωμένες κατά 50,6% και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας μειωμένες κατά 39%.
Β) Η κυβέρνηση θεωρεί τους συνταξιούχους ως ΜΗ
θιγόμενους από την οικονομική - υγειονομική κρίση και
δεν αποδίδει ούτε ένα ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους αλλά ούτε και αυτά που νόμιμα δικαιούνται όλοι οι
συνταξιούχοι. Την ίδια στιγμή πρόσφερε 120 εκατομμύρια ευρώ σε αεροπορικές εταιρείες και 24 δις ευρώ
στους βιομήχανους και τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Όλοι οι συνταξιούχοι, σύμφωνα με την
αντιασφαλιστική νομοθεσία, από το 2010 μέχρι το 2023
δεν θα λάβουν καμία αύξηση.
Στον αέρα είναι επίσης η επικουρική σύνταξη, γιατί
όπως ο ΕΦΚΑ αποτέλεσε εργαλείο για την ισοπέδωση
των ασφαλιστικών δικαιωμάτων για όλους - με την εξίσωση φυσικά προς τα κάτω - στην ίδια κατεύθυνση
κινείται και η νέα ιδιωτικοποίηση…
Γ) Στη νέα δίκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας, οι
εκπρόσωποι του Δημοσίου επικαλέστηκαν στρατιωτικούς εξοπλισμούς, επιδόματα ψίχουλα, τη δήθεν ενίσχυση του ΕΣΥ και ισχυρίστηκαν προκλητικά ότι οι
συνταξιούχοι δεν έχουν πληγεί από την πανδημία, ενώ
ουσιαστικά απείλησαν ότι για τα έτσι κι αλλιώς κουτσουρεμένα αναδρομικά για τις επικουρικές συντάξεις
και τα δώρα, θα πρέπει να ρευστοποιηθούν αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων.

Συνάδελφοι σας καλούμε να μείνετε υγιείς, ακολουθώντας τις συμβουλές των γιατρών της επιστημονικής
κοινότητας, ώστε να βγούμε ξανά στους δρόμους του
αγώνα.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Έφυγε από τη ζωή ο συνάδελφος Γιώργος Κουτσούκης. Ήταν μεγάλη η προσφορά του στην οργάνωση και
τη δράση του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Βέροιας,
του οποίου διατέλεσε πρόεδρος από το 2004 έως το
2016. Την ίδια περίοδο υπήρξε αντιπρόσωπος στα
συνέδρια της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ.
Συμμετείχε σε όλες τις κινητοποιήσεις και στην προετοιμασία τους πάντα με αγωνιστικό πνεύμα και διάθεση προσφοράς. Συνέβαλε αποφασιστικά στην μαζικοποίηση του σωματείου και στην ένταξη του στις δυνάμεις του ΠΑΜΕ. Είχε την αποδοχή όλων των συναδέλφων. Το Σωματείο εκφράζει τα πιο θερμά του συλλυπητήρια στην σύζυγο και στα παιδιά του.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΙΚΑ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20/01/2021
Η Διοίκηση του Συλλόγου
εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια
για την απώλεια του συντρόφου,
φίλου και αγωνιστή Πολύβιου
Γκέλη, ο οποίος διατέλεσε και
Πρόεδρός του.
Ο Πολύβιος Γκέλης, ως Πρόεδρος του Συλλόγου, για πολλά
χρόνια είχε συμβάλει στη συσπείρωση των συνταξιουχικών οργανώσεων της Μαγνησίας, στην
οργάνωση και συμμετοχή των συνταξιούχων Μαγνησίας σε κοινούς αγώνες για τα δίκαια αιτήματα του
συνταξιουχικού κινήματος.
Όποιος έχει γνωρίσει τον Πολύβιο θα θυμάται έναν
συνεπή, ακούραστο συνάδελφο, που παρόλο της ηλικία του ερχόταν από τους πρώτους σε όλες τις Γενικές
Συνελεύσεις, κινητοποιήσεις και ποτέ δε σταμάτησε να
βοηθά τους νέους συναδέλφους της Διοίκησης του
Συλλόγου, με όλες τις δυνάμεις του και με τη μεγάλη
πείρα που είχε.
Τον Πολύβιο, τον συναντήσαμε στους κοινωνικούς
και ταξικούς αγώνες και στο κίνημα μας σαν πρωτοπόρο μαχητή. Οι αγώνες του για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο αποτελούν τιμητική διάκριση γι’ αυτόν.
Εκ μέρους της Διοίκησης και όλων των συνταξιούχων
της περιοχής μας, εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήρια
μας στην οικογένεια του συναγωνιστή μας Πολύβιου
Γκέλη. Η Διοίκηση του Συλλόγου μας, δεσμεύετε να
συνεχίσει τον αγώνα του και να έχει ως παράδειγμα την
αγωνιστικότητα του και την ακούραστη δράση του.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΙΚΑ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΣΚΙΑΘΟΥ
Παράσταση διαμαρτυρίας, τηρώντας όλα τα μέτρα
προστασίας, πραγματοποίησαν την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του παραρτήματος Σκιάθου του Συλλόγου Συνταξιούχων ΙΚΑ νομού
Μαγνησίας καθώς και εργαζόμενοι, διεκδικώντας την
άμεση στήριξη και θωράκιση του Δημόσιου Συστήματος
Υγείας.
Σε ανακοίνωσή που μοιράστηκε από τους οι φορείς,
τονίστηκε η διαχρονική εγκληματική πολιτική των
Κυβερνήσεων που έχουν φέρει το Κέντρο Υγείας Σκιάθου χωρίς μόνιμους γιατρούς και χωρίς τις απαραίτητες ειδικότητες γιατρών της Πρωτοβάθμιας Υγείας, ενώ
οι ιδιώτες θησαυρίζουν πάνω στα προβλήματα.
Καταγγέλλουν επίσης τη χαρακτηριστική καθυστέρηση ώστε να λυθεί μόνιμα η μετακίνηση των ασθενών με
πλωτό ασθενοφόρο από τη Σκιάθο προς το Βόλο, αλλά
και την ανάγκη για μικρότερου μεγέθους ασθενοφόρο

ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες της Σκιάθου μέσα στο
χωριό, πράγμα που απασχολεί εδώ και μία δεκαετία.
Στα παραπάνω έρχονται να προστεθούν οι ανάγκες
για τον εμβολιασμό που επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο το Κέντρο Υγείας χωρίς κανένα μέτρο ενίσχυσης, με
αποτέλεσμα να αναστέλλεται μεγάλο μέρος της λειτουργίας τους, να ακυρώνονται και να χάνονται χιλιάδες ιατρικά ραντεβού.
Οι φορείς και οι σύλλογοι στη Σκιάθο, συντονισμένα κι οργανωμένα να απαιτήσουμε, για άλλη μια φορά
από το Υπουργείο Υγείας και την Κυβέρνηση να
πάρουν άμεσα μέτρα για την Δημόσια Υγεία και να υιοθετήσουν τα αιτήματα του υγειονομικού συνδικαλιστικού κινήματος ενόψει και του πιθανού τρίτου κύματος
πανδημίας και της έλευσης του χειμώνα.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ
Άμφισσα 26 / 01 / 2021

ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ «ΙΜΕΡΥΣ»
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΜΠΑΙΓΜΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ!
Περιμένουμε ως συνταξιούχοι, στην πλειοψηφία μας
εργαζόμενοι παλιότερα στο μεταλλείο, να δοθούν
κάποιες απαντήσεις από όσους νομίζουν ότι οι πάρα
κάτω ερωτήσεις που θέτουμε, τους αφορούν άμεσα ή
έμμεσα!
Μπορεί αυτή η συγκεκριμένη εταιρεία, θεωρώντας
ότι βρίσκεται σε μια πρώην αποικία της και αφού κέρδισε (με χάντρες και καθρεφτάκια) τους «φύλαρχους»
της περιοχής, να πέφτει με τα μούτρα για να «ημερέψει» ή κοινώς να βάλει στο χέρι τους «ιθαγενείς» εργάτες της με μεθόδους κατοχής;
Αισθάνονται οι αιρετοί της τοπικής διοίκησης ότι η
διοίκηση της ΙΜΕΡΥΣ τους κορόιδεψε, όπως και το λαό
της περιοχής, όταν στις επανειλημμένες συναντήσεις
μαζί τους, έσκιζε τα ιμάτιά της για τη δημοκρατική λειτουργία της και αυτοί (οι αιρετοί) πήραν θέση να πείσουν τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στη διαβούλευση – κοροϊδία; Αν ναι, τι σκοπεύουν να κάνουν γι
αυτό;
Είναι υπεράνω νόμων όταν αθετεί τις ενυπόγραφες
συμφωνίες της με τους εκπροσώπους των εργαζομένων; Είναι σύννομοι όταν λένε (για να δικαιολογήσουν
την μονομερή παράταση της συμφωνίας για το εξαήμερο) ότι δεν δέχονται το Εργοταξιακό Σωματείο, γιατί η
διοίκησή του είναι διορισμένη; Γιατί ποιος τη διόρισε; Ο
παππάς της ενορίας ή το πλέον αρμόδιο όργανο, το
Πρωτοδικείο της Άμφισσας;
Γνωρίζουν οι μέτοχοι της ΙΜΕΡΥΣ κατά που πέφτει η
Φωκίδα; Που είναι η Άμφισσα; Τι είναι ο βωξίτης; Τι
χρώμα έχει; Έχουν μπει ποτέ τους σε στοά (γαλαρία,)
για να δουν πως βγαίνει το μεροκάματο; Ότι στα συγκεκριμένα μεταλλεία υπάρχουν 6 νεκροί εργάτες την
τελευταία δεκαπενταετία;
Στην αγωγή που κατέθεσε η ΙΜΕΡΥΣ μόλις σήμερα,
μνημείο αντεργατικότητας, αδιαλλαξίας και μίσους, ιδιαίτερα μίσους, απέναντι στα Σωματεία και στους συνδικαλιστές, που ζητάει ακόμη και τη φυλάκιση τους, πέρα
από τα οικονομικά πρόστιμα, και που επιδικάζεται αύριο
στις 12 το μεσημέρι, μία απάντηση αρμόζει.
Όσοι πρέπει να απαντήσουν στις παραπάνω ερωτήσεις, να βρίσκονται στα δικαστήρια και να πάρουν σαφή
θέση, με τις μαρτυρίες τους, υπέρ των εργαζομένων και
του Σωματείου τους.
Να θέσουν ως καθήκον τους την υπεράσπιση των
εργαζομένων! Αυτών που βλέπουν συνεχώς στην καθημερινότητά τους και όχι με την απουσία τους να στηρίξουν τα θέλω μιας χούφτας κεφαλαιοκρατών, που η
Φωκίδα δεν θα τους δει στον αιώνα τον άπαντα!!
Η Ένωσή μας στέκεται αλληλέγγυα στις κινητοποιήσεις των συναδέλφων μας, των παιδιών μας, για να
βρουν το δίκιο τους, μέσα από το δύσκολο μα τίμιο
αγώνα τους.

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΙΚΑ, ΝΑΤ, ΟΑΕΕ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
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ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΤΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 5/2/2021
Οι Διοικήσεις των Σωματείων μας, έλαβαν επιστολή
(22/01/2021) από τον Δήμαρχο Καβάλας, με την οποία
μας ενημερώνει για την απόφαση της Διοίκησης
(αρ.453/21-12-2020) που αφορά «… στην απαλλαγή ή
στη γενναία μείωση των δημοτικών τελών, για τους
οικονομικά ασθενέστερους συμπολίτες μας», με την
παράκληση να την γνωστοποιήσουμε στα μέλη μας…
Το μέτρο που πήρε η Δημοτική Αρχή, παίρνει από
τους φτωχούς για να δώσει στους φτωχότερους, αφού
στις αυξήσεις που επέβαλε πέρυσι στα ανταποδοτικά
τέλη για τα νοικοκυριά, προχώρησε σε πραγματικά γενναίες μειώσεις στις Τράπεζες και στις μεγάλες ιδιοκτησίες.
Πρακτικά σημαίνει ότι από τις «μειώσεις» του Δήμου
ελάχιστοι είναι οι συνταξιούχοι μέλη μας που θα «ευεργετηθούν»… Νομίζουμε ότι είναι εφικτό και κυρίως
αναγκαίο, οι απαλλαγές και οι μειώσεις των ανταποδοτικών τελών σε «ευπαθείς κοινωνικές ομάδες» να είναι
οι ακόλουθες:

