Από το Σικάγο ως την Καισαριανή - ζήτω η 1η Μάη κι η πάλη η ταξική
Η Πρωτομαγιά δείχνει ξανά και πάντα το δρόμο.
Με αγώνες θα εμποδίσουμε, με αγώνες θα ξανακατακτήσουμε
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Της... σύνταξης

Να πιστέψουμε στη
δύναμή μας
Η Πρωτομαγιάτικη Απεργία, η τεράστια επιτυχία της
καθώς και οι μεγάλες συγκεντρώσεις που οργάνωσαν τα
ταξικά και αγωνιστικά συνδικάτα σε όλη τη χώρα, με την
πρωτοβουλία πάντα των ταξικών δυνάμεων του ΠΑΜΕ,
δεν ήταν μια ακόμα σημαντική αγωνιστική δράση. Αποτέλεσε, μετά την απεργία στις 26 Νοέμβρη 2020, το δεύτερο μεγαλύτερο όμως βήμα στην κατεύθυνση της δυναμικής παρέμβασης, της μεγαλύτερης συσπείρωσης του
οργανωμένου εργατικού και λαϊκού κινήματος, των δυνάμεων της λαϊκής συμμαχίας στη σύγκρουση με την
αντεργατική/αντιλαϊκή πολιτική.
Η ενότητα των δυνάμεων αυτών που εκφράζεται με
την ταύτιση σε πολύ μεγάλο βαθμό των στόχων πάλης
και των αιτημάτων, η μεγαλύτερη κατανόηση της ανάγκης για μια ενιαία αγωνιστική στάση και πορεία με ένα
τέτοιο διεκδικητικό πλαίσιο συνιστούν μια νέα θετική και
ελπιδοφόρα παράμετρο στην προοπτική της ανάπτυξης
της δράσης της κοινωνικής συμμαχίας, με πρωτοπόρα
την εργατική δράση, για την ανατροπή της αντιλαϊκής
πολιτικής.
Η Πρωτομαγιά είναι ασφαλώς κατ’ αρχήν υπόθεση
της εργατικής τάξης. Όμως το γεγονός πως στο δρόμο,
που με πολύ προσπάθεια έχει ανοίξει για την ενίσχυση
της ενιαίας λαϊκής συσπείρωσης και πάλης, μπαίνουν
όλο και νέες δυνάμεις από την εργατική τάξη και τα άλλα
λαϊκά εργαζόμενα στρώματα, είναι μια εξέλιξη, που δίνει
ακόμα μεγαλύτερη αισιοδοξία για τη συνέχεια.
Επίσης η κοινή διαπίστωση πως η κυβερνητική πολιτική, η πολιτική της ΕΕ αποτελούν απόλυτο αδιέξοδο για
τα εργατικά και λαϊκά συμφέροντα και ανάγκες, είναι ένα
απάνθρωπο προσωπείο, που δεν φτιασιδώνεται με μπαλώματα, μικροπαροχές και τσιγκούνικες προσπάθειες
αντιμετώπισης των ακραίων περιπτώσεων εξαθλίωσης
από μεριάς κυβερνήσεων. Η συνολική εκτίμηση πως τα
συμφέροντα του λαού βρίσκονται αντικειμενικά σε πλήρη
αντίθεση και σύγκρουση με τα συμφέροντα του μεγάλου
κεφαλαίου, πως δεν μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά
και να έχουν την ίδια αξία και προτεραιότητα.
Η καταιγίδα που έρχεται θα χτυπήσει την εργατική
τάξη και τα λαϊκά στρώματα σε όλες ανεξαίρετα τις
πλευρές της ζωής τους, σαν ξεσάλωμα της αντεργατικής
φρενίτιδας. Με το οριστικό τσάκισμα εργατικών δικαιωμάτων και αιματοβαμμένων κατακτήσεων (8ωρο, 5νθήμερο, προσωπικό/οικογενειακό χρόνο, συνδικαλιστικές
ελευθερίες κ.α.). Τη μεγαλύτερη υποβάθμιση των δομών
εξυπηρέτησης των αναγκών του λαού (δημόσια υγεία,
παιδεία, πρόνοια). Την ανατροπή κοινωνικών δεδομένων
(ιδιωτικοποίηση ασφάλισης). Το ξεκλήρισμα των μικροεπιχειρηματιών και αυτοαπασχολούμενων της πόλης και
του χωριού για χάρη της συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης του κεφαλαίου από τους μονοπωλιακούς ομίλους. Το ξεσπίτωμα χιλιάδων οικογενειών από τους
μαζικούς πλειστηριασμούς.
Όλα αυτά καθοδηγούν και βοηθούν στην ενιαία αντίληψη και δράση. Οι λαϊκές δυνάμεις, σε μια συμμαχία
δυνατή, ξεπερνώντας αδυναμίες, καθυστερήσεις, φοβίες, δισταγμούς, τις ιδεολογικές παγίδες των αστών,
μπορούν να συγκρουστούν με την αντίπαλη πολιτική, να
αντεπιτεθούν, να την ανατρέψουν, να διεκδικήσουν και
να κατακτήσουν μια άλλη κατάσταση, όπου θα κυριαρχεί
η κατοχή τους στον, από τους εργαζόμενους, παραγόμενου πλούτου. Όπου ο λαός θα είναι απαλλαγμένος από
τα παράσιτα της πλουτοκρατίας, που ζουν προκλητικά
και παράνομα σε βάρος του.
Αυτή είναι η μοναδική διέξοδος για την εργατική
τάξη και το λαό μας. Προς τα εκεί βαδίζουμε. Ανοίγουμε το δρόμο, προχωράμε. Να πιστέψουμε στις δυνάμεις μας, να τις διαθέσουμε με αισιοδοξία στην αγωνιστική, ανατρεπτική διέξοδο.

Παναττική Αγωνιστική Συγκέντρωση
Συνταξιούχων 20 Απρίλη
Μεγάλη συγκέντρωση διοργάνωσε η ΣΕΑ των συνταξιουχικών οργανώσεων στην Αθήνα στις 20 Απρίλη στην
Πλ. Κλαυθμώνος με τη λήψη και τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων προφύλαξης από την πανδημία, στο
χώρο είχαν τοποθετηθεί καρέκλες σε αποστάσεις μεταξύ
τους, ενώ όλοι οι συγκεντρωμένοι φορούσαν μάσκες. Η
συγκέντρωση ήταν το «εναρκτήριο λάκτισμα», η απαρχή
ενός νέου γύρου αγωνιστικών κινητοποιήσεων των
συνταξιούχων για τη διεκδίκηση των αιτημάτων τους, το
δικαίωμα στη ζωή με αξιοπρέπεια. Οι εκπρόσωποι των
οργανώσεων που συσπειρώνονται στη ΣΕΑ στις ομιλίες
τους επισήμαναν τα προβλήματα που η πολιτική όλων
των κυβερνήσεων έχει σωρεύσει σε βάρος των συνταξιούχων, με τις μεγάλες περικοπές στις συντάξεις, τα νέα
αντεργατικά μέτρα για την επικουρική ασφάλιση, ενώ
κατήγγειλαν την αντιλαϊκή διαχείριση της πανδημίας,
που άφησε το λαό απροστάτευτο, το δημόσιο σύστημα
υγείας σε κατάρρευση, για χάρη των συμφερόντων του
ιδιωτικού τομέα και της μεγαλοεργοδοσίας.
Απαντώντας στην προπαγάνδα της κυβέρνησης και
των παπαγάλων των ΜΜΕ για το ότι η πανδημία και η
κρίση δεν δημιούργησαν προβλήματα στους συνταξιούχους ο Δ. Κουμπούρης ανέφερε: «Μας λένε να είμαστε
ευχαριστημένοι οι συνταξιούχοι γιατί δεν χάσαμε τίποτα
αυτό το διάστημα… Όλα αυτά τα χρόνια υλοποιούν τις
πολιτικές που υπαγορεύονται από τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα με στόχο να μειώσουν την αξία της
εργατικής δύναμης και θα αφαιρεθούν οι συντάξεις, γιατί
είναι βαρίδι για την ανάπτυξη… Ποια είναι η ανάπτυξη;
Αυτή, που για εμάς και για τα παιδιά μας σπέρνει τη
δυστυχία και στα μεγάλα συμφέροντα δίνει τεράστια
κέρδη». Ανέδειξε ακόμα ότι «όλες σας οι πολιτικές οδηγούν στη φτωχοποίηση των ανθρώπων που παράγουν
τον πλούτο».

Ανακοίνωσε την απόφαση της ΣΕΑ να συμμετέχουν οι
συνταξιούχοι στις Πρωτομαγιάτικες δράσεις και στην
απεργία του εργατικού κινήματος στις 6 του Μάη και
κάλεσε τα σωματεία να συμμετάσχουν στην κατάθεση
στεφάνων το Μ. Σάββατο 1η Μάη στην Καισαριανή προς
τιμήν των θυμάτων της εργατικής τάξης. καταγγέλλοντας
τις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης και των συμβιβασμένων
πλειοψηφιών στη ΓΣΕΕ που προσπάθησαν να μετατρέψουν τη μέρα της Πρωτομαγιάς σε τέταρτη μέρα αργίας.
Ανακοίνωσε το πρόγραμμα δράσης που αποφάσισε η
ΣΕΑ για τον Μάη και τον Ιούνη, όπου θα οργανωθούν- εφ’
όσον το επιτρέψουν οι συνθήκες- περιφερειακές κινητοποιήσεις και συσκέψεις σε όλη τη χώρα, ενώ προανήγγειλε μεγάλη πανελλαδική συγκέντρωση στην Αθήνα για την
1η Οκτώβρη, Παγκόσμια Μέρα Συνταξιούχων.
Στη συγκέντρωση παρευρέθηκαν αντιπροσωπεία της
Εκτελεστικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ και ο βουλευτής
του ΚΚΕ Χρ. Κατσώτης, ενώ χαιρετισμό έστειλε ο Διαμαντής Μαυροδόγλου, πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας
μας.

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2021
Πανελλαδική - Πανεργατική - Παλλαϊκή Απεργία του ταξικού - εργατικού - λαϊκού κινήματος της 6 Μάη
Μας κήρυξαν τον πόλεμο - τους απαντάμε με πόλεμο
Ετοιμάζουν το πισωγύρισμα
της εργατικής τάξης, του συνόλου του εργαζόμενου λαού,
όσον αφορά στα εργασιακά και
κοινωνικά δικαιώματά του έναν
αιώνα πίσω.
Τότε που δεν υπήρχε καθορισμένος μισθός, καθορισμένο
ωράριο, κοινωνική ασφάλιση.
Τότε που το μεροκάματο το
αποφάσιζε ο εργοδότης, το
ωράριο το ρύθμιζε το αφεντικό,
τις συνθήκες εργασίας τις διαμόρφωνε ο επιχειρηματίας, η
ασφάλιση ήταν ανύπαρκτη
έννοια, υπήρχε μόνο η εργατική
αλληλεγγύη.
Σήμερα το μισθό τον αποφασίζει ο υπουργός, σαν εκπρόσωπος των εργοδοτών, το ωράριο θα το ρυθμίζει το αφεντικό
εκβιάζοντας τον εργαζόμενο,
για τις συνθήκες εργασίας ο
επιχειρηματίας θα είναι ανεξέ-

λεγκτος, η ασφάλιση θα γίνει
ατομική υπόθεση του εργαζόμενου, το κράτος και οι εργοδότες
θα αρπάζουν και θα εκμεταλλεύονται τα αποθεματικά των
εισφοροαποθεματικών τους.
Τότε ο συνδικαλισμός ήταν
παράνομος, οι πρωτοπόροι
εργάτες κυνηγιόντουσαν και
απολύονταν, φυλακίζονταν ή
εξορίζονταν με τα ιδιώνυμα του
Βενιζέλου, οι απεργίες χτυπιόντουσαν από την αστυνομία και
το στρατό. Τα συνδικάτα διαλύονταν, απαγορευόταν η λειτουργία τους. Αύριο ο συνδικαλισμός αν δεν δέχεται τον
ασφυκτικό έλεγχο της κυβέρνησης θα απαγορεύεται, οι απεργίες έτσι κι αλλιώς 95% βγαίνουν παράνομες και καταχρηστικές, αύριο η παρανομίας
τους θα γίνει πιο εξουθενωτική,
συνέχεια στη σελ. 2

Κυκλοφόρησε το πρώτο φύλλο της νεοεκδοθείσας εφημερίδας του ΠΑΜΕ «Πανεργατική»
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Απρίλης-Μάης 2021