Άποροι: Πλήρης απαλλαγή.
Άτομα με αναπηρία, Πολύτεκνοι, Μακροχρόνια Άνεργοι, Μονογονεϊκές οικογένειες:Ουσιαστική αύξηση των
οικονομικών κριτηρίων για υπαγωγή τους στις μειώσεις
(ετήσιο εισόδημα έως 20.000 €).
Θεωρούμε ότι υπάρχουν οι οικονομικές δυνατότητες
για να «βρεθούν τα χρήματα», αρκεί:
- Να καταργηθεί η απόφαση του Δήμου που προχώρησε σε μείωση στα δημοτικά τέλη στις Τράπεζες, στις
μεγάλες ιδιοκτησίες, στο χώρο ευθύνης του Δήμου.
- Να τιμολογηθούν με μεγαλύτερους συντελεστές οι
μεγάλες επιχειρήσεις, οι τράπεζες και τα πολυκαταστήματα.
- Να διεκδικήσει η Διοίκηση του Δήμου από την
Κεντρική Κυβέρνηση κονδύλια με τη στήριξη του Λαού
της Καβάλας. Σε μια τέτοια προοπτική θα διαθέσουμε
όλες μας τις δυνάμεις.
Καλούμε όλους τους συνταξιούχους, όλων των
φορέων, τους χαμηλόμισθους, τους ανέργους και τους
αυτοαπασχολούμενους του Δήμου Καβάλας να βγάλουν τα απαραίτητα συμπεράσματα και να ενταχθούν
ενεργά στα Σωματεία τους, να πιστέψουν στη δύναμή
τους και πως μόνο με συνειδητό συλλογικό αγώνα θα
επιβάλουμε το δίκιο μας.
Καμία εμπιστοσύνη σε κεντρική και τοπική εξουσία,
πέρα από τον κοινό αγώνα εργατών, αγροτών, μικροεπαγγελματιών.
Επίσης σε ανακοίνωσή του το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ αναφέρεται στην παράσταση
διαμαρτυρίας, που μαζί με μέλη της Διοίκησης των
Σωματείων των Οικοδόμων, του Επισιτισμού και των
Εμποροϋπαλλήλων πραγματοποιήθηκε στις 27/01/2021
στο τοπικό κατάστημα της ΔΕΗ με στόχο τη ρύθμιση
χρέους συναδέλφου προς τη ΔΕΗ, κάτι που επιτεύχθηκε.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Το Σωματείο συμπαραστέκεται και συμμετέχει στον
αγώνα των φοιτητών που παλεύουν ενάντια στο αντιδραστικό νομοσχέδιο Κεραμέως – Χρυσοχοΐδη.
Η κυβέρνηση εν μέσω πανδημίας, αντί να πάρει
μέτρα ώστε να ανοίξουν με ασφάλεια τα Πανεπιστήμια,
που εδώ και ένα χρόνο παραμένουν κλειστά, παίρνει
μέτρα για να ανοίξουν Αστυνομικά Τμήματα μέσα στα
Πανεπιστήμια. Συγχρόνως βάζει ακόμη περισσότερους
φραγμούς για τα παιδιά των εργατικών, λαϊκών οικογενειών με πρόσχημα τους «αιώνιους φοιτητές». Έτσι
επιδιώκει να διώξει από τα Πανεπιστήμια τα παιδιά που
αναγκάζονται να δουλεύουν με φτηνά μεροκάματα και
ανασφάλιστα για να σπουδάσουν.
Το νομοσχέδιο αυτό είναι ένας ακόμη κρίκος στην
αλυσίδα των αντιδραστικών, αυταρχικών νόμων που
έχουν ψηφίσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με το νόμο για την
ουσιαστικά απαγόρευση της Απεργίας και οι νόμοι που
ψήφισε η Ν.Δ. για τον περιορισμό των απεργιών.
Δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο τη λήψη αποφάσεων
για απεργία και ουσιαστικά κατάργησε τις μαζικές διαδικασίες μέσα στα σωματεία με την εισαγωγή της ηλε-

κτρονικής ψηφοφορίας… Η εργατική τάξη, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι φοιτητές και τα άλλα λαϊκά στρώματα
τίποτα καλό δεν μπορούν να περιμένουν από τον καπιταλισμό που βρίσκεται σε μια συνεχή κρίση.
Η μόνη διέξοδος είναι να σφυρηλατήσουν ένα αρραγές μέτωπο, την Κοινωνική Συμμαχία και όλοι μαζί να
αντιπαλέψουμε όχι μόνο αυτές τις αντιλαϊκές – αντεργατικές πολιτικές αλλά να ανοίξουμε το δρόμο για μια
κοινωνία που δεν θα διώχνουν τα εγγόνια μας από το
Πανεπιστήμιο και να μένει σε αυτό η αστυνομία. Δεν θα
μένουν μαζικά άνεργοι οι εργαζόμενοι, που δε θα
πετσοκόβονται οι συντάξεις των συνταξιούχων που θα
καταργήσουμε την εκμετάλλευση ανθρώπου από
άνθρωπο.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ με τα μέτρα προφύλαξης
συμμετέχουμε στη συγκέντρωση την Τετάρτη 10 του
Φλεβάρη μπροστά στη Νομαρχία.
Με την ενότητα και την πάλη μας θα νικήσουμε.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ &
ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 18/01/2021

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Η επιδημιολογική κατάσταση στην περιοχή μας είναι
πολύ άσχημη. Η αύξηση των κρουσμάτων από τον
κορωνοϊό φανερώνει ότι δεν παίρνονται μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς και στα μέσα μαζικής
μεταφοράς.
Οι συνταξιούχοι, λόγω ηλικίας, πληρώνουμε βαρύ
τίμημα ακόμα και με ζωές που χάνονται, γιατί εκτός των
άλλων κανένα μέτρο δεν παίρνεται για την ενίσχυση των
μονάδων υγείας του ΕΣΥ στην περιοχή μας.
Νιώθουμε χρέος μας να διαμαρτυρηθούμε για μια
ακόμα φορά για αυτήν την κατάσταση και να απαιτήσουμε μαζί με τους εργαζόμενους, παιδιά και εγγόνια
μας, άμεσα εδώ και τώρα να παρθούν μέτρα για τον
έλεγχο των βιομηχανιών και των επιχειρήσεων που λειτουργούν ασύδοτα.
Απαιτούμε την ενίσχυση των δρομολογίων στα
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς… να προσληφθούν άμεσα
γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό στο Θριάσιο
Νοσοκομείο και στα Κέντρα Υγείας της περιοχής.
Συμπαραστεκόμαστε στην κινητοποίηση που οργανώνουν τα ταξικά σωματεία της περιοχής στην Ελευσίνα την Πέμπτη 21/01/2021 στις 5.00 το απόγευμα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ &
ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΑΘΗΝΑΣ- ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Οι δύσκολες συνθήκες, που δημιουργήθηκαν από
την πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα, δεν σταμάτησαν τη δράση μας. Έγκαιρα προσαρμόσαμε τις δραστηριότητες μας στα καινούρια δεδομένα.
Το Δ.Σ. είχε συχνή τηλεφωνική επικοινωνία και συνεδρίασε με τηλεσυνεδρίαση. Παίρνοντας τα απαραίτητα
μέρα για την πανδημία είχαμε επαφή με τα μέλη μας
στην κάθε γειτονιά, διακινήσαμε την εφημερίδα, κάναμε
νέες εγγραφές.
Οι συνταξιούχοι συμμετείχαμε με τα σωματεία, στις
διαμαρτυρίες στα Κέντρα Υγείας Γαλατσίου, Πατησίων
Κεραμεικού, Ζωγράφου Παγκρατίου που μετατρέπονται αποκλειστικά σε εμβολιαστικά κέντρα. Είχαμε
παρουσία στις εκδηλώσεις του εργατικού κινήματος,
πήραμε μέρος στις κινητοποιήσεις των υγειονομικών
για τα προβλήματα στο χώρο της υγείας.
Εκφράζουμε την αντίθεσή μας στα μέτρα αυταρχισμού και καταστολής ενάντια στο κίνημα συνολικά, που
προωθεί η κυβέρνηση. Στηρίζουμε τους δίκαιους αγώνες των φοιτητών, των μαθητών, των εργαζομένων.
Είμαστε σε επαγρύπνηση και ετοιμότητα, σε συντονισμό με την ομοσπονδία και τη ΣΕΑ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΙΚΑ ΑΙΓΑΛΕΩ – ΧΑΪΔΑΡΙ
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ
ΕΦΚΑ: ΑΦΑΝΤΑΣΤΗ ΤΑΛΑΙΠΩΡΊΑ ΚΑΙ....
ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ

Παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις, συναντήσεις, διαδη-

λώσεις, του ταξικού συνδικαλιστικού μας κινήματος επί
όλων των κυβερνήσεων την τελευταία δεκαετία και με
τη σημερινή, εξακολουθούν συνειδητά να απαξιώνουν
την συνεχή στελέχωση των υπηρεσιών στον ΕΦΚΑ, με
προσλήψεις προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής,
το ίδιο βέβαια κάνουν γενικότερα και στο δημόσιο…
Αυτή την περίοδο εκκρεμούν περίπου πάνω από
300.000 προς απόδοση συντάξεις διαφόρων τύπων. Οι
συντάξεις τους καθυστερούν 2,3,4,.. χρόνια και το 70%
από αυτές δεν παίρνει ούτε την προσωρινή (1 Φλεβάρη
το ανακοίνωσε ο νέος υπουργός εργασίας και κάτω από
αυτό το βάρος υποσχέθηκε, «ΙΔΩΜΕΝ,” την απόδοση
της εθνικής σύνταξης 380 ευρώ, δηλαδή ψίχουλα).
Πώς θα ζήσουν αυτές οι οικογένειες;
Όχι βέβαια ότι και η κανονική τους σύνταξη, αν θα
βγει, θα καλύψει τις ανάγκες τους, αλλά έστω! Η απαξίωση της δράσης των δημοσίων υπηρεσιών … είναι μια
συνειδητή επιλογή του αστικού κράτους που υλοποιείται από τις κυβερνήσεις όλων των μορφών, με την
καθοδηγητική, σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε.: ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ
ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ δηλαδή στο πώς θα λειτουργήσει ο κρατικός μηχανισμός καλύτερα και με όσο
το δυνατόν λιγότερο κόστος, για την εξυπηρέτηση και
εξασφάλιση των κερδών της πλουτοκρατίας…
Η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων και συνταξιούχων
είναι ΑΦΑΝΤΑΣΤΗ και τώρα με την πανδημία επιδεινώθηκε.
Ο δε ΣΥΡΙΖΑ να μην βγαίνει στα κεραμίδια διαμαρτυρόμενος δήθεν για τις εκκρεμείς συντάξεις, γιατί αυτός
παρέδωσε περίπου 250.000 και με μεγάλες ελλείψεις
σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή στον δικό του
ΕΦΚΑ. Τα ζήσαμε πρόσφατα. Αυτός βέβαια συνειδητά
τα ξεχνάει για καθαρά αντιπολιτευτικούς λόγους παίζοντας το δικομματικό παιχνίδι εξουσίας.
Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να διαθέσει κονδύλια για
ενίσχυση των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, δια στόματος του
υπουργού εργασίας κ. Χατζηδάκη, προσλαμβάνει
«Project manager» με το επιτελείο του (πρωτοκλασάτο
στέλεχος της ΝΔ)…
Δεν τους νοιάζει για τα προβλήματα του ΛΑΟΥ.
Αυτό που φοβούνται είναι η αφύπνιση του λαού και
ανατρεπτική του δράση. Οι εργαζόμενοι (όσοι απέμειναν) στον ΕΦΚΑ, οι ασφαλισμένοι (εργαζόμενοι
και Ε.Β.Ε.) οι συνταξιούχοι να σηκώσουν το ανάστημα
τους να πιστέψουν στην διαχρονική δύναμη τους. Να
εγκαταλείψουν την αδράνεια την αδιαφορία, τη αγανάκτηση του καναπέ. Μαζί με τα ταξικά τους σωματεία να
μπουν μπροστά και να διεκδικήσουν από την κυβέρνηση:
Εδώ και τώρα προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με
δικαιώματα.
Εξοπλισμός του ΕΦΚΑ με σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή.
Να δώσει ΤΩΡΑ λύση, τις εκκρεμείς συντάξεις στους
δικαιούχους.
Όχι στον project manager «σκαλοπάτι» για την είσοδο
ιδιωτικών εταιρειών στον ΕΦΚΑ.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΙΚΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

23/02/2021
Δηλώνουμε την αμέριστη στήριξη μας στην σημερινή 24ωρη απεργία των Υγειονομικών.
Ο αγώνας τους είναι και δικός μας αγώνας. Να
γίνει τώρα Κέντρο Υγείας στην Καισαριανή επαρκώς
εξοπλισμένο
και στελεχωμένο με το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό
Ο υπερδιπλασιασμός κρουσμάτων πανελλαδικά αποτυπώνεται και στην πόλη μας με τη διασπορά να αντανακλάται με κρούσματα στα σχολεία, σε προσωπικό και
παιδιά…
Η κυβέρνηση εκμεταλλευόμενη την υπαρκτή κατάσταση της πανδημίας σπεύδει να περάσει σωρεία αντιδραστικών νόμων και να εκδώσει υπουργικές αποφάσεις, εντείνοντας τις διώξεις και την καταστολή, προκειμένου να επιτύχει τη φίμωση του οργανωμένου κινήματος όπως επιθυμούν διακαώς οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, ο ΣΕΒ και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η εικόνα του ΕΣΥ σήμερα είναι τραγική,
ιδιαίτερα
>>>>>>

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
στον τομέα της πρωτοβάθμιας υγείας. Τα προηγούμενα χρόνια με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά έκλεισαν Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, ανάμεσα στα οποία και το ΙΚΑ Καισαριανής

>>>Τα νοσοκομεία λειτουργούν οριακά με μεγάλες
ελλείψεις χώρων, εξοπλισμού και υγειονομικού προσωπικού με απουσία μέριμνας και οργανωμένου σχεδίου
τόσο για πρόληψη όσο και για θεραπεία ασθενών. Επί
πλέον η ανάθεση του εμβολιασμού στα νοσοκομεία
εγκυμονεί κινδύνους μετάδοσης της νόσου στους προσερχόμενους
Μπορεί να υπάρξει απαραίτητος σχεδιασμός και να
καλυφθούν άμεσα οι ελλείψεις, αρκεί να ληφθεί η πολιτική απόφαση για διάθεση των απαραίτητων κονδυλίων…
Σε παγκόσμιο επίπεδο η κατάσταση είναι αντίστοιχη
ακόμη και σε οικονομικά «εύρωστες» χώρες (ΗΠΑ-Καναδάς, Γερμανία, Γαλλία, Ενωμένο Βασίλειο) πράγμα
που μαρτυρά τις προτεραιότητες αυτού του συστήματος. Αποδεικνύεται περίτρανα ότι στην ζυγαριά των
καπιταλιστικών κυβερνήσεων βαραίνουν πολύ περισσότερο τα κέρδη των μεγάλων αλυσίδων τροφίμων, των
τραπεζιτών, των καναλαρχών, των κλινικαρχών κ.α, απ’
ότι η ανθρώπινη ζωή.
Δεν ανεχόμαστε τα παιχνίδια της Κυβέρνησης και
της ΕΕ εις βάρος της υγείας μας. Απαιτούμε ουσιαστικά μέτρα μπροστά στην επικίνδυνη κατάσταση που έχει
διαμορφωθεί και την άμεση δημιουργία Κέντρου Υγείας
στην Καισαριανή πλήρως εξοπλισμένου και στελεχωμένου.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΙΚΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 23 ΦΛΕΒΑΡΗ
Συμβολική συγκέντρωση έξω από το ΚΥ πραγματοποίησαν Σωματεία και φορείς της Ηλιούπολης στο
πλαίσιο των κινητοποιήσεων για την επαναλειτουργία
όλων των ιατρειών του ΚΥ της πόλης. Στη συνέχεια
συμμετείχαν στη συγκέντρωση στο Υπ. Υγείας στηρίζοντας τη σημερινή πανελλαδική κινητοποίηση του
υγειονομικών. Απαίτησαν:
* Να λειτουργήσει ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ το Κ.Υ. στην
πόλη, με προσλήψεις μόνιμου υγειονομικού προσωπικού, ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες σαν
ιατρεία και σαν εμβολιαστικό κέντρο.
* Μέτρα προστασίας με δωρεάν μαζικά τεστ σε
σχολεία, γειτονιές, χώρους δουλειάς, για να σταματήσει η μαζική εξάπλωση του ιού…
Στη συγκέντρωση έξω από το ΚΥ Ηλιούπολης σημείωσαν, ότι ο αγώνας για τη θωράκιση του δημόσιου και
δωρεάν συστήματος Υγείας δεν είναι μόνο υπόθεση
του υγειονομικού προσωπικού, αλλά ολόκληρου του
λαού.
Επίσης την Τρίτη 26-1-2021 πραγματοποιήθηκε
παράσταση διαμαρτυρίας στο ΚΥ Υμηττού με την πρωτοβουλία του Συλλόγου Δημοκρατικών Γυναικών Δάφνης-Υμηττού και την συμμετοχή του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Ηλιούπολης-Δάφνης Υμηττού. Επιτροπή
των δύο φορέων μίλησε με γιατρούς και προσωπικό του
κέντρου, μοίρασε ανακοινώσεις μέσα και έξω ανάρτησε
πανό.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΙΚΑ ΜΕΝΙΔΙΟΥ
Το Σωματείο μας αποχαιρετά με μεγάλη θλίψη τον
συνάδελφο μας Γιώργο Ταϊρίδη που έφυγε από τη ζωή
το Σάββατο 30 Γενάρη, μετά από εξάμηνη μάχη με την
επάρατο νόσο.
Ο Γιώργος γεννήθηκε το 1941. Από μικρό παιδί στο
μεροκάματο στην οικοδομή γνώρισε την εκμετάλλευση
την φτώχεια και την αδικία. Το 1984 εκλέγεται ταμίας
στο σωματείο οικοδομών Καλλιθέας και μέσα από το
ταξικό κίνημα συνεχίζει πρωτοπόρος στον αγώνα.
Το 1994 μετακομίζει στο Μενίδι και συνεχίζει την
δράση του δυναμικά για τα εργατικά και λαϊκά προβλήματα. Το 2004 με αποφασιστικότητά και επιμονή μπαίνει
μπροστά για την ίδρυση του Σωματείου Συνταξιούχων
ΙΚΑ Αχαρνών στο οποίο διατέλεσε πρόεδρος έως το
2014.
Ο συνάδελφός Γιώργος ήταν πάντα στην πρώτη

Τα γεγονότα στη
Ν. Σμύρνη και η αντεργατική αξιοποίησή τους

γραμμή του αγώνα, ακόμη και στις τελευταίες δύσκολες μέρες της υγείας του είχε την έννοια και ρωτούσε
για την δράση του Σωματείου. Το ΔΣ του Σωματείου
μας εκφράζει ολόψυχα την θλίψη του και τα συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ
& ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ & ΓΥΡΩ ΔΗΜΩΝ

Έφυγε από την ζωή την Πέμπτη 04.03.21 σε ηλικία 65
ετών ο Συνάδελφος Λεωνίδας Παπατριανταφύλλου μετά
από τρίχρονη μάχη με ανίατη ασθένεια.
Ο Συνάδελφος διακρινόταν για το ήθος του, την μαχητικότητα και το πάθος του για τα ιδανικά του ταξικού
αγώνα.
Έγινε μέλος του σωματείο μας τον Οκτώβρη του 2012
όταν και κατέθεσε τα χαρτιά του για την συνταξιοδότηση.
Δραστήριο μέλος, πρωτοπόρος στη δράση, αταλάντευτος μαχητής γι’ αυτό οι συνάδελφοι του τον τίμησαν με
την εκλογή του στη διοίκηση του Σωματείο μας το 2014.
Στις επόμενες εκλογές το 2016 ανέλαβε τα καθήκοντα
του γραμματέα του Δ.Σ και ανταποκρίθηκε με επιτυχία.
Στα μέσα του 2018 παρουσιάστηκε το πρόβλημα της
υγείας του, δεν το έβαλε κάτω, δεν αποστρατεύτηκε το
πάλεψε και συνέχισε την δράση του. Στις τελευταίες
εκλογές το Οκτώβρη του2018 επανεκλέχτηκε μέλος του
Δ.Σ και παρέμεινε μέχρι τέλος της ζωής του.
Θα μας λείψει από την καθημερινή μας δράση.
Θα τον θυμόμαστε.
Θα είναι μαζί μας στους αγώνες.
Το Δ.Σ εκφράζει τα θερμά και ειλικρινή του συλλυπητήρια στη σύζυγο του, τα παιδιά του και στους συγγενείς
του.
Επίσης με ανακοίνωση η Ένωση κατήγγειλε τις απροκάλυπτες επιθέσεις της αστυνομίας σε κατοίκους της Ν.
Σμύρνης την Κυριακή
07.03.2021 με ευθύνη της κυβέρνησης, του πρωθυπουργού, του υπουργού «προστασίας του πολίτη» και της
ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ.
Οι μάσκες έπεσαν, οι δικαιολογίες τέλειωσαν, η προσπάθεια της κυβέρνησης να επιβάλει σιγή νεκροταφείου
για της τραγικές ευθύνες της στη αντιμετώπιση της πανδημίας δεν θα περάσει.
Το πετσόκομμα των λαϊκών ελευθεριών και δικαιωμάτων δεν μπαίνουν στο γύψο, όσο και να θέλουν να επιβάλουν την τρομοκρατία και την καταστολή σαν τρόπο
ζωής.
Το λαϊκό ταξικό κίνημα δεν φιμώνεται, δεν τρομοκρατείται

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΚΟΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11 Μάρτη 2021