1η Μάη: Κατάθεση στεφανιών στο θυσιαστήριο της
Καισαριανής
συνέχεια από τη σελ. 1
οι συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις θα χτυπιούνται
ακόμα πιο βάρβαρα από
τις ειδικές δυνάμεις καταστολής του κράτους, οι
συνδικαλιστές θα σύρονται στα δικαστήρια, θα
εξοντώνονται ποινικά και
οικονομικά, τα συνδικάτα
θα στραγγαλίζονται οικονομικά.
Όμως δεν «παίζουν»
μόνοι τους και δεν βρισκόμαστε πριν το 1886,
ούτε πριν το 1920. Οι
χιλιάδες απεργοί σε όλη
τη χώρα στις συγκεντρώσεις και τα συλλαλητήρια
σε όλες τις πόλεις έστειλαν το δικό τους μήνυμα:
«Σκλάβοι του 21ου αιώνα
δεν θα γίνουμε».
Το σύνθημα «Όχι στη
10ωρη δουλειά, κάτω τα
χέρια από τα Συνδικάτα,
μέτρα για την υγεία του
λαού» συμπύκνωσε όλα
αυτά τα ζητήματα που
συνιστούν το σύνολο των
στρατηγικών ανατροπών,
που το μεγάλο κεφάλαιο
θέλει να πετύχει σε βάρος
της εργατικής τάξης και
του λαού. Ταυτόχρονα
αποτελεί
συμπύκνωση
του βασικού πλαισίου
διεκδικήσεων- στόχων του
αγώνα των εργαζομένων.
«Μη ματώνεις άλλο για
την πλουτοκρατία, αγώνας τώρα για άλλη κοινωνία», Μ’ αυτό το σύνθημα
οι συγκεντρωμένοι απεργοί ξεδίπλωσαν τον δικό
τους στρατηγικό στόχο
της πάλης της εργατικής
τάξης, της ανατροπής
του συστήματος της
εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, την
αντικατάστασή του από
εκείνο που θα προσφέρει στον εργαζόμενο λαό
το σύνολο του πλούτου
που παράγει για δικό
αποκλειστικά όφελος.
Εργάτες, υπάλληλοι,

βιοπαλαιστές και αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες,
φοιτητές και μαθητές,
συνταξιούχοι έδωσαν τα
βροντερό «παρών» τους
στις συγκεντρώσεις στο
Σύνταγμα στην Αθήνα,
στην Πλ. Καραϊσκάκη
στον Πειραιά, στο Άγαλμα
Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στη
Λάρισα, στο Βόλο, στα
Γιάννενα, στο Ηράκλειο,
παντού σε όλη την Ελλάδα. Έστειλαν την απέραντη περιφρόνησή τους
στην ξεπουλημένη μαφιόζικη ηγεσία της ΓΣΕΕ, που
σαμποτάρισε για άλλη μια
φορά την Πρωτομαγιάτικη ταξική Απεργία και
φυσικά ούτε καν τόλμησε
να οργανώσει κάποια
εκδήλωση.
Παρών στη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα ήταν ο ΓΓ της ΚΕ του
ΚΚΕ Δ. Κουτσούμπας ενώ
διαβάστηκε μήνυμα από
τον Χοακίν Ρομέρο, πρόεδρο του Συνδικάτου Φούντρα Ενερχάτικα Κολομβίας, αντιπρόεδρο της
Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας (ΠΣΟ).
Ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα, που
περιελάμβανε τραγούδια
που έχουν συντροφεύσει
τους αγώνες των εργατών, Η μεγαλειώδης
απεργιακή συγκέντρωση
ολοκληρώθηκε με τις
γροθιές υψωμένες και
τον ύμνο της «Διεθνούς».
Επίσης ανακοινώθηκε η
διοργάνωση
πλατιάς
σύσκεψης των συνδικάτων τη Δευτέρα 10 Μάη
στις 6.30 μ.μ. στο Πεδίον
του Άρεως για την οργάνωση και την κλιμάκωση
της πάλης, με κεντρικό
αίτημα να μην κατατεθεί
το
νέο
αντεργατικό
έκτρωμα και να ξηλωθεί
όλο το προηγούμενο
αντεργατικό οπλοστάσιο.

Αυτοί που προσφέρουν στο λαό, κοπιάζουν για την υγεία και τη ζωή του, δεν είναι
αχρείαστοι. Άχρηστοι είναι εκείνοι που του
στερούν αυτά τα αγαθά.

Την Ημέρα της 1ης Μάη, Σάββατο, τα συνδικάτα,
φορείς του μαζικού κινήματος, το ΠΑΜΕ, η ΠΣΟ, με μια
πορεία δεκάδων συνδικαλιστών και εκπροσώπων/αντιπροσωπειών τους μέσα από τον κεντρικό δρόμο της
Καισαριανής έφτασαν στο χώρο του Σκοπευτηρίου,
όπου σε μια σεμνή τελετή απέτισαν φόρο τιμής στους
200 εκτελεσμένους κομμουνιστές από τους Γερμανούς
φασίστες την Πρωτομαγιά του 1944. Από τους φορείς
κατατέθηκαν στεφάνια στο μνημείο των εκτελεσθέντων, ακούστηκε από τα μεγάφωνα το Πένθιμο Εμβατήριο, ενώ οι σηκωμένες γροθιές των συγκεντρωμένων
έστειλαν το αποφασιστικό μήνυμα της συνέχισης του
αγώνα. Τα συνθήματα «Από το Σικάγο ως την Καισαριανή- ζήτω η 1η Μάη κι η πάλη η ταξική», «Κόκκινη Πρωτομαγιά- Πρωτοπόρα Εργατιά» και «Χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά- Εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά»
συνόδεψαν την πορεία και τη συγκέντρωση.
Αντιπροσωπεία της ΣΕΑ των Συνταξιουχικών Οργανώσεων πήρε μέρος στην εκδήλωση και κατέθεσε στεφάνι.
Αντίστοιχες εκδηλώσεις των ταξικών συνδικάτων
οργανώθηκαν σε πολλές πόλεις της χώρας.

9 ΜΑΗ 1945: Το μαύρο τέρας
του φασισμού ξεψύχησε

Οι ΛΑΟΙ τον νίκησαν, ο
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ τον
συνέτριψε. Η ΚΟΚΚΙΝΗ
ΣΗΜΑΙΑ με το ΣΦΥΡΟΔΡΕΠΑΝΟ καρφώθηκε
στην κορυφή του αιματοβαμμένου Ράιχσταγκ. Η
ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ σήκωσε το μεγάλο βάρος του
πολέμου και το πλήρωσε
με εκατομμύρια θύματα.
Ο ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ανταποκρίθηκε επάξια στο διεθνιστικό, ιστορικό χρέος του.
Η Ευρώπη αναστήθηκε, ο κόσμος ξανασηκώθηκε όρθιος, οι λαοί ανάπνευσαν. Η ιστορία δεν
τέλειωσε τότε, όμως αυτά
τα γεγονότα γράφτηκαν
μια μοναδική φορά με
ανεξίτηλα γράμματα. Κι
όσο κι αν πασχίζουν
αυτοί- που είτε ήταν πρω-

ταγωνιστές ή συμπρωταγωνιστές των εγκλημάτων
του ναζισμού, είτε κανόνιζαν σε κρυφές συνεννοήσεις μαζί του τις τύχες
των λαών- να ξαναγράψουν αυτές τις γραμμές
κατά πως τους βολεύει,
δεν θα το πετύχουν. Την
ιστορία τη γράφουν και
δεν την ξεχνούν οι λαοί κι
όχι οι σπεκουλαδόροι –
τσιράκια- γραφειοκράτες
των Βρυξελλών και τα
μαύρα κοράκια που σήκωσαν κεφάλι στις πρώην
σοσιαλιστικές χώρες.

Εμπρός ΛΑΕ μη
σκύβεις το κεφάλιΟ μόνος τρόπος
είναι η ανατροπή
με πάλη

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
Υπόμνημα
προς τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης
κ. Κωστή Χατζηδάκη
Κοινοποίηση: Υφυπουργό Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου
Κύριε Υπουργέ
Όλα τα προηγούμενα χρόνια οι συνταξιούχοι έχουν
δεχθεί μεγάλες περικοπές σε ό,τι έπρεπε να λάβουν
στα γεράματά τους πληρωμένα με τον αγώνα και τον
κόπο μιας ζωής. Οι μειώσεις στις συντάξεις, κύριες,
επικουρικές, στην υγεία, στα φάρμακα, στις κοινωνικές παροχές, η αφαίρεση του ΕΚΑΣ, της 13η και 14ης
σύνταξης ισχύουν στο ακέραιο.
Σήμερα 20/4 και ώρα 10π.μ. στη Πλατεία Κλαυθμώνος πραγματοποιούμε μια ακόμη συγκέντρωση με
όλα τα μέσα προστασίας και διεκδικούμε ό,τι άδικα
μας έχει αφαιρεθεί, αλλά και σε όσα καθημερινά
έρχονται για να χειροτερεύουν την ζωή μας και των
παιδιών μας. Οι συντάξεις μας, τα δικαιώματά μας
στην κοινωνική ασφάλιση, την υγεία, δεν είναι χάρισμα, δεν τα χρωστάμε σε κανένα δανειστή.
Διεκδικούμε στο ακέραιο.
- Τις περικοπές στις κύριες, επικουρικές συντάξεις,
τα δώρα, το ΕΚΑΣ, τα φάρμακα, το άνοιγμα των νοσοκομείων στις εκατοντάδες δομές της υγείας, που
έκλεισαν.
- Απαιτούμε να καλυφθούν άμεσα οι τραγικές ελλείψεις σε αυτές που λειτουργούν με κρεβάτια-μονάδες
ΜΕΘ, γιατρούς, νοσηλευτές, με επίταξη των δομών
της ιδιωτικής υγείας.
- Με ευθύνη της Κυβέρνησης να εξασφαλιστεί ο
εμβολιασμός σε χιλιάδες συνταξιούχους υπερήλικες
που αδυνατούν να μεταβούν στα εμβολιαστικά κέντρα.
- Να δημιουργηθούν τώρα νέες υποδομές με δημόσιους οίκους ευγηρίας, κέντρα αποκατάστασης. Να
γίνει πρόσληψη προσωπικού για βοήθεια στο σπίτι των
ανήμπορων.
- Να προσληφθεί άμεσα το αναγκαίο προσωπικό
στον ΕΦΚΑ και να εφοδιασθεί με τα κατάλληλα απαραίτητα τεχνικά μέσα για την άμεση έκδοση και την απόδοση στο σύνολο των συντάξεων κύριων και επικουρικών που κατά εκατοντάδες χιλιάδες εκκρεμούν από το
έτος 2015.
- Η Κυβέρνηση να αποδώσει άμεσα στους συνταξιούχους όλες
τις διαφορές στα αναδρομικά τους, εφάπαξ, τώρα
με πολιτική απόφαση. Τα αναδρομικά του 11μηνου
Ιούνης 2015, Μάης 2016 που αφορούν τις κύριες, επικουρικές συντάξεις καθώς και τις αποδοχές της 13ης
και 14ης σύνταξης και τα αναδρομικά που προκύπτουν
από τον νέο επανυπολογισμό των συντάξεων σε όλους
τους συνταξιούχους.
- Για τις περιπτώσεις των καθυστερήσεων καταβολής των συντάξεων και των αναδρομικών που οι συνταξιούχοι δικαιούνται και τους αποδίδονται μετά από
χρόνια και μάλιστα άτοκα. Απαιτούμε να καταργηθεί
κάθε φορολογία αφού αυτά τα χρήματα άτοκα τους
καταβάλλονται.
- Η Κυβέρνηση κατάργησε τις διατάξεις του νόμου
που προέβλεπε 300 Ευρώ περίπου (Δώρο) για τους
συνταξιούχους. Απαιτούμε μπροστά στο Πάσχα να μας
καταβληθεί κανονικά η περικομμένη 14η σύνταξη για
όλους τους συνταξιούχους από το 0,5% του κρατικού
προϋπολογισμού που προβλέπεται από τον νόμο που η
κυβέρνηση ψήφισε.
- Άμεση κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και
απόδοση των κατακρατημένων από τον παράνομο υπερυπολογισμό της.
- Να σταματήσει κάθε ενέργεια της κυβέρνησης για
την ιδιωτικοποίηση της Κοινωνικής Ασφάλισης αρχίζοντας από την Επικουρική.
- Να ανακεφαλαιοποιηθούν τώρα τα ασφαλιστικά
μας ταμεία. - - Να δοθούν άμεσα αυξήσεις σε όλες τις
συντάξεις με κατώτερη σύνταξη στα 600 Ευρώ από τα
384 ευρώ που ισχύουν σήμερα. - - Να υπογραφεί
άμεσα η υπουργική απόφαση που αφορά την απόδοση
στις συνδικαλιστικές οργανώσεις των συνταξιούχων τα
χρήματα που παρακρατούνται για τον σκοπό αυτό με
τις διατάξεις του νόμου 4387/16 και αφορούν τις λειτουργικές και άλλες ανάγκες εκατοντάδων συνταξιουσυνέχεια στη διπλανή σελίδα >>>>>>

ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ
>>>>>> συνέχεια από τη διπλανή σελίδα
χικών οργανώσεων σε όλη την χώρα.
- Να αποδοθούν άμεσα τα χρήματα που παρακρατούνται από τους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ για Θεραπευτικό και Κοινωνικό Τουρισμό, όπως αυτές προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου 3863/2010.   
- Να δοθεί σαφής απάντηση για τους συνταξιούχους
του ΝΑΤ, πριν και μετά τον νόμο 4387/16.
- Την άμεση καταβολή των επικουρικών συντάξεων
και οποίες διαφορές οφείλονται στους συνταξιούχους
Δικηγόρους.
- Άμεση καταβολή των αναδρομικών στους συνταξιούχους του Δημοσίου.
- Ισονομία στις συντάξεις χηρείας των συνταξιούχων
του Δημοσίου, όπως η νομοθεσία ισχύει σήμερα για
τους νέους συνταξιούχους χηρείας.
- Να δοθεί λύση στις εκκρεμείς συντάξεις για τους
υποψήφιους συνταξιούχους που οφείλουν στον ΕΦΚΑ
κύρια του ΟΑΕΕ και δεν έχουν την δυνατότητα να πληρώσουν, να τους αποδίδεται άμεσα σύνταξη με βάση
τα χρόνια που έχουν πληρώσει.
- Παράταση για τις αρχαιρεσίες και τα συνέδρια των
συνταξιούχων μέχρι τέλος του έτους
- Άμεση έκδοση υπουργικής απόφασης για τη χορήγηση της προαιρετικής εισφοράς των 20 λεπτών στις
Οργανώσεις που τα δικαιούνται, για τις ανάγκες των
Σωματείων τους.
Συνάντηση της ΣΕΑ με τον Υφυπουργό
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης,
κ. Παν. Τσακλόγλου στις 28/4/21
Η ΣΕΑ εξέδωσε Δελτίο Τύπου για τα
αποτελέσματα της συνάντησης
Η αντιπροσωπεία της ΣΕΑ έθεσε στον Υφυπουργό κ.
Παν. Τσακλόγλου όλα τα αιτήματα που αναφέρονται
στο Υπόμνημά μας που του είχε κοινοποιηθεί πριν την
Παναττική Πανσυνταξιουχική συγκέντρωσή μας στις
20/4/21.
Η εκτίμησή μας από την συζήτηση και τις απαντήσεις που μας δόθηκαν είναι:
* Η Κυβέρνηση ουσιαστικά θεωρεί δίκαιο και σωστό
ό,τι μας έχει περικοπεί και μας έχει αφαιρεθεί μέχρι
σήμερα σε όλες μας τις συντάξεις, δώρα, μερίσματα,
κοινωνικές παροχές, με την αιτιολογία των δημοσιονομικών προβλημάτων.
* Ετοιμάζει νέο γύρο, νέα επέλαση σε ό,τι μας έχει
απομείνει, επαναλαμβάνοντας το σαθρό επιχείρημα
είναι ότι τα δικά μας ασφαλιστικά και τις συντάξεις μας
της πληρώνουν τα παιδιά μας σήμερα!!!
* Ετοιμάζει ιδιωτικοποίηση στη κοινωνική ασφάλιση
αρχίζοντας από την επικουρική και θα διατηρήσει ό,τι
αντισφαλιστικό έχει ψηφισθεί μέχρι σήμερα.
* Η απάντηση ότι ορισμένα ζητήματα θα εξετασθούν, όπως το αίτημα των Δικηγόρων, καθώς και για
τους πριν το 2015 συνταξιούχους των ΕΛΤΑ για την
επικουρική τους σύνταξη, του ΝΑΤ για τις συντάξεις,
τα παρακρατηθέντα του ΟΑΕΕ για κοινωνικούς σκοπούς, την υπογραφή της υπουργικής απόφασης για τα
20 λεπτά, δεν αλλάζει την κατάσταση που δίκαια μπορούμε να την περιγράψουμε, όπως λέει κι ο λαός ότι :
«εκεί που μας χρωστάνε μας τρώνε και το βόδι».
* Η Παναττική συγκέντρωση της 20/4/21 ήταν το
εναρκτήριο λάκτισμα για την συνέχιση των αγώνων
μας.
Παίρνουμε μέρος στις αγωνιστικές εκδηλώσεις της
Πρωτομαγιάς σε όλη τη Χώρα τη Πέμπτη 6/5/21 και
στη μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση στο Σύνταγμα
στην Αθήνα ώρα 10π.μ., καθώς και στην κατάθεση στεφάνων για τα Σωματεία της Αττικής στην Καισαριανή
το Σάββατο 1/5/21 και ώρα 11π.μ. για να τιμήσουμε
τους νεκρούς μας.
Από τα μέσα του Μάη οργανώνουμε σε όλη την
χώρα συσκέψεις των σωματείων μας σε κάθε περιοχή,
με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί, για να οργανώσουμε την παραπέρα δράση μας.
Είμαστε επί ποδός πολέμου μπροστά στην κατάθεση νέων αντεργατικών, αντασφαλιστικών νομοσχεδίων
της κυβέρνησης.
Να μην περιμένουμε τίποτε από κανέναν, να απομονώσουμε τους προπαγανδιστές των ΜΜΕ και του
Τύπου, που κάθε μέρα πουλάνε παραμύθια.
Εκείνο που πρέπει να γίνει είναι η οργάνωση ενός
ρωμαλέου, μαζικού, αγωνιστικού κινήματος που μέσα

Απρίλης-Μάης 2021
από μαζικούς ασίγαστους αγώνες, μαζί με την νέα
γενιά θα βάλει φραγμό στη μαύρη ζωή που μας ετοιμάζουν.

Σχόλιο και απάντηση στην έκκληση του
κ. Πρωθυπουργού για τον εμβολιασμό
των συνταξιούχων
Δελτίο Τύπου Αθήνα 14/4/2021
Πρόσφατα γίναμε μάρτυρες των εκκλήσεων του Πρωθυπουργού προς τους συνταξιούχους για τον εμβολιασμό τους. Μάλιστα από τα ΜΜΕ παρακολουθήσαμε και
μια συνάντηση με συνταξιούχους για τον σκοπό αυτό.
Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα (ΣΕΑ) που εκπροσωπεί το σύνολο των συνταξιούχων της πατρίδας μας στη
σύσκεψη αυτή δεν καλέστηκε. Καταλάβαμε το γιατί όταν
διαβάσαμε τα πρακτικά της συζήτησης που ανακοινώθηκαν από το γραφείο του Πρωθυπουργού από τον κ.
Δημήτριο Παπαμήτσο. Με βάση το πρακτικό της συζήτησης ανάμεσα στον κ. Πρωθυπουργό τον πρόεδρο της
ΑΓΣΣΕ κ. Δημήτριο Ανδρεαδάκη, τον Αντιπρόεδρο της
ίδιας οργάνωσης, κ. Βασίλειο Αποστολόπουλο και τον
εκπρόσωπο της ΠΟΠΣ κ. Ηλία Ηλιόπουλο έχουμε να
σχολιάσουμε τα εξής.
Από την συγκεκριμένη αντιπροσωπεία ούτε ένα σοβαρό υπαρκτό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι δεν τέθηκε στον κύριο Πρωθυπουργό, παρά μόνο
ευχές και φιλοφρονήσεις.
Από την πλευρά της ΣΕΑ με την έκδοση αυτού του
Δελτίου Τύπου θέλουμε να κάνουμε γνωστό τόσο στον
κ. Πρωθυπουργό, όσο και γενικότερα τα παρακάτω
ζητήματα.
Η ΣΕΑ εδώ και μεγάλο διάστημα εν μέσω της πανδημίας δεν σταμάτησε ούτε στιγμή με κάθε πρόσφορο
τρόπο να ενημερώνει σταθερά τους συνταξιούχους
(κόντρα στις συνομωσιολογικές θεωρίες) για την αξία
του άμεσου εμβολιασμού τους. Ωστόσο το πρόβλημα
του εμβολιασμού των συνταξιούχων δεν βρίσκεται στην
άρνησή τους, αλλά στα προβλήματα που συναντούν για
να εμβολιασθούν και η ευθύνη γι αυτό βρίσκεται στα
εμπόδια που συναντούν από την ακολουθούμενη κυβερνητική πολιτική για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος καθώς και των ζητημάτων που αφορούν γενικότερα τα προβλήματα της πανδημίας.
Συγκεκριμένα Κύριε Πρωθυπουργέ αυτά που εμείς
διαπιστώνουμε είναι τα εξής προβλήματα.
Α. Τρεις μήνες μετά από τον συμβολικό εμβολιασμό
σας, πολλοί από εμάς δεν έχουμε ακόμη εμβολιασθεί
και αυτό όχι γιατί αρνούμαστε αλλά γιατί δεν υπάρχει
επάρκεια εμβολίων που απαιτείται για το σκοπό αυτό.
Β. Οι υπερήλικες που έχουν ανάγκη εμβολιασμού και
δεν μπορούν να μετακινηθούν, ούτε έχουν βοήθεια να
μεταβούν για το σκοπό αυτό σε εμβολιαστικά κέντρα,
παρά τις υποσχέσεις της κυβέρνησης ότι θα δημιουργηθούν ειδικά συνεργεία για την μεταφορά τους, αυτό
ακόμη δεν έχει πραγματοποιηθεί.
Γ. Οι υπερήλικες συνταξιούχοι που ανήκουν στις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού επίσης αντιμετωπίζουν
τέτοιου χαρακτήρα προβλήματα.
Δ. Το πρόβλημα που ακόμη ένα μεγάλο μέρος των
συνταξιούχων μένουν δίχως εμβολιασμό δεν είναι δική
τους ευθύνη (ατομική ευθύνη) αλλά ευθύνη της Κυβέρνησης που δεν έχει λύσει αυτά τα προβλήματα. Αυτό
γίνεται γιατί οι πολιτικές που ακολουθούνται τόσο για
την υγεία όσο και τα εμβόλια, δεν έχουν κριτήριο τις
ανάγκες του λαού και των συνταξιούχων, αλλά καθορίζονται από τις ανάγκες της κερδοφορίας των πολυεθνικών του φαρμάκου και τα κέρδη των ιδιωτών της υγείας
που έχουν κάνει την υγεία επικερδές εμπόρευμα και το
φάρμακο, για τις ανάγκες του λαού και των συνταξιούχων, φαρμάκι.
Αυτά κύριε Πρωθυπουργέ είναι τα πραγματικά προβλήματα των συνταξιούχων και για τα θέματα αυτά δεν
αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη συνάντηση τίποτα. Ωστόσο η ευημερία μας δεν εξαρτάται μόνο από τα εμβόλια
αλλά από τα συνολικά προβλήματα της υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης το ύψος των συντάξιμων
αποδοχών κ.α. που όλα αυτά τα χρόνια έχουν κατακρεουργηθεί. Αφού η επιλογή σας ήταν να συναντηθείτε με
τους συγκεκριμένους εκπροσώπους, ας ακουσθούν και
οι θέσεις της ΣΕΑ που εκπροσωπεί το σύνολο των
συνταξιούχων της χώρας και την οποία δεν καλέσατε.
Από την μεριά μας συνεχίζουμε τους αγώνες μας για
όλα μας τα προβλήματα με πρώτο αγωνιστικό σταθμό
τις 20/4/21 με Παναττική Πανσυνταξιουχική συγκέντρωση.

3

Αναδρομικά συνταξιούχων:
Πότε πληρώνονται όσοι έχουν
πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης
Με βάση το ν. Βρούτση (4670/2020) για τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης των κύριων συντάξεων, θα προκύψουν διορθώσεις για όσους συναδέλφους είχαν πάνω
από 30 χρόνια ασφάλισης, όπου θα πάρουν πίσω ένα
μικρό μέρος των κλεμμένων ποσών από τις συντάξεις
τους. Θυμίζουμε πως οι διορθώσεις αυτές έπρεπε να
έχουν γίνει από τον Οκτώβρη του 2019.
Η κυβέρνηση με «καθυστέρηση» 20 μηνών έρχεται
(ελπίζουμε πως δεν θα ανατρέψει και αυτή τη δέσμευσή της) να προβεί στις διορθώσεις αυτές.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΕΦΚΑ η διόρθωση θα εμφανιστεί στις συντάξεις Ιούνη και Ιούλη για
τους συνταξιούχους που συνταξιοδοτήθηκαν μετά τις
13/5/ 2016 (ψήφιση ν. 4387/2016) και τους πριν τις
13/5/2016 αντίστοιχα. Στις αποδοχές των δύο αυτών
μηνών θα αρχίσει και η καταβολή των αναδρομικών
από τον Οκτώβρη του 2019. Συνολικά ο ΕΦΚΑ υπολογίζει σε περίπου 200.000 τους συναδέλφους που θα
δικαιωθούν από την διόρθωση αυτή.
Θυμίζουμε πως και η ρύθμιση αυτή επιτεύχθηκε και
συμπεριλήφθηκε στο ν. 4670/2020 (Βρούτση) κάτω από
την αγωνιστική πίεση του συνταξιουχικού κινήματος,
έτσι ώστε να συνυπολογιστούν οι εισφορές που είχαν
καταβληθεί για τα πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης για
τον καθορισμό της αρχικής κύριας σύνταξης, κάτι που
παράνομα και άδικα είχε παραλειφθεί.
Παραθέτουμε πίνακα με ενδεικτικά παραδείγματα
διορθώσεων συντάξεων, όπως δημοσιεύτηκε στον
τύπο.
ΕΤΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΣΥΝΤΑΞΗ
(μικτό)
ευρώ