Η οργή και αγανάκτηση του λαού θα σαρώσουν την
κρατική, αστυνομική επιχείρηση επιβολής της τρομοκρατίας και βίας ενάντια στα δικαιώματα των εργαζομένων,
της νεολαίας, του λαού. Η καθοδηγούμενη από την
κυβέρνηση αστυνομική βία και αυθαιρεσία, η τραμπούκικη συμπεριφορά σε βάρος αθώων πολιτών, με τη δικαιολογία της πανδημίας, δεν γίνεται ανεκτή.
Οι πρώτες αγωνιστικές αντιδράσεις με τις μεγαλειώδεις λαϊκές συγκεντρώσεις στη Ν. Σμύρνη και στη Νίκαια,
οι φοιτητικές συγκεντρώσεις σε πολλές πόλεις κόντρα
στο νόμο Κεραμέως- Χρυσοχοΐδη και στη συνεχή και προκλητική παρέμβαση της αστυνομίας στα πανεπιστήμια,
για το ασφαλές άνοιγμα των Σχολών, αποτελούν ισχυρές
απαντήσεις στην κυβερνητική πολιτική. Οι κινητοποιήσεις
των εργατικών συνδικάτων, ειδικά των υγειονομικών με
τη διεκδίκηση μέτρων προστασίας της υγείας του λαού
σημαδεύουν τον πραγματικό ένοχο για την τραγική κατάσταση που ζουν τα λαϊκά στρώματα.
Όσο κι αν προσπαθούν τα κυβερνητικά στελέχη και τα
παπαγαλάκια του συστήματος, μέσα από τα έντυπα και
ηλεκτρονικά ΜΜΕ, να συκοφαντήσουν το εργατικό κίνημα, να του χρεώσουν την ευθύνη για την διασπορά του
ιού δεν θα το καταφέρουν. Ο λαός έχει συνειδητοποιήσει
ότι δεν μπορεί να εμπιστευτεί την τύχη του στην κυβέρνηση και στα κρατικά όργανα, που ρόλος και στόχος τους
είναι η περιφρούρηση των συμφερόντων του μεγάλου
κεφαλαίου, της κερδοφορίας του, με το παράλληλο τσάκισμα των εργατικών κατακτήσεων και δικαιωμάτων.
Θα κλιμακώσουμε τη δράση μας. Καλούμε τους συνταξιούχους σε συμμετοχή στο Παννατικό Συλλαλητήριο των
εργατικών συνδικάτων στις 17 Μάρτη, Τετάρτη 6 μμ στα
Προπύλαια.
Η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Του λαού η πάλη θα
την σπάσει.

Δεν θα σταθούμε στα ίδια
τα γεγονότα, την τρομοκρατική και άθλια συμπεριφορά
των ειδικών σωμάτων της
αστυνομίας
σε
βάρος
αθώων πολιτών, τον τραυματισμό του αστυνομικού
από προβοκάτορες- τραμπούκους.
Με αφορμή όμως τα
γεγονότα αυτά η κυβέρνηση, τα παπαγαλάκια της και
οι προπαγανδιστικοί μηχανισμοί ξεσπάθωσαν ενάντια
στις συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις των εργαζομένων,
των φοιτητών, των υγειονομικών, λαϊκών στρωμάτων
που εκφράζουν την αντίστασή τους στα αντεργατικά και
αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης και στο όργιο τρομοκρατίας και αστυνομοκρατίας σε βάρος του λαϊκού
κινήματος.
Το πιο βολικό επιχείρημά
τους πως οι συγκεντρώσεις
ευθύνονται σχεδόν αποκλειστικά για την διασπορά του
ιού, για την εξάπλωση της
πανδημίας. Και άρα υπεύθυνοι που δεν ξεπλέκουμε με
αυτήν, που δεν ανοίγει η
αγορά, τα σχολεία κλπ είναι
όσοι οργανώνουν αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Και άρα
η κυβέρνηση οφείλει και
καλά θα κάνει να απαγορεύσει και να εμποδίσει και να
χτυπήσει τις κινητοποιήσεις.
Και η αστυνομία καλά θα
κάνει να επιστρατεύει κάθε
μορφή βίας ενάντια στις
συγκεντρώσεις, τις διαδηλώσεις, που κατά τα άλλα
είναι μεν δικαίωμα λαϊκό,
αρκεί όμως να μην ασκείται
στην πράξη.
Μπορεί οι συγκεντρωμένοι να τηρούν όλα τα μέτρα
ασφαλείας (μάσκες, αποστάσεις), που δεν τήρησε ο
ίδιος ο πρωθυπουργός.
Μπορεί όλα τα στοιχεία να
πιστοποιούν ότι ο ιός δεν
διασπείρεται στις συγκεντρώσεις. Μπορεί ο ίδιος ο
Χρυσοχοΐδης- όταν στριμώχτηκε για τις μπουλουκηδόν
εμφανίσεις των ομάδων
ΜΑΤατζήδων και ειδικών

“ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ
ΑΓΩΝΑΣ”
Ιδιοκτήτης:
Ομοσπονδία Συνταξιούχων
Ελλάδος-ΙΚΑ-ΕΤΜ
Εκδότης:
ΤΑΣΟΣ ΚΛΑΔΗΣ
Γραφεία:
Σωκράτους 23
(4ος όροφος)
Τ.Κ. 105 52 ΑθΗΝΑ