ΚΑΘΑΡΟ
ΜΕ ΝΕΟ
ΠΟΣΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΗΜΕΡΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ
ευρώ
ευρώ (ΔΙΑΦΟΡΑ)

33

700
1000
1500
2 000

598
690
843
997

610
707
869
1030

(12)
(17)
(26)
(33)

36

700
1000
1500
2000

632
738
915
1092

663
782
981
1180

(31)
(44)
(66)
(88)

39

700
1000
1500
2000

670
792
996
1200

716 (46)
859 (67)
1096 (100)
1333 (133)

Απόδοση προκαταβολών
συντάξεων σε δικαιούχους
που εκκρεμούν οι εκδόσεις
των πλήρων συντάξεων

Εγκρίθηκαν από τον e-ΕΦΚΑ και καταβλήθηκαν στο
διήμερο 28-29/4 σε 29.356 δικαιούχους οι προκαταβολές
σύνταξης μαζί με τα αναδρομικά, που αντιστοιχούν στο
διάστημα από την υποβολή της αίτησής τους.
Αναλυτικά, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση
του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
26.623 δικαιούχοι θα λάβουν από το απόγευμα της
Μεγάλης Τετάρτης και τη Μεγάλη Πέμπτη τις προκαταβολές συντάξεων μαζί με τα αναδρομικά ποσά από την
ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης απονομής σύνταξης.
Το συνολικό ποσό, που πιστώθηκε στους τραπεζικούς
λογαριασμούς τους, είναι 123 εκατ. ευρώ. Οι υπόλοιποι
2.733 θα λάβουν απευθείας την προσωρινή ή οριστική
σύνταξή τους, μαζί με τα αναλογούντα αναδρομικά,
καθώς ολοκληρώθηκε εντός Απριλίου η εξέταση των
φακέλων τους, εκδόθηκε η απόφαση συνταξιοδότησης
και η έναρξη των καταβολών θα πραγματοποιηθεί με τις
τρέχουσες πληρωμές ή τέλος Μαΐου. Σχετική ειδοποίηση
θα λάβουν από τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.
Οι προκαταβολές των 360 ευρώ ή 384 ευρώ, ανάλογα
με την κατηγορία που ανήκει ο κάθε ασφαλισμένος, θα
καταβάλλονται κάθε τέλος του μήνα, μέχρι την έκδοση
της προσωρινής ή οριστικής σύνταξης.
Στους παραπάνω δικαιούχους συμπεριλαμβάνονται

συνέχεια στη σελ. 6

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩ
(για λόγους οικονομίας χώρου η σύνταξη της εφημερίδας δημοσιεύει περιλήψεις ανακοινώσεων των σωματείων, που επαναλαμβάνουν το πλαίσιο αιτημάτων του κινήματός μας, όπως αυτό έχει παρουσιαστεί επανελειμμένα και υπάρχει και στο παρόν φύλλο σε υπομνήματα της ΣΕΑ)

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (ΙΚΑ)
Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ¨Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ¨
Ανακοίνωση- Κάλεσμα 16 Μάρτη 2021
Συμπληρώσαμε κιόλας ένα χρόνο από τότε που χτύπησε
η πανδημία και τη χώρα μας. Όλον αυτόν τον χρόνο, διαπιστώνουμε καθημερινά, ότι το Δημόσιο σύστημα υγείας αποδείχθηκε ανέτοιμο από τις διαχρονικές αντιλαϊκές πολιτικές
όλων των κυβερνήσεων.
Η σημερινή κυβέρνηση όχι μόνο δεν παίρνει ουσιαστικά
μέτρα για την αντιμετώπισης της πανδημίας, αντιθέτως κόβει
από τον κρατικό προϋπολογισμό επιπλέον 600 εκατ. ευρώ,
την ίδια στιγμή όμως, υπογράφει με τους ιδιώτες κλινικάρχες
συμβόλαια για την παραχώρηση μονάδων ΜΕΘ πληρώνοντας τους υπερδιπλάσιες τιμές.
Συνάδελφοι
Να σκεφτούμε με προσοχή, όλα όσα ζούμε αυτά τα χρόνια, εμείς ,τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας και να ενώσουμε τη
φωνή μας με τα σωματεία που νοιάζονται και παλεύουν για
τα συμφέροντα των εργαζομένων και των ανέργων.
Ως εδώ! Φτάνει πια η κοροϊδία! Δεν μας τρομάζουν τα
μέτρα καταστολής που εφαρμόζει η κυβέρνηση.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΡΟΔΟΥ
Επιστολή με τα κύρια αιτήματα απέστειλε το σωματείο
προς τον υπουργό Εργασίας Κ. Χατζηδάκη, στην οποία είχε
συγκεντρώσει δεκάδες υπογραφές συνταξιούχων του
νησιού.
Επίσης το σωματείο συμμετείχε στη Συγκέντρωση της
Πέμπτης 18 Μαρτίου μαζί με τα εργατικά σωματεία του
νησιού για τα τοπικά προβλήματα και αιτήματα για την υγεία.
Σε άλλες πρωτοβουλίες το σωματείο συγκέντρωσε τρόφιμα για οικογένειες στη Ρόδο, που έχουν έρθει σε δύσκολη
κατάσταση και επίσης έκφρασε τη συμπαράστασή του στους
εργαζόμενους στον τουρισμό- επισιτισμό, συμμετέχοντας και
στη συγκέντρωσή τους την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021.
Με δελτίο τύπου το σωματείο έκφρασε την υποστήριξη
του αιτήματος των εργαζομένων στην κοινωφελή εργασία
του Δήμου Ρόδου για μετατροπή της σχέσης εργασίας τους
σε αορίστου χρόνου.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ-ΕΦΚΑ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Δελτίο Τύπου

Ένα χρόνο τώρα βιώνουμε καθημερινά τον φόβο της
έκθεσης στον νέο κορονοϊό και την ανησυχία για την υγεία
των αγαπημένων μας προσώπων. Η ανησυχία μας κορυφώνεται με την σημαντική αύξηση των κρουσμάτων τόσο πανελλαδικά όσο και στο νομό μας. Παρά τις διαβεβαιώσεις της
κυβέρνησης είχαμε μεγάλη διασπορά του ιού στους χώρους
δουλειάς, στα σπίτια και στα σχολεία. Δικαίως λοιπόν οι
γονείς, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές οι εργαζόμενοι του νομού
μας αγωνιούν και ζητούν να παρθούν άμεσα μέτρα.
Το σωματείο μας συνυπογράφει την κοινή ανακοίνωση
των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων του για την ανάγκη να
παρθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια και
υγιεινή των μικρών και μεγάλων μαθητών καθώς και όλων
των εργαζομένων στο χώρο της εκπαίδευσης.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ι.Κ.Α.
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Η ΕΝΟΤΗΤΑ»

Με ανακοίνωσή της η διοίκηση του σωματείου χαιρετίζει
την συμμετοχή των συνταξιούχων στις κινητοποιήσεις που
πραγματοποιήθηκαν, μαζί με άλλα εργατικά σωματεία, το
Σάββατο 28 Μάρτη στον Εύοσμο και την Κυριακή 28 Μάρτη
στην Τούμπα και την Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.
Μαζί με τους εργαζόμενους, σάλπισαν ξεσηκωμό και
κάλεσαν τον λαό να μπει αποφασιστικά στη μάχη για την
υπεράσπιση της ζωής και των δικαιωμάτων του.
Απαίτησαν να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ),
τα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας, η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), να επαναλειτουργήσουν τα Νοσοκομεία
«Παναγία» και «Λοιμωδών», να παρθούν μέτρα προστασίας
των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, στα σχολεία και τα Πανεπιστήμια.
Διατράνωσαν την απαίτησή τους για άμεση επίταξη του
ιδιωτικού τομέα της Υγείας, χωρίς αποζημίωση. Επίσης πρόβαλαν την ανάγκη για στήριξη του εισοδήματος και των
δικαιωμάτων των εργαζομένων και των αυτοαπασχολούμενων, των συνταξιούχων, για την προστασία των ανέργων.
Διαμήνυσαν ότι θα συνεχίσουν να αγωνίζονται, για να μην
εφαρμοστεί η ιδιωτικοποίηση των επικουρικών συντάξεων,
να δοθούν τα αναδρομικά σε όλους τους συνταξιούχους, να
επιστραφεί ότι τους έχει αφαιρεθεί και ότι δεν θα δεχθούν
καμία περιστολή των δημοκρατικών δικαιωμάτων και των

συνδικαλιστικών τους ελευθεριών, με πρόσχημα τον κορονοϊό.
Απαίτησαν επίσης να μπει τέρμα στην αστυνομοκρατία και
την κρατική καταστολή!
Επίσης αντιπροσωπεία της διοίκησης του σωματείου
συναντήθηκε και παρέδωσε στον πρόεδρο της κοινότητας
του Μεσοχωρίου βοήθεια (νερό και τρόφιμα) προς τους
σεισμόπληκτους της περιοχής.
Η διοίκηση του σωματείου συνεδρίασε στις 15-04 2021, με
την φυσική παρουσία των μελών της. Κύριο θέμα της συνεδρίασης ήταν η προετοιμασία της συμμετοχής των συνταξιούχων στον αγωνιστικό γιορτασμό της Πρωτομαγιάς.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

Ανακοίνωση- Καταγγελία προς κάθε αρμόδιο 1/4/2021
Οι συνταξιούχοι πληρώνουμε βαρύ τίμημα, ακόμα και με
ζωές που χάνονται, γιατί κανένα μέτρο δεν παίρνεται για την
ενίσχυση των μονάδων υγείας του ΕΣΥ στην περιοχή μας.
Αυτή την άσχημη κατάσταση την επιδεινώνει ακόμα παραπέρα η κυβέρνηση της ΝΔ, που προχωράει ακόμα ένα βήμα
μετατρέποντας το ΘΡΙΑΣΙΟ Νοσοκομείο σε νοσοκομείο μιας
νόσου covid-19, από τις 7 Απριλίου, βάσει των εξαγγελιών
του Υπουργού Υγείας Β. Κικίλια. Αντί να επιτάξει τα ιδιωτικά
θεραπευτήρια και να τα εντάξει στις δομές του ΕΣΥ για την
αντιμετωπίσει της πανδημίας μπουκώνει με χρήμα τους κλινικάρχες και τους δωρίζει πελατεία με πάνω από 100.000
κατοίκους και πολλές χιλιάδες εργαζόμενους της περιοχής
μας.
Απαιτούμε:
1.Άμεση επίταξη μεγάλων ιδιωτικών κλινικών για την νοσηλεία των διασωληνομένων ασθενών που παραμένουν εκτός
ΜΕΘ και την αποσυμφόρηση του ΘΡΙΑΣΙΟΥ από ασθενείς με
covid-19 οι οποίοι νοσηλεύονται σε επικίνδυνες συνθήκες.
2.Ενίσχυση του Θριάσιου Νοσοκομείου και των Κέντρων
Υγείας Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Μεγάρων με επείγουσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και μονιμοποίηση
όλων των συμβασιούχων.
3.Λήψη άμεσων μέτρων προστασίας της υγείας σε χώρους
δουλειάς, που λειτουργούν ασύδοτα και κανένας έλεγχος
δεν γίνεται και στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Σας καλούμε να πάρετε μέρος σε όλες τις κινητοποιήσεις
του σωματείου μας και των άλλων σωματείων και φορέων
της περιοχής, με πρώτη την συγκέντρωση διαμαρτυρίας
στην πλ. ΗΡΩΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ την Παρασκευή 2 Απρίλη.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΑΡΟΥΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
Ανακοίνωση - Ψήφισμα

Την Τετάρτη το πρωί στις 7 Απριλίου στην Παροικιά της
Πάρου, ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα της Ομοσπονδίας
Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) και
των Εργαζόμενων στα Δημόσια Νοσοκομεία και πραγματοποιήσαμε συμβολική συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το
ΚΥ Πάρου.
Η Επιτροπή των φορέων που στήριξαν την κινητοποίηση
έκδωσε την παρακάτω ανακοίνωση: «Η 7η Απρίλη, Παγκόσμια Μέρα της Υγείας, βρίσκει όλους εμάς και τις οικογένειές μας να βιώνουμε τις τραγικές συνέπειες των εγκληματικών ελλείψεων στο δημόσιο σύστημα Υγείας. Δεν αποδεχόμαστε τη βαρβαρότητα σαν «φυσικό φαινόμενο», σαν αναπόδραστη εξέλιξη. Συνεχίζουμε τον αγώνα για να μη χαθούν και
άλλες ανθρώπινες ζωές που θα μπορούσαν να είχαν σωθεί.
Η φετινή Παγκόσμια Μέρα Υγείας είναι μέρα διεκδίκησης
και αγώνα για μέτρα που θα ενισχύουν τα δημόσια νοσοκομεία τα Κ.Υ. και όλες τις δημόσιες δομές υγείας.
Ενώνουμε τη φωνή μας με τους υγειονομικούς,δυναμώνουμε τις φωνές μας πίσω από τα καλυμμένα στόματα
απαιτώντας λύσεις σε όλα τα δίκαια αιτήματά μας.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
Ανακοίνωση 5-4-2021

Δίνουμε συνέχεια στην αγωνιστική μας δράση, παίρνοντας όλα εκείνα τα μέτρα που η εποχή και η ασφάλειά μας
υπαγορεύουν. Την Τετάρτη 7 Απρίλη 2021 , Παγκόσμια
Ημέρα Υγείας, συμμετέχουμε και συνδιοργανώνουμε τις
παρακάτω εκδηλώσεις :
Στο Αγρίνιο στην εκδήλωση του Εργατικού Κέντρου Αγρινίου έξω από τα γραφεία του ΕΟΠΥΥ και στην κεντρική
πλατεία.
Στο Μεσολόγγι , το Παράρτημα του Σωματείου μας συνδιοργανώνει με το σωματείο συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε. Μεσολογγίου και περιχώρων εκδήλωση έξω από την πύλη του
Νοσοκομείου.
Καλούμε τους συνταξιούχους να τιμήσουν την Παγκόσμια
Ημέρα Υγείας , παίρνοντας μέρος στις παραπάνω αγωνιστι-

κές κινητοποιήσεις. με βασικό αίτημα τη λήψη μέτρων στήριξης των Νοσοκομείων Αγρινίου και Μεσολογγίου και των
Κέντρων Υγείας του Νομού.
Ακόμη το σωματείο με δελτίο τύπου και παρουσία αντιπροσωπείας του ΔΣ έκφρασε τη συμπαράστασή του σε τέσσερις αγωνιστές αγρότες, που δικάστηκαν για συμμετοχή
στις κινητοποιήσεις το Φεβρουάριο του 2019 στην Ιόνια οδό
, στην τοποθεσία Χαλίκι.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
Ανακοίνωση

Το Δ.Σ. του Σωματείου συμπαραστέκεται στον δίκαιο
αγώνα των Νοσοκομειακών Γιατρών και συμμετέχει στην
κινητοποίηση που θα γίνει την Τετάρτη 7 του Απρίλη μπροστά στα Ιατρεία των Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Σερρών.
Καταγγέλλει τις αντισυνταξιουχικές, αντεργατικές μεθοδεύσεις της κυβέρνησης της Ν.Δ… Ήταν ψεύτικες και απατηλές οι δηλώσεις του προηγούμενου υπουργού κ. Βρούτση,
που με κομπασμό δήλωνε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα
με τον Ηλεκτρονικό ΕΦΚΑ θα τελείωνε το αίσχος των χιλιάδων εκκρεμών συντάξεων και με ένα «κλικ» οι εργαζόμενοι
που θα κατέθεταν αίτηση συνταξιοδότησης θα έπαιρναν
άμεσα τη σύνταξή τους.
Όπως είναι γνωστό το ψέμα έχει κοντά ποδάρια και αντί
να νοικοκυρευτεί ο ΕΦΚΑ, όπως διαλαλούσαν, τον πάνε στο
φουλ για ιδιωτικοποίηση. Τα νέα θανατηφόρα μέτρα της
κυβέρνησης αρχίζουν με την ιδιωτικοποίηση της Επικουρικής
Ασφάλισης.
Στην πορεία της ιδιωτικοποίησης είναι και η πρόσληψη
ειδικού συμβούλου (μάνατζερ) στο Υπουργείο Εργασίας με
το πρόσχημα της διεκπεραίωσης των χιλιάδων εκκρεμών
συντάξεων, της άμεσης καταβολής της Εθνικής Σύνταξης.
Συγχρόνως αναθέτει σε δικηγορικά και λογιστικά γραφεία
την καταμέτρηση των ενσήμων. Απαιτούμε:
Την άμεση πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού στον
ΕΦΚΑ, τη σύντομη εξυπηρέτηση των συνταξιούχων.
Άμεση πρόσληψη ιατρών, νοσηλευτικού και βοηθητικού
προσωπικού στο Νοσοκομείο Σερρών.
Να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι που εργάζονται
στο Νοσοκομείο.
Καλούμε όλους τους συνταξιούχους της περιοχής να
είμαστε σε ετοιμότητα και όταν καλεστούμε να κατεβούμε
στο ιερό πεζοδρόμιο όχι μόνο για να υπερασπιστούμε τα
δικαιώματά μας στην ασφάλιση αλλά το σύνολο των δικαιωμάτων μας που καταπατούνται από τις κυβερνήσεις διαχειριστές των καπιταλιστικών συμφερόντων.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ
Ανακοίνωση 21/4/2021

Δεν μας έφταναν τα προβλήματα, που τόσα χρόνια βιώνουμε, οι ελλείψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού
από τα Κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία. Τα προβλήματα
που μας έχει δημιουργήσει «ο κακός μας ο καιρός», που το
2018 από τις πλημμύρες χάσαμε έναν συνάδελφο και το
2021 με το χιονιά χάσαμε δύο.
Όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα στόχο είχαν και έχουν
τη διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης, την υποβάθμιση της
ΠΦΥ. Έρχεται τώρα η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ να κλείσει, αντί να αναβαθμίσει το γραφείο του ΕΦΚΑ Μαντουδίου
μετά τη συνταξιοδότηση του τελευταίου υπαλλήλου.
Το παράρτημα Μαντουδίου της ΕΝΩΣΗΣ μας έγκαιρα
αντιλήφθηκε τι πρόκειται να γίνει και κινητοποίησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαντουδίου- Λίμνης- Αγίας Άννας,
το οποίο με ομόφωνη απόφαση απέτρεψε το κλείσιμο.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δελτίο Τύπου 6-4-2021

7 Απρίλη Παγκόσμια Ημέρα Υγείας
Η Ένωση συμπαραστέκεται και στηρίζει το αγώνα και τις
διεκδικήσεις των εργαζόμενων του ΠΑΓΝΗ. Στηρίζει τους
γιατρούς της ΟΕΝΓΕ, τους μαχόμενους υγειονομικούς.
Συμπαραστέκεται και στηρίζει τους μαχόμενους γιατρούς και
υγειονομικούς, που σπάνε τη σιωπή κόντρα στην Κυβερνητική προσπάθεια επιβολής της με την ένταση της καταστολής,
τον αγώνα για άμεση ουσιαστική ενίσχυση των δημόσιων
δομών υγείας
Έναν χρόνο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας ΔΕΝ υπάρχουν δικαιολογίες. Οι κυβερνητικές ευθύνες είναι προφανείς!
Η πανδημία σαρώνει, ενώ οι επιχειρηματίες της υγείας
κάνουν πάρτι εκατομμυρίων με τις πλάτες της κυβέρνησης
πάνω στο πόνο του λαού μας. Τα δημόσια νοσοκομεία της
Κρήτης νοσηλεύουν πάνω από 160 κρούσματα τις τελευταίες
μέρες Γιατροί και νοσηλευτές σε απόγνωση, από την εντατικοποίηση της δουλειάς και από την αγωνία που τους δημιουργείται, επειδή δεν μπορούν να βοηθήσουν τους ασθενείς
τους γιατί πολεμούν τον κορονοϊό χωρίς όπλα. Ασθενείς

ΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
διασωληνωμένοι στους κοινούς θαλάμους να πεθαίνουν
περιμένοντας ένα κρεβάτι ΜΕΘ. Γιατροί άλλων ειδικοτήτων
και νοσηλευτές, να καλούνται όπως - όπως να στηρίξουν
τους ασθενείς με κορονοϊό, ενώ εκατοντάδες ειδικευμένοι
δεν προσλαμβάνονται γιατί, άκουσον-άκουσον, «τι θα τους
κάνει το σύστημα μετά». Λες και είχαμε επάρκεια προσωπικού προ πανδημίας. Λες και η κατάρρευση του συστήματος
υγείας δεν ήταν αποτέλεσμα και της τραγικής έλλειψης προσωπικού. Η κυβερνητική διαχείριση της πανδημίας αποτελεί
αντανάκλαση της διαχρονικής πολιτικής περιορισμού της
κρατικής χρηματοδότησης στην κάλυψη υποτυπωδών μόνο
αναγκών, ενώ ολοένα μεγαλύτερο μέρος των αναγκών
καλύπτεται με ατομική ευθύνη και ιδιωτικές δαπάνες. Την
ίδια στιγμή ένα άλλο έγκλημα είναι σε εξέλιξη. Δεκάδες χιλιάδες ασθενείς δεν μπορούν να κάνουν τις αναγκαίες εξετάσεις, επιβαλλόμενες θεραπείες ή επεμβάσεις γιατί το σύστημα υγείας έγινε σύστημα υγείας της μιας νόσου. Ευθύνη
έχουν όλοι αυτοί που κυβέρνησαν τόσα χρόνια και έφεραν το
σύστημα υγείας σε αυτά τα χάλια. ‘Όλοι αυτοί που μίλαγαν
για τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, για τη σύνδεση κόστους-οφέλους, την ευγενή άμιλλα δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα.
Ως εδώ και μη παρέκει!!
Μόνο με τον αγώνα μας μπορούμε να προστατεύσουμε
τα παιδιά μας, τους ανθρώπους μας, τις οικογένειες μας,
τις ζωές μας

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Με Δελτίο τύπου οι ΣΣΟ Μαγνησίας έστειλαν απάντηση
στη μεθοδευμένη συνάντηση του Πρωθυπουργού με
κάποιους δήθεν εκπροσώπους των συνταξιούχων και την
«έκκλησή» του να εμβολιαστούν οι συνταξιούχοι, αποκρύπτοντας πως η κυβέρνηση με την πολιτική της δημιουργεί εμπόδια και δυσκολίες στο πρόγραμμα εμβολιασμού των συνταξιούχων και μάλιστα όποιων έχουν προβλήματα μετακίνησης.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
Δελτίο Τύπου 15/04/2021

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Εδώ και πολλά χρόνια βλέπουμε τις συντάξεις μας να
μειώνονται δραματικά, τα ασφαλιστικά ταμία να κουρεύονται
και να τσακίζουν τις παροχές μας σε υγεία και φάρμακα.
Τώρα βλέπουμε και τα παιδιά μας να είναι σε ακόμα χειρότερη μοίρα. Η ανεργία και η φτώχια μαστίζουν, οι μισθοί
είναι πενιχροί και όσον αφορά τη σύνταξή τους αυτή θα είναι
ελάχιστη εάν προλάβουν να την πάρουν.
Έρχεται νέο αντεργατικό νομοσχέδιο και προβλέπει δεκάωρη απλήρωτη εργασία και υπερωρίες, ιδιωτικοποίηση της
κοινωνικής ασφάλισης αρχίζοντας από την επικουρική και
πολλά άλλα. Πρέπει να μας βρουν απέναντί τους με μαζικούς
αγώνες για να διεκδικήσουμε ότι έχουμε πληρώσει με αίμα
και ιδρώτα.

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες ,
Σας καλούμε να πάρετε μαζικά μέρος την Τρίτη 20-042021 στην συγκέντρωσή μας έξω από το Εργατικό Κέντρο
Πάτρας, με όλα τα μέτρα και τις κατάλληλες αποστάσεις.
Όλοι μαζί ενωμένοι, να πάρουμε μέρος στην Απεργιακή
Συγκέντρωση της Εργατικής Πρωτομαγιάς την Πέμπτη
06-05-2021 έξω από το Εργατικό Κέντρο Πάτρας. Είναι
χρέος μας να διεκδικήσουμε ό,τι μας ανήκει, δεν θα τους
αφήσουμε να μας πάρουν ότι μας έχει απομείνει. Θα παλέψουμε με νύχια και με δόντια για τη ζωή μας και τα παιδιά
μας.