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

Διανέμεται
δωρεάν

φρουρών- να παραδέχτηκε
ότι ο ιός δεν μεταδίδεται σε
ελεύθερους,
ανοιχτούς
χώρους. Για τους ξεφωνημένους αντίπαλους της λαϊκής δράσης, που από το
πρωί μέχρι το βράδυ στα
ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις ξιφουλκούν ενάντια
στις συγκεντρώσεις, όλα
αυτά δεν ισχύουν. Όχι. Για
όλα φταίνε οι συγκεντρώσεις και όσοι τις οργανώνουν.
Η κυβέρνηση, η τακτική
της, τα αναποτελεσματικά
μέτρα της, η άρνηση λήψης
των απαραίτητων μέτρων
όπως τα ζητά και διεκδικεί
το εργατικό και λαϊκό κίνημα, οι υγειονομικοί (ενίσχυση του στόλου και με προσωπικό των ΜΜΜ, έλεγχο
και λήψη υγειονομικών
μέτρων στους μεγάλους
χώρους δουλειάς, ενίσχυση
του δημόσιου συστήματος
υγείας και προστασία των
υγειονομικών, επίταξη του
ιδιωτικού τομέα της υγείας
κ.α.) δεν έχουν καμία θέση
στις προπαγανδιστικές προτεραιότητές τους.
Ας το πάρουν χαμπάρι
όμως και αυτοί. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Το
εργατικό και λαϊκό κίνημα, οι
φοιτητές δεν θα υποταχτούν, δεν θα σκύψουν το
κεφάλι, δεν θα φιμωθούν,
δεν θα σιωπήσουν. Ακριβώς
η κρισιμότητα της κατάστασης και λόγω της πανδημίας
απαιτεί από το εργατικόλαϊκό κίνημα να σταθεί στο
ύψος των περιστάσεων και
να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του, την αξιοπρέπειά
του, τη ζωή του. Απέναντι
στην αντεργατική πολιτική,
κόντρα στην κρατική βία.
Και θα το κάνει. Αγνοώντας
τη λυσσαλέα αντιλαϊκή προπαγάνδα των παπαγάλων
του συστήματος. Και για να
κλείσουμε.
Όχι κε Πρωθυπουργέ.
Πίσω από τη δράση και τις
κινητοποιήσεις των εργαζομένων και του λαού δεν
βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Βρίσκεται το Ταξικό Εργατικό
Κίνημα, τα ταξικά συνδικάτα, η οργανωμένη νεολαία,
που οργανώνουν με συνέχεια, συνέπεια, στοχευμένα, με συγκεκριμένα αιτήματα την αγωνιστική αντίδραση των εργαζομένων
και του λαού ενάντια στην
αντεργατική κυβερνητική
πολιτική, ενάντια στην
αστυνομική, κρατική βία
και τρομοκρατία. Όσο κι αν
προσπαθείτε μαζί με την
αξιωματική αντιπολίτευση
στις δικομματικές κοκορομαχίες σας, όπως παραδεχτήκατε, να αποπροσανατολίσετε και να συκοφαντήσετε το εργατικό- λαϊκό
κίνημα, δεν θα το πετύχετε.
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Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί: φιλικοί για τους…
επενδυτές
Η πανδημία έχει πάει πίσω κάποια από τα μέτρα, που
η κυβέρνηση έπρεπε ήδη να έχει θεσπίσει, ρυθμίζοντας
τις αντίστοιχες εκκρεμότητες. Ένα από αυτά είναι των
«κόκκινων δανείων» και το συνοδευτικό αυτών μέτρο
των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. Έτσι σύντομα θα
έρθουν παρεμβάσεις, που θα καταστήσουν τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς περισσότερο «ελκυστικούς και φιλικούς» για τους επενδυτές. Με λίγα λόγια
να μην υπάρχει οποιαδήποτε υποψία καθυστέρησης
κατά τη διενέργειά τους, που πιθανόν να δυσκολεύει
την άμεση κατάσχεση των πρώτων κατοικιών χρεοφειλετών από τα κοράκια- επενδυτές και την μεταπώλησή
τους.
Ας έχουν το νου τους οι δανειολήπτες, όσοι οι τράπεζες και το αστικό κράτος τους πίνουν το αίμα. Φιλική
μεταχείριση από το κράτος αυτό δεν πρόκειται να
έχουν ποτέ. Η φιλικότητά του είναι είδος προς πώληση.
Έχεις να πληρώσεις; Την αγοράζεις από το κράτος.
Δεν έχεις; Σου προσφέρει το αντίθετο, την εχθρότητα.
Και βρίσκεσαι ανάμεσα σε δυο εχθρούς. Τα κοράκια
και το κράτος τους. Που τα χέρια τους έχουν νύχια
γαμψά και το στόμα τους στάζει αίμα. Εργατικό, λαϊκό.
Εμπρός λοιπόν για συμμαχία εργατική- λαϊκή να απαλλαχτούμε από τους εχθρούς αυτούς.

Δώστε λεφτά για την
Παιδεία και όχι για την
αστυνομοκρατία.
Το
σπουδαστικό της Ασφάλειας στα Πανεπιστήμια
δεν θα εισάγει τη δημοκρατία αλλά την κρατική
τρομοκρατία.
Στα Πανεπιστήμια το
κρατικό
παρακράτος
έκανε τη δουλειά του,
τώρα μπορεί να αποσυρθεί. Το ρόλο του αναλαμβάνει το επίσημο κράτος.

Σχέσεις ΗΠΑ- Ελλάδας.
Τόσο καλές όσο και το
1950
Στο Φόρουμ των Δελφών, που φέτος διοργανώθηκε
σε συνεργασία με το «Hellenic American Leadership
Council” μίλησαν γνωστοί αστέρες της αμερικάνικης
πολιτικής, όπως ο προκάτοχος του Πάιατ πρώην πρέσβης Ν. Μπερνς, ο Πάιατ βεβαίως- βεβαίως, ο Μ. Πάλμερ αναπληρωτής βοηθός υπουργός εξωτερικών των
ΗΠΑ καθώς και δικοί μας, όπως ο Δένδιας, ο Παναγιωτόπουλος και ο Κατρούγκαλος…
Ειπώθηκαν πολλά. Σταθήκαμε σε δυο τοποθετήσεις
που έχουν κατά τη γνώμη μας ιδιαίτερη σημασία. Ο μεν
ψαλιδοχέρης του ΣΥΡΙΖΑ είπε πως η σχέση με τις ΗΠΑ
είναι «στρατηγικής σημασίας» και καμάρωσε πως «η
βελτίωσή της ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ». Ο δε Πάιατ όχι
μόνο επαίνεσε το επίπεδο των σχέσεων αυτών, αλλά
εκτίμησε πως το σπουδαίο αυτό επίπεδο μπορεί να
συγκριθεί μόνο με εκείνο «της δεκαετίας του ‘50 και
των αρχών του ’60», όπου υπήρχε τέτοια αμοιβαία
«εμπιστοσύνη»!!!
Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε στον Τζέφρι κάθε
δικαίωμα να καμαρώνει. Δεν είναι λίγο να καταφέρνεις
ένα… αριστερό κόμμα, τον ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με το δεξιό
κόμμα της χώρας αυτής (που ολοκλήρωσε την από τον
ΣΥΡΙΖΑ προσυμφωνημένη στρατηγική συμφωνία με τις
ΗΠΑ) να την γυρίσουν πίσω στις εποχές του «yes men»,
στις εποχές όπου ο αμερικανός πρέσβης έλυνε και
έδενε, αποφάσιζε και διέταζε τις ελληνικές κυβερνήσεις, στις εποχές που όποιος χαρακτηριζόταν αριστερός από τη δεξιά, τον περίμενε κατατρεγμός, φυλάκιση, εξορία, ακόμα και θάνατος. Όταν τα βαθειά, ματωμένα σημάδια αυτής της «αμοιβαίας εμπιστοσύνης»
ήταν χαραγμένα στο κορμί της χώρας μας και των
αγωνιστών της ενάντια στην γερμανική και αγγλοαμερικάνικη κατοχή.
Εμείς τι άλλο να πούμε. Οι έπαινοι του Πάιατ προς
τη ΝΔ για το κατόρθωμα αυτό είναι απόλυτα αναμενόμενοι και λογικοί. Αλλά δυστυχώς και για τον… αριστερό ΣΥΡΙΖΑ!!

Το ποιηματάκι μας
Το γεράκι δεν θα γίνει περιστέρι
και του Μπάιντεν φονικό είναι το χέρι.
Του ιμπεριαλιστή η φάτσα κι αν αλλάζει
σαν του λύκου η ψυχή του θα ουρλιάζει.
Των λαών τις σάρκες θα ξεσχίζει,
δόντια, νύχια μεσ’ στο αίμα θα βυθίζει.
Τα συμφέροντα ζωές δεν λογαριάζουν,
κέρδη αμύθητα σαν πρέπει να στοιβάζουν.

Ομπάμα,
Τρραμπ,
Μπάιντεν διαχρονικοί
δολοφόνοι των λαών στη
Συρία, στο Ιράκ, στο
Αφγανιστάν. Όσοι συμφωνούσαν μαζί τους,
όσοι τους υποστήριξαν,
όσοι συμμάχησαν μαζί
τους, όσοι εξακολουθούν να σιωπούν για τα
εγκλήματά τους είναι
συνένοχοι σ’ αυτά.

Κι όλοι οι γλύφτες που τον μπάρμπα
Σαμ τιμούνε
σαν τον πρώην και τον νυν θα τον υμνούνε.
Μα όσες κι αν προσπάθειες θα κάνουν,
πέπλο αγγελικό λευκό να του υφάνουν,
σάπιος διάβολος πάντα θα παραμείνει,
και ο κόσμος μας της κόλασης καμίνι.
Μα οι λαοί ποτέ τους δεν ξεχνούνε,
και τα βάσανα ετούτα που περνούνε.
Θα ‘ρθει η ώρα που μ’ ορμή θα σηκωθούνε,
και το σατανά στα τάρταρα πετούνε.
Εργατιά, λαοί επαναστάτες
του ιμπεριαλισμού θα θάψουμε τις στάχτες.

Τα γεγονότα στις ΗΠΑ.
Γιατί τόση φασαρία;
Χαμός με τα πρόσφατα γεγονότα και εξελίξεις στις
ΗΠΑ. Σείστηκε όλη η οικουμένη. Ταρακουνήθηκαν οι
υπερασπιστές της «δυτικής» δημοκρατίας και του
λίκνου της, του υποδειγματικού παραδείγματός της.
Ένας ηττημένος στις εκλογές πρόεδρος, ο «διαβολικά
καλός»- κατά Τσίπρα- Τρραμπ, αμφισβήτησε την ήττα
του, σχεδόν αρνήθηκε να παραδώσει την προεδρία,
κάλεσε μάλιστα τους οπαδούς του να παρεμποδίσουν
τη διαδικασία επικύρωσης των εκλογικών αποτελεσμάτων στο Καπιτώλιο, την έδρα της Γερουσίας και της
βουλής των Αντιπροσώπων και κατ’ επέκταση την ανακήρυξη του διαδόχου και νικητή του Μπάιντεν στην
προεδρία.
Ήταν πρωτοφανές ένα τέτοιο συμβάν; Γενικά μπορεί
να πει κάποιος ναι, ήταν. Κανείς πρόεδρος δεν αμφισβήτησε την ανάδειξη του επόμενου, έστω κι αν υπήρχαν στοιχεία δικαιώματος για κάτι τέτοιο. Έτσι κι
αλλιώς το πρωτότυπο και καθόλου δημοκρατικό αμερικάνικο εκλογικό σύστημα ντε φάκτο αποτελεί βάση
νοθείας της λαϊκής ετυμηγορίας (όποια αξία μπορεί να
έχει αυτή στις εκλογές στον καπιταλισμό και μάλιστα
τον αμερικάνικο), που δεν εκλέγει πρόεδρο, αλλά εκλέκτορες του προέδρου. Το τι θα κάνουν οι εκλέκτορες
δεν είναι αποτέλεσμα της όποιας δέσμευσης απέναντι
στη λαϊκή ψήφο, αλλά απέναντι στα συμφέροντα που
προωθούν τη μια ή την άλλη επιλογή. Είναι παγκοίνως
γνωστό ότι τα αμερικάνικα μεγάλα μονοπώλια χρηματοδοτούν τις προεκλογικές καμπάνιες των υποψηφίων
και των δυο κομμάτων, ρεπουμπλικάνων και δημοκρατικών.
Ούτε τα κλάματα για την αμερικάνικη δημοκρατία
έχουν κάποια αξία, γιατί απλά δεν υπάρχει τέτοια. Στο
πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ αποτυπώνεται φυσικά η
κορυφαία έκφραση της απόλυτης, ξεκάθαρης, στυγνής, χυδαίας, πιο σάπιας από αλλού, αστικής δικτατορίας του κεφαλαίου.
Οι πράξεις λοιπόν του Τρραμπ ήταν μια νέα ατραξιόν στο πανηγύρι, που ονομάζεται «αμερικάνικες προεδρικές εκλογές».
Οι εκλογές στις ΗΠΑ έχουν όντως ένα παγκόσμιο
ενδιαφέρον, αφορούν τις εξελίξεις σε όλο τον πλανήτη,
λόγω του πρωτεύοντα ρόλου του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού σε διεθνές επίπεδο, στο φόντο τους παίζονται τεράστια μονοπωλιακά συμφέροντα, εκφράζονται
ισχυρές στρατηγικές και τακτικές αντιθέσεις και συμμαχίες, εγχώριες και εξωτερικές βλέψεις και σχεδιασμοί, όμως δεν παύουν να είναι πανηγύρι και ταυτόχρονα μια κορυφαία διαδικασία εξαπάτησης ενός ολόκληρου λαού, που τεράστιες μάζες του βιώνουν δεκαετίες
τώρα την ανείπωτη φτώχεια, την εξαθλίωση, τη μιζέρια,
το ρατσισμό, την αμορφωσιά, την περιθωριοποίηση και
την εγκληματικότητα, την δολοφονική κρατική βία και
βαρβαρότητα.
Όσοι «έπεσαν από τα σύννεφα από τον ξεπεσμό της
αμερικάνικης δημοκρατίας», όσοι ξεσπάθωσαν εναντίον του «παρανοϊκού» ή ακροδεξιού Τρραμπ- κάποιοι
απ’ αυτούς τον παίνεψαν, τον έγλειψαν, καμάρωσαν
σαν γύφτικα σκεπάρνια δίπλα του, όταν τους δέχτηκε
στον Λευκό Οίκο- δεν έκαναν τίποτε άλλο από το να
κρύψουν τη δική τους υποκρισία, για μια κατάσταση
που πάντα υπήρχε, απλά, στη δεδομένη συγκυρία,
εκφράστηκε με τον καινοφανή αυτό τρόπο.
Και, στο κάτω- κάτω, για να λέμε και «του στραβού
Τρραμπ το δίκιο», δεν δολοφόνησε τον αντίπαλό του
(βέβαια κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει αύριο στην…
κορωνίδα της δυτικής δημοκρατίας). Για να θυμίσουμε
τη δολοφονία του Λίνκολν, των δύο Κέννεντι. Ή δεν
κατασκόπευσε τον Μπάιντεν, για να θυμίσουμε το
σκάνδαλο Γουώτεργκειτ του Νίξον. Αποδείξεις κι αυτά
της ποιότητας της δημοκρατίας του βορειοαμερικάνικου καπιταλισμού. Δεν επεκτεινόμαστε βέβαια στο πως
κρίνουν, επιθυμούν, απαιτούν και επιβάλλουν, με διάφορους τρόπους, αν κρίνουν αναγκαίο για τα συμφέροντά τους οι ΗΠΑ, τη «δημοκρατία» σε άλλες χώρες.
Το έχουμε δει, ζήσει, κατανοήσει απόλυτα δεκαετίες
τώρα παντού γύρω μας, αλλά εμείς εδώ στη χώρα μας
και στο πετσί μας στην κυριολεξία.
Ας νιώσουν ανακούφιση λοιπόν όσοι αναμένουν με
αγωνία την «αποκατάσταση» της δημοκρατίας στις
ΗΠΑ και στον κόσμο, που θα φέρει ο Μπάιντεν. Θα το
κάνει. Όπως το έκαναν χρόνια οι προηγούμενοί του
αμερικανοί πρόεδροι. Κι ας αναφωνήσουν όλοι μαζί:
God bless America!!