Ο καπιταλισμός γέρασε, σάπισε. Η ύπαρξή του πια ταυτίζεται με την απανθρωπιά, τον
τρόμο, το θάνατο, τη φτώχεια,
τη δυστυχία για τους πολλούς. Τον απίστευτο πλούτο,
την άπληστη ζωή για τους
λίγους. Εμπρός με την ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ μπροστά, το ΛΑΟ
δυνατό σύμμαχο, οι πολλοί να
ανατρέψουμε τους λίγους.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ–ΕΦΚΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Ανακοίνωση 19/4/2021

Διεκδικούμε ότι άδικα μας έχει αφαιρεθεί. Άμεση πρόσληψη γιατρών, νοσηλευτών. Δημιουργία ΜΕΘ. Επίταξη των ιδιωτικών δομών υγείας.
Να αποδοθούν σε όλους τους συνταξιούχους τώρα όλα
τα αναδρομικά δίχως δικαστήρια και προαπαιτούμενα. Να
αποδοθούν οι 13η και 14η σύνταξη.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ &
ΣΥΓΧΩΝΕΥΘΕΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΤΑΜΕΙΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
Δελτίο Τύπου 20/04/2021

Το Σωματείο Συνταξιούχων του ΙΚΑ
Λάρισας εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τα αδέλφια
του Θανάση Τζούρα που έφυγε από τη
ζωή πριν λίγες μέρες.
Ο Θανάσης γεννήθηκε το 1937 στη
Σπηλιά Κισσάβου Λάρισας. Καταγόταν
από οικογένεια αγροτών. Από το 1958
ξεκίνησε να εργάζεται ως οικοδόμος
στην Λάρισα. Από πολύ νωρίς πήρε μέρος στο εργατικό κίνημα. Ανέπτυξε δράση από νεαρή ηλικία στα οικοδομικά σωματεία, όπου και εκλεγόταν στο ΔΣ για πολλά χρόνια. Μετά την
συνταξιοδότησή του δεν σταμάτησε τη δράση του. Συνέχισε
να δραστηριοποιείται στο συνδικαλιστικό κίνημα των συνταξιούχων του ΙΚΑ. Εκλεγόταν για πολλά χρόνια ως μέλος του
ΔΣ του σωματείου συνταξιούχων Λάρισας.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Το σωματείο, μέσω της συμμετοχής του στη ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ (στην οποία συμμετέχουν 16 φορείς και
σωματεία), πήρε μέρος και ενίσχυσε μια σειρά δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν για τα προβλήματα της ΠΦΥ στην
περιοχή.|
- Συλλογή υπογραφών και ενημέρωση του λαού για την
ανάγκη δημιουργίας ΚΥ και στελέχωση του ΙΚΑ Παγκρατίου
- Ημέρα δράσης για την Υγεία την Τετάρτη 24/03/2021
Το πρωί αντιπροσωπεία από τα Δ.Σ των φορέων και των
εργατικών σωματείων της Συντονιστικής Επιτροπής, θα
καταθέσουν το κείμενο μαζί με τις πρώτες 1000 υπογραφές στην Α’ Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής
Το απόγευμα συμβολική κινητοποίηση προς το Λαϊκό
Νοσοκομείο. Στην κινητοποίηση αυτή πήραν μέρος 33 σωματεία και φορείς από Καισαριανή, Βύρωνα, Ζωγράφου.
- Διαδικτυακή εκδήλωση για τα ζητήματα της Υγείας με
έμφαση στην αναγκαιότητα της ΠΦΥ, το Σάββατο 3 Απρίλη.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ Ν.
ΙΩΝΙΑΣ & ΠΕΡΙΞ
Ανακοίνωση 22/03/2021

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Η Ομοσπονδία και το σωματείο μας όλο αυτό το διάστημα
της πανδημίας δεν έχουμε καθίσει με σταυρωμένα τα χέρια.
Τηρώντας όλα τα υγειονομικά μέτρα, σας ενημερώνουμε
τακτικά, διακινώντας ανακοινώσεις στις λαϊκές αγορές, μοιράζοντας τις εφημερίδες της Ομοσπονδίας μας, επικοινωνώντας και τηλεφωνικά με όλους για να δούμε αν είμαστε όλοι
καλά στην υγεία μας, για να δούμε αν κάποιος συνάδελφος
ή συναδέλφισσα χρειάζεται βοήθεια.
Η Ομοσπονδία και το Σωματείο μας απευθύνεται σε όλους
τους δεκάδες χιλιάδες νέους συνταξιούχους που η κυβέρνηση καθυστερεί να τους δώσει τη σύνταξή τους ενώ έχουν
δουλέψει σε όλη τους τη ζωή και έχουν πληρώσει τις εισφορές τους. Την στιγμή που πολλοί οι συνάδελφοί μας και οι
οικογένειές τους δεν έχουν να φάνε και ζουν με δανεικά
λόγω της καθυστέρησης, δίνουν δισεκατομμύρια ευρώ με τη
σέσουλα στο μεγάλο κεφάλαιο.
Η Ομοσπονδία και το Σωματείο μας παλεύουν ώστε η
κυβέρνηση να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα 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.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ-ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
Δελτίο Τύπου

Την Πέμπτη 25/3 πραγματοποιήθηκε στην Ηλιούπολη
μαζική και μαχητική κινητοποίηση από σωματεία και φορείς
της πόλης, μετά από κάλεσμα του Συλλόγου Εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Μ. Παπαμαύρος». Στην κινητοποίηση το δικό τους ιδιαίτερο στίγμα έδωσαν καλλιτέχνες και
μαθητές της πόλης.
Τιμώντας αγωνιστικά τα 200 χρόνια από την επανάσταση

του 1821 συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κανάρια και ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Ηλιούπολης
διεκδικώντας:
* τις αναγκαίες προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού
προσωπικού ώστε το ΚΥ Ηλιούπολης να λειτουργεί σωστά
σαν μονάδα ΠΦΥ σε 24ωρη βάση.
* να σταματήσει εδώ και τώρα η κρατική βία και καταστολή. Εχθρός δεν είναι ο λαός.
* να σταματήσει η κοροϊδία και το κλέψιμο των συντάξεων (καθυστερήσεις, επανυπολογισμοί, έναντι, προσωρινές
κλπ).
Το Σωματείο πήρε μέρος σε δραστηριότητες σωματείων
και φορέων στις 7 Απρίλη, Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία
(1) παρέμβαση σε σούπερ Μάρκετ Σκλαβενίτη για την υγιεινή
και ασφάλεια εργαζομένων και καταναλωτών και στο ΚΥ
Ηλιούπολης, με αίτημα την 24ωρη λειτουργία όλων των αναγκαίων ιατρείων του, με την πρόσληψη τώρα όλου του αναγκαίου μόνιμου υγειονομικού προσωπικού. Επίσης το σωματείο πρόσφερε στο ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ οικονομική ενίσχυση 100 ευρώ και το ποσό των 30 ευρώ στη μνήμη του συναδέλφου Βαγγέλη Πλιάκου, μαχητή της εργατικής τάξης,
Επονίτη και αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης και του ΔΣΕ.
Έκφρασε επίσης την συμπαράστασή του στους εργαζόμενους της Ε.Α.Σ Υμηττού-Μάνδρας-Λαυρίου (πρώην ΠΥΡΚΑΛ) με αίτημα ο χώρος της ΠΥΡΚΑΛ και των ΕΑΣ στον
Υμηττό να αποδοθεί αποκλειστικά στον λαό της περιοχής και
να υπάρξει πλήρης διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων της ΠΥΡΚΑΛ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΑΙΓΑΛΕΩ-ΧΑΪΔΑΡΙ-ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ
ΑΠΕΡΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στον ΕΦΚΑ 6 και 7 Απρίλη
Οι Συνταξιούχοι συμπαραστέκονται στον αγώνα σας γιατί
θέλουν τον ΕΦΚΑ με προσωπικό και πλήρη υλικοτεχνική υποδομή, για να εξυπηρετούνται χωρίς ταλαιπωρία οι ασφαλισμένοι και να αποδίδονται γρήγορα οι συντάξεις και όχι να
«αλωνίζουν» οι ιδιώτες όπως σχεδιάζει η Κυβέρνηση.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΚΟ- ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Ανακοίνωση 22 Απρίλη 2021

Με μια προκλητική και σκανδαλώδη τροπολογία στο ν/σ
για την δικαιοσύνη η κυβέρνηση επέβαλε την υποχρέωση
στους συνταξιούχους, που περιμένουν χρόνια για να πάρουν
τη σύνταξή τους, να προσφεύγουν σε δικηγορικά και λογιστικά γραφεία, να πληρώνουν από το ανύπαρκτο εισόδημά
τους, για να πετύχουν την απόδοση των προσωρινών συντάξεων πείνας των 360- 380 ευρώ, που καθόρισε η κυβέρνηση.
Όσοι συνταξιούχοι δεν προσφύγουν στους ιδιώτες θα εξακολουθούν να περιμένουν επ’ αόριστο για να τους εκδώσει και
αποδώσει τη σύνταξή τους ο ΕΦΚΑ, αφού τα ιδιωτικά γραφεία θα αποκτούν «πιστοποιημένη» προτεραιότητα στην
διαδικασία έγκρισης των συντάξεων.
Με την τροπολογία ο ΕΦΚΑ και το προσωπικό του θα δουλεύουν για τα ιδιωτικά γραφεία, εξυπηρετώντας όχι τους
συνταξιούχους, αλλά την κερδοφορία των εταιριών.
Η κυβέρνηση, αξιοποιώντας το πρόβλημα των εκκρεμών
συντάξεων, που αυτή μαζί με την προηγούμενη κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ γιγάντωσαν, βρήκε άλλη μια ευκαιρία να προωθήσει την προσχεδιασμένη σταδιακή ιδιωτικοποίηση των
λειτουργιών του ΕΦΚΑ και του δημόσιου- κοινωνικού συνταξιοδοτικού συστήματος.
Απαιτούμε την απόσυρση και ακύρωση της τροπολογίας,
την άμεση πρόσληψη προσωπικού στον ΕΦΚΑ, τον εξοπλισμό του με τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό και την
άμεση λύση του προβλήματος με την απόδοση της πλήρους
σύνταξης σε όλους τους δικαιούχους. Να μπει οριστικό
τέλος στο αίσχος της εξαθλίωσης των συναδέλφων μας, που
ενώ πλήρωσαν για όσα δικαιούνται, η κυβέρνηση αρνείται να
τους τα παρέχει.
Με άλλη ανακοίνωσή του ο Σύλλογος κατήγγειλε την
κυβέρνηση για την επιχείρηση ανατροπής του κοινωνικούαντιεξαρτησιακού από τα ναρκωτικά και άλλες εξαρτήσεις
ρόλου και χαρακτήρα του ΚΕΘΕΑ και έκφρασε την υποστήριξη και αλληλεγγύη του προς τους εργαζόμενους και
φορείς που δραστηριοποιούνται και υπερασπίζονται το
ΚΕΘΕΑ απέναντι στην κυβερνητική πολιτική.

Δεν αναγνωρίζουμε σε κανέναν το δικαίωμα να ξεκληρίσει τα με αίμα κατακτημένα
εργατικά και λαϊκά δικαιώματα και ελευθερίες. Νόμος
είναι το δίκιο του εργάτη.
Κάτω τα χέρια απ’ το 8ωρο.
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Απρίλης-Μάης 2021

Απόδοση προκαταβολών
συντάξεων σε δικαιούχους
που εκκρεμούν οι εκδόσεις
των πλήρων συντάξεων
συνέχεια από τη σελ. 3
1.700 αιτούντες, που, ενώ
η αίτησή τους αρχικά είχε
απορριφθεί, λόγω υπέρβασης του ορίου οφειλών,
τελικά θα λάβουν προκαταβολή σύνταξης, μετά την
τροπολογία, που ψηφίστηκε από τη Βουλή, καθώς,
μεταξύ άλλων, αυξάνεται
το όριο οφειλών των μη
μισθωτών προς τα ασφαλιστικά ταμεία.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από τις αρχικές
αιτήσεις, που πέρασαν στο
στάδιο επεξεργασίας, οι
κυριότεροι λόγοι απόρριψης ήταν: 2.544 αιτήσεις
λόγω οφειλών (ακόμα και
άνω των νέων ορίων),
1.563 που δεν τηρούσαν

τις ηλικιακές προϋποθέσεις ή τις ειδικές διατάξεις
συνταξιοδότησης, 592 που
λαμβάνουν ήδη προσωρινή
ή άλλη σύνταξη και 1.453
που εντάσσονται στην
κατηγορία των διεθνών
συντάξεων (και δεν συμπεριλαμβάνονταν στο μέτρο
της προκαταβολής).
Η πλατφόρμα για την
προκαταβολή σύνταξης
παραμένει ανοιχτή για
όσους δεν έχουν υποβάλει, μέχρι σήμερα, αίτηση
και είναι προσβάσιμη,
μέσω της ενιαίας διαδικτυακής πύλης του Δημοσίου
Gov.gr και της επίσημης
ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ
(https://www.efka.gov.
gr/).

Φορολόγηση αναδρομικών
από συντάξεις

Υψηλότερους φόρους θα κληθούν να πληρώσουν φέτος
οι συνταξιούχοι λόγω των αναδρομικών που έλαβαν το 2020.
Πρόκειται για τα ποσά που χορηγήθηκαν σε περίπου
1.100.000 συνταξιούχους και αφορούν το 11μηνο διάστημα
Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016 και τα οποία θα πρέπει να δηλώσουν μετά τις φετινές φορολογικές δηλώσεις. Όπως προκύπτει από την απόφαση της ΑΑΔΕ:
α) Τα ποσά που καταβλήθηκαν τον Οκτώβριο του 2020 ως
αναδρομικά σε συνταξιούχους του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, τα οποία αντιστοιχούν σε περικοπές και μειώσεις
κύριων συντάξεων επιβληθείσες κατά το χρονικό διάστημα
από 11.6.2015 και μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 και
καταβλήθηκαν στους δικαιούχους χωρίς να διενεργηθεί επί
αυτών παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, χαρακτηρίζονται ως «αναδρομικά κύριας σύνταξης
που φορολογούνται στο έτος στο οποίο ανάγονται».
β) Οι συνταξιούχοι που εισέπραξαν τα ποσά αυτά τον
Οκτώβριο του 2020 θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητικές
δηλώσεις για τα φορολογικά έτη 2015 και 2016 προκειμένου
να τα συμπεριλάβουν στα εισοδήματα των ετών εκείνων και
να επιβληθούν επί των ποσών αυτών τα αναλογούντα ποσά
φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Στα
ποσά που εισέπραξαν οι συνταξιούχοι θα επιβληθούν φορολογικοί συντελεστές από 22% έως 45%
Τι σημειώνουμε: Η κυβέρνηση κατέβαλε σε 1.100.000
συνταξιούχους 1,5 δισεκ. ευρώ για την επιστροφή των αναδρομικών. Με τη φορολόγησή τους με κατώτερο ποσοστό
φόρου 22% η κυβέρνηση (εφορία) θα πάρει πίσω 330 εκατ.
ευρώ, δηλαδή το κόστος της επιστροφής θα πέσει στα 1,170
δισεκ. ευρώ. Αν η φορολόγηση μέρους των αναδρομικών
γίνει με μεγαλύτερο ποσοστό (23- 45%) το συνολικό φορολογικό έσοδο θα είναι μεγαλύτερο και το κόστος της επιστροφής ακόμα μικρότερο. Πχ αν η φορολόγηση γίνει με
ένα μ.ο. φόρου 25%, το έσοδο της εφορίας θα είναι 375
εκατ. ευρώ και η δαπάνη 1,125 δισεκ. ευρώ.
Αν σε αυτά προσθέσουμε και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης (ΕΑΣ), που θα πληρώσουν οι συνταξιούχοι για τα
αναδρομικά και πάλι μέσω της εφορίας (80-100 εκατ. ευρώ),
το κόστος για τον προϋπολογισμό θα μειωθεί κι άλλο. Και
επιπλέον η κυβέρνηση παρακράτησε για τον ΕΟΠΥΥ 6%
(ενώ έπρεπε να κρατήσει 4%) εισφορά δηλαδή 90 εκατ.
ευρώ. Κοντολογίς το τελικό κόστος της δαπάνης θα είναι
λιγότερο από 1 δισεκ. ευρώ. Ας το συγκρίνουμε με τα 4
δισεκ. ευρώ που έταζε η ΝΔ προεκλογικά και μετεκλογικά
για την επιστροφή όλων των αναδρομικών σε όλους τους
συνταξιούχους, για να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας.
Υπενθυμίζουμε πως η ΣΕΑ στην επιστολή- υπόμνημα
προς την κυβέρνηση (υπουργείο εργασίας) υπέβαλε το αίτημα «Να μην φορολογούνται τα αναδρομικά που καταβάλλονται καθυστερημένα, αφού καταβάλλονται άτοκα».
Να περιμένουμε κάποια ανάλογη μεταχείριση για τα αναδρομικά που θα πάρουν οι δικαιούχοι των διορθώσεων στις
κύριες συντάξεις τους με πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης
και όσοι θα λάβουν τέτοια από την απόδοση των προσωρινών συντάξεων λόγω εκκρεμοτήτων στις εκδόσεις των αποφάσεων απόδοσης των πλήρων συντάξεών τους. Ειδικά για
τους δεύτερους έχει υπάρξει δέσμευση του υπουργού στη
ΣΕΑ, πως η φορολόγηση των αναδρομικών θα γίνει ανά έτος
είσπραξης και όχι σωρευτικά, ώστε να αποφευχθεί η μεγαλύτερη της οφειλόμενης φορολογίας (φ. 454 Ιούλης- Αύγουστος 2020 σελ. 3 «Τι πετύχαμε με τη δράση μας στα χρόνια
των μνημονίων σημείο 9).

Οι εξελίξεις στον ΕΦΚΑ
1) «Στρατιωτικός νόμος» στον ΕΦΚΑ!!!
Σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Ταμείων
(ΣΥΠΑ), κατήγγειλε πως «η κυβέρνηση της ΝΔ σε συνεργασία με τη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ εγκατέστησαν στην Α΄ Διεύθυνση Συντάξεων του Δημοσίου,
δεκαεννέα στρατιωτικούς (2 μόνιμους και 17 στρατιώτες) προκειμένου να
βγάλουν τις συντάξεις του υπουργείου Παιδείας (εκπαιδευτικούς κλπ.) και
των υπαλλήλων των υπουργείων!
Μία άλλη ομάδα από φαντάρους πήγε στον Πειραιά αρχικά στο τ. ΙΚΑ
και στη συνέχεια στο ΝΑΤ για να βγάζουν τις συντάξεις των ναυτικών! Λίγο
διάστημα νωρίτερα μετέφεραν υπαλλήλους από τον Ιατρικό Σύλλογο στην
οδό Σταδίου (Β΄ Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου) προκειμένου να βγάζουν
τις συντάξεις των υγειονομικών!».
Η κυβέρνηση που προεκλογικά έταζε πως «με ένα κλικ θα βγαίνουν οι
συντάξεις» έφτασε στο απίστευτα εξευτελιστικό αυτό κατάντημα. Να
κηρύσσει τον «στρατιωτικό νόμο» στον ΕΦΚΑ, να στέλνει στρατό να καταλάβει τις υπηρεσίες του, για να βγάζουν τις συντάξεις των συνταξιούχων.
Μπορεί να φαίνεται υπερβολική η διατύπωσή μας για «στρατιωτικό νόμο»,
αλλά πραγματικά πως αλλιώς να ερμηνεύσεις αυτές τις αθλιότητες.
2) Τροπολογία για την έκδοση συντάξεων
Τελικά η κυβέρνηση ψήφισε την τροπολογία (κατατέθηκε σε νομοσχέδιο
του υπουργείου Δικαιοσύνης για τους «κώδικες των δικαστικών υπαλλήλων»), που προβλέπει ότι το έργο της απονομής των συντάξεων του ΕΦΚΑ
ανατίθεται σε «πιστοποιημένα» λογιστικά και δικηγορικά γραφεία, πρακτικά
δηλαδή το ιδιωτικοποιεί. Αυτό με τη δικαιολογία της επιτάχυνσης της έκδοσης των εκκρεμών συντάξεων δεκάδων χιλιάδων συνταξιούχων.
Σύμφωνα με την τροπολογία όσοι συνταξιούχοι θα προσφεύγουν στα
«πιστοποιημένα» αυτά γραφεία για την έκδοση των συντάξεών τους, θα τα
πληρώνουν για τις «υπηρεσίες τους». Δηλαδή μια δουλειά που ο ΕΦΚΑ
είναι υποχρεωμένος να εκτελεί φυσικά δωρεάν, την παραχωρεί στους ιδιώτες για να κονομήσουν.
Οι υπηρεσίες και οι εργαζόμενοι του ΕΦΚΑ θα είναι υποχρεωμένοι να
εξυπηρετούν τους δικηγόρους και λογιστές, δηλαδή θα είναι άμισθοι υπάλληλοί τους. Αντί να κάνουν τη δουλειά τους και να εκδίδουν συντάξεις, θα
δουλεύουν για τους ιδιώτες. Επί πλέον τα γραφεία θα έχουν προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση εκ μέρους των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, για να είναι
αξιόπιστα προς τους πελάτες τους- συνταξιούχους. Δηλαδή οι συνταξιούχοι που θα επιμένουν στην έκδοση των συντάξεων από τον ΕΦΚΑ, θα περιμένουν στη σειρά μετά από τους συναδέλφους τους, που θα έχουν προσφύγει στα γραφεία.
Σχετικά με το θέμα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ) κήρυξε πανελλαδική στάση εργασίας στον e-ΕΦΚΑ και τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) στις 23/4/2021 από τις 12 το μεσημέρι μέχρι
τη λήξη του ωραρίου, ενώ νωρίτερα πραγματοποίησε κατάληψη των γραφείων του ΕΦΚΑ στην Αθήνα και στις 6-7 Απρίλη πραγματοποίησε 48ωρη
απεργία. Στις απεργιακές κινητοποιήσεις αυτές έκφρασε τη στήριξή του το
συνταξιοδοτικό κίνημα.
Σε ανακοίνωσή της η ΠΟΠΟΚΠ ανέφερε πως «η κυβέρνηση της ΝΔ
ακολουθώντας τα χνάρια όλων των κυβερνήσεων που προηγήθηκαν, συνεχίζει την επίθεση αποδόμησης και διάλυσης του ασφαλιστικού συστήματος, καταθέτοντας τροπολογία σχετική με την εκχώρηση της αρμοδιότητας απονομής των συντάξεων σε δικηγορικά και λογιστικά γραφεία και τη
μετατροπή της σε πηγή κερδοφορίας τους, επιβαρύνοντας τον e-ΕΦΚΑ…
έχει ήδη εξαγγείλει την κατάθεση, αμέσως μετά το Πάσχα, «νέου» ασφαλιστικού νομοσχεδίου το οποίο ουσιαστικά ιδιωτικοποιεί την επικουρική
σύνταξη ενισχύοντας τον κεφαλαιοποιητικό χαρακτήρα της, αλλά και του
εργασιακού νομοσχεδίου-»οδοστρωτήρα» απέναντι σε ό,τι έχει απομείνει
όρθιο στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων και των συνδικαλιστικών ελευθεριών».
«Ζητάμε», υπογράμμισε, «την άμεση απόσυρση της τροπολογίας του
υπουργείου Εργασίας, καταγγέλλοντας την πολιτική του ηγεσία γι’ αυτή τη
νέα απόπειρα εμπαιγμού ασφαλισμένων και συνταξιούχων, όπως και για τη
σκανδαλώδη παραχώρηση σε ιδιωτικά γραφεία υπηρεσιών τις οποίες ο
e-ΕΦΚΑ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του σαν δημόσιος φορέας είναι ο
μοναδικός υπεύθυνος να παράσχει με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και
αξιοπιστία σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία».
3) Έκδοση εκκρεμών συντάξεων
Με ρυθμούς «χελώνας» συνεχίζει να βγάζει ο ΕΦΚΑ τις συντάξεις, γεγονός που προδικάζει ότι το αίσχος των εκκρεμών συντάξεων σε βάρος των
συνταξιούχων θα τραβήξει σε βάθος χρόνου. Παρά τους διθυραμβικούς
τόνους της ανακοίνωσης του Οργανισμού που κάνει λόγο για «σημαντική
αύξηση στο ρυθμό απονομής των συντάξεων», τα ίδια τα στοιχεία που
έδωσε στη δημοσιότητα για τον μήνα Γενάρη του 2021 (πληροφοριακό
σύστημα «Ατλας») μαρτυρούν το αντίθετο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, ενώ τον Οκτώβρη του 2020 είχαν εκδοθεί
18.881 αποφάσεις, τον Δεκέμβρη του 2020 εκδόθηκαν 16.809 αποφάσεις
και το Γενάρη του 2021 εκδόθηκαν 16.251. Δηλαδή ο ρυθμός απονομής
συντάξεων αντί να αυξάνεται, επιβραδύνεται, παρ’ όλο που από τον περασμένο Ιούλη εφαρμόζεται και η λεγόμενη «ψηφιακή σύνταξη», τουλάχιστον
για ένα μέρος των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί.
Περισσότερο ανησυχητικό είναι ότι ο ρυθμός αυτός είναι ακόμα πιο
ανεπαρκής, αν συνυπολογιστούν και οι νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης που
υποβάλλονται κάθε μήνα. Έτσι, τον περασμένο Γενάρη υποβλήθηκαν
12.591 νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης, που σημαίνει ότι το πραγματικό
ισοζύγιο είναι μόλις 3.660 συνταξιοδοτήσεις στην κύρια ασφάλιση. Με
δεδομένο ότι το υπόλοιπο των εκκρεμών συντάξεων ήταν τον ίδιο μήνα
143.519, αυτό σημαίνει ότι με τους ρυθμούς αυτούς θα χρειαστούν πάνω
από 3 χρόνια για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Το δε χρέος
του ΕΦΚΑ προς τους συνταξιούχους που αναμένουν χρόνια την κύρια
σύνταξή τους, εκτιμάται στα 540 εκατομμύρια ευρώ!
Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να προσλάβει μόνιμο προσωπικό στον ΕΦΚΑόπως ζητούν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι- για να επιταχύνει τη διαδικασία, προωθεί μεθοδεύσεις ιδιωτικοποίησης, που επιτείνουν το πρόβλημα

Η απάτη και η αλήθεια
για τον «ατομικό κουμπαρά» της επικουρικής
σύνταξης

Ένα από τα βασικά προπαγανδιστικά επιχειρήματα της κυβέρνησης για την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής σύνταξης, με τη μετατροπή
του αντίστοιχου κλάδου του ΕΦΚΑ σε επαγγελματικό ταμείο, στο οποίο ο κάθε υποχρεωτικά
ασφαλισμένος από το 2023 και μετά θα δημιουργεί τον «ατομικό κουμπαρά του», τα αποταμιευμένα αποθέματα του οποίου θα επενδύονται από τις ασφαλιστικές εταιρίες σε διάφορα
επενδυτικά προϊόντα είναι ότι οι αποδόσεις των
επενδύσεων σε βάθος χρόνου θα δημιουργούν
αποθεματικά, που στο τέλος της εργασιακής
ζωής του ασφαλισμένου θα του αποδίδουν
μεγαλύτερη επικουρική σύνταξη απ’ ότι σήμερα.
Έχουμε ξαναγράψει βέβαια σε αναλύσεις
του εγχειρήματος αυτού, ότι οι αποδόσεις δεν
θα είναι σταθερές, αφού θα εξαρτώνται από το
«ρίσκο» των επενδύσεων, που θα διαχωρίζονται σε «χαμηλού», «μέτριου» ή «υψηλού» κινδύνου, δηλαδή ανάλογα με το ρίσκο να χάσεις
τα λεφτά σου, θα έχεις και την ανάλογη απόδοση, που βέβαια ούτε κι αυτή είναι εξασφαλισμένη, αφού η χρηματαγορά (χρηματιστήριο,
ομόλογα κλπ) σε καμία περίπτωση δεν έχει
εγγυημένη πάντα την προσδοκώμενη απόδοση.
Ψάξαμε το θέμα λίγο περισσότερο και διαπιστώσαμε τα εξής, που επιβεβαιώνουν «του
λόγου μας το αληθές»:
Σε διαφήμιση ασφαλιστικού προγράμματος
μιας γνωστής ασφαλιστικής εταιρίας, που
απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να το αξιοποιήσουν για μια μελλοντική «συνταξιοδοτική»
τους κάλυψη περιλαμβάνονται οι εξής όροι
ανάμεσα σε διάφορους άλλους:
Ο ασφαλιζόμενους (1) «διαθέτει την ελάχιστη γνώση και εμπειρία ώστε να κατανοεί τους
κινδύνους, οι οποίοι ενδέχεται να προκύψουν
από ασφαλιστικά προγράμματα συνδεδεμένα
με επενδύσεις, που πιθανά να επιφέρουν απώλεια μέρους ή του συνόλου του αρχικού
κεφαλαίου τους στη λήξη», (2) «αποδέχεται
παράλληλα την πιθανότητα αρνητικών διακυμάνσεων των τιμών των μεριδίων των επενδυτικών τμημάτων /υποκεφαλαίων με τα οποία
είναι συνδεδεμένο το επενδυτικό προϊόν» και
(3) «επιθυμεί τη διαχείριση της επένδυσής του,
από αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά ιδρύματα και Fund Managers, που γνωρίζουν σε
βάθος το αντικείμενο και έχουν αποδεδειγμένα
αποτελέσματα» και στο τέλος της διαφήμισης
η εταιρία προειδοποιεί τον ασφαλισμένο πως
«δεν παρέχει οιασδήποτε μορφής εγγύηση
για την απόδοση ή διατήρηση των επενδυόμενων ποσών στα Επενδυτικά τμήματα Κεφαλαίων, η επένδυση σε Κεφάλαια Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ)
δεν έχει εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές».
Δηλαδή η εταιρία ζητά από τον ασφαλισμένο να αποδεχτεί σαν δική του αποκλειστικά
επιλογή το ρίσκο να χάσει τα αποθεματικά του,
αν η επένδυση στην οποία αυτή θα τα ρίξει δεν
πάει καλά, δηλαδή να μην ζητήσει καμία ευθύνη από τον την εταιρία, τα χρηματοοικονομικά
ιδρύματα ή τα Fund και επιπλέον του ξεκαθαρίζει πως δεν μπορεί να του εγγυηθεί σε κάθε
περίπτωση μια καλή απόδοση, αλλά ούτε καν
τη «διατήρηση» των επενδυμένων αποθεματικών του, τον ενημερώνει έτσι ότι δεν του εξασφαλίζει πως θα πάρει έστω τα λεφτά του
πίσω, ακόμη και χωρίς κέρδη.
Εν τω μεταξύ όμως τα «ιδρύματα και τα
Fund» θα έχουν κάνει τις μπίζνες τους, οι επιχειρηματίες όπου στα χρηματοοικονομικά προϊόντα των επιχειρήσεών τους (μετοχές, ομόλογα κλπ) θα έχουν επενδυθεί οι «ατομικοί κουμπαράδες» θα έχουν «κάνει τη μπάζα τους». Κι
ο ασφαλισμένος θα έχει φτάσει στα 70 του και
βάλε με το άγχος και την αγωνία της κάθε μέρα
παρακολούθησης πως πάνε οι «επενδύσεις»
του κι αν θα πάρει κάτι πίσω απ’ αυτά που θα
έχει μαζέψει στον κουμπαρά του.
Αυτό είναι το μέλλον που προετοιμάζουν οι
κυβερνώντες και οι «διάφοροι» σοφιστές- όχι
σοφοί- νομπελίστες στα οικονομικά, τύπου
Πισσαρίδη, που θέλουν να εφαρμόζουν τις
επικίνδυνες ιδέες τους «στου κασίδι το κεφάλι».
Ας το πάρουν χαμπάρι όμως. Οι εργαζόμενοι δεν πρόκειται να αποδεχτούν τέτοια επικίνδυνα, αντεργατικά, φιλομονοπωλιακά σχέδια,
θα αγωνιστούν με κάθε τρόπο για να τα αποτρέψουν.
Κάτω τα χέρια από τις συντάξεις. Όχι στην
ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης.

ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ
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Αστεία και σοβαρά
Δεν ξέρουμε σε ποιους
αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός με την αναφορά στο
πασχαλιάτικο μήνυμά του
πως «σε αυτές τις άγιες
ημέρες δεν χωρούν ούτε
μικρόψυχες αντιπαραθέσεις, ούτε μίζερες προσεγγίσεις που μηδενίζουν τον
πόνο, αλλά και τον αγώνα
μιας ολόκληρης χώρας, επί
15 μήνες. Σε όσους επιμένουν σ’ αυτές ταιριάζει το
«άφες αυτοίς, ου γαρ οίδασι τι ποιούσι»…». Τον διαβεβαιώνουμε πως το εργατικό
κίνημα, οι ήρωες (για εμάς
πραγματικοί) των δημόσιων
νοσοκομείων, οι εκπαιδευτικοί, οι συγγενείς των πάνω
από 10000 (στη συντριπτική
πλειοψηφία τους συνταξιούχοι) νεκρών-θυμάτων του
κορονοϊού και της κυβερνητικής πολιτικής, δεν κάναμε, ούτε θα κάνουμε μικρόψυχες
αντιπαραθέσεις,
μίζερες προσεγγίσεις. Κι
επειδή «οίδαμεν τι ποιούμεν», δεν θα σταματήσουμε
να
ξεσκεπάζουμε
την
εγκληματική ευθύνη της
κυβέρνησής του, να διεκδικούμε τα αιτήματά μας, να
απαιτούμε τώρα την ικανοποίηση των αναγκών του
λαού, την προστασία της
υγείας και της ζωής του.
Από το σταυρό στον οποίο
θέλει αυτός και τα οικονομικά αφεντικά του να μας
κρεμάσουν, δεν θα πούμε
ποτέ «άφες αυτοίς». Συγχώρεση από εμάς δεν θα
πάρουν ποτέ. Γιατί ξέρουμε
πως κι αυτοί γνωρίζουν
καλά τι κάνουν σαν καλά
παιδιά και υπάλληλοι των
αφεντικών τους.
«Διερωτόμαστε, αυτοί
που μας κατηγορούν,
θέλουν άραγε να στερήσουν την τετραήμερη
εργασία από τον εργαζόμενο, αν την θέλει ο ίδιος;»
Τέτοια ερωτήματα έθεσαν
ο Χατζηδάκης και η κυβέρνηση, προσπαθώντας να
απαντήσουν στο κύμα
εργατικών και λαϊκών αντιδράσεων στο ν.σ για την
κατάργηση του 8ωρου και
τις απλήρωτες υπερωρίες.
Κι ακόμα είπε πως «γελάω
με αυτούς που λένε ότι θα
καταργήσουμε το 8ωρο».
Δυστυχώς γι’ αυτόν η
ιστορία του κόμματός του
σαν κυβέρνηση είναι γεμάτη με νομοθετικές ρυθμίσεις, που ανέτρεψαν μια
σειρά εργατικά δικαιώμα-
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τα και κατακτήσεις. Κι
αυτή η ιστορία δεν ξεχνιέται. Δεύτερον, με κύρια
δική της ευθύνη στερεί
από τους εργαζόμενους
όχι μόνο το τετραήμερο,
αλλά την εργασία, αφού
επί κυβερνητικών ημερών
της ΝΔ η ανεργία εκτινάχτηκε και διατηρείται σε
πάνω από ένα εκατομμύριο. Επιπλέον πότε ρώτησαν τον εργαζόμενο τι
θέλει και αποφάσισαν εκ
μέρους του να επιβάλλουν
μια τέτοια νομοθετική ρύθμιση; Πήγε ποτέ κάποιος
εργαζόμενος και έθεσε
στην ΝΔ ή στην κυβέρνηση τέτοιο αίτημα; Ο ΣΕΒ το
απαίτησε κι η κυβέρνηση
σπεύδει να τον ικανοποιήσει. Και τέλος αν αυτός
μπορεί να γελάει, εμείς
όχι. Αντίθετα με κάθε
σοβαρότητα θα συγκρουστούμε και με αυτή την
νέα αντεργατική επιλογή.
Αμ΄ εκείνα τα απίστευτα
γελοία «επιχειρήματα» για
τον εργαζόμενο που θα
δουλέψει δεκάωρα για να
βρει χρόνο να μαζέψει τις…
ελιές του, ή τον φοιτητή για
να μπορέσει να δώσει εξεταστική ή και να βρεθεί με
τη φιλεναδίτσα του;
Εδώ πραγματικά εμείς
γελάμε μαζί του.
Εκεί στις ΗΠΑ με τον
νέο πρόεδρο, δημοκρατικό αυτή τη φορά, κι ενώ
ολοκληρώθηκε η δίκη με
την καταδίκη του αστυνομικού- δολοφόνου του Τζ.
Φλόιντ, το μακελειό δολοφονιών από αστυνομικούς
με θύματα κύρια αφροαμερικάνους δεν έχει σταματημό. Σαν να μην έγινε
τίποτα. Σαν να μην ξεσηκώθηκε εκείνο το μαζικό
κίνημα αντίστασης με σύνθημα- σύμβολο το I can’t
breath (δεν μπορώ να αναπνεύσω), που συντάραξε
την αμερικάνικη κοινωνία.
Τελικά όλες οι μεγαλόστομες διακηρύξεις του ίδιου
του Μπάιντεν, κυβερνητών
πολιτειών, δημάρχων, επικεφαλής
αστυνομικών
δυνάμεων κ.α. αποδείχτηκαν κούφια λόγια. Ο ρατσισμός, η συνειδητή λογική
του δολοφόνου που κυριαρχούν στα μυαλά αυτής
της κρίσιμης μάζας των
αμερικανών πολιτών, που
θεωρούν πως η ζωή του
άλλου, όταν μάλιστα είναι
«παιδί κατώτερου θεού»,
δεν αξίζει τίποτα, δεν
μπορούν να εμποδιστούν
με «εκπαιδευτικά προγράμματα» των αστυνομικών (σαν κι αυτά που πρότεινε ο Τσίπρας για τους
δικούς μας… ανεκπαίδευτους ΜΑΤζήδες). Η ταξική
πάλη είναι που θα κρίνει
και την «τύχη» τέτοιων
αντιλήψεων, που είναι
σύμφυτες με το δολοφονικό καπιταλιστικό σύστημα.
Ο Νεντ Πράις, εκπρόσωπος
του
αμερικάνικου
κογκρέσου, σε δηλώσεις
του για τα Δυτικά Βαλκάνια
είπε πως «θέλουμε ακόμα
να βοηθήσουμε την περιοχή

να αναπτυχθεί και να ευημερήσει, προστατεύοντας τις
υποδομές και βιομηχανίες
στρατηγικής σημασίας ενάντια στις κακόβουλες πρακτικές της Κίνας». Δεν πρόλαβε να τελειώσει τις δηλώσεις του και ο Πρόεδρος της
Αλβανίας, Ι. Μέτα, κατηγόρησε την πρέσβειρα των
ΗΠΑ στη χώρα του για
σειρά άμεσων και έμμεσων
παρεμβάσεων υπέρ του
Σοσιαλιστικού Κόμματος και
σε βάρος του δικού του,
στις πρόσφατες εκλογές
που έγιναν εκεί, όπου πρώτο
κόμμα ήρθε το Σοσιαλιστικό. Δηλαδή κατηγόρησε τις
ΗΠΑ για άσκηση κακόβουλης πρακτικής στην Αλβανία. Και να σκεφτείτε πως ο
Ι. Μέτα είναι φιλοαμερικανός. Αλληλοεξευτελίζονται.
Διαβάσαμε- και βεβαίως
πιστεύαμε στα μάτια μαςτη δήλωση του πρωθυπουργού της Μ. Βρετανίας
Μπ. Τζόνσον «τέρμα τα
lockdowns, αφήστε τα πτώματα να στοιβάζονται»,
προκειμένου να ανοίξει η
οικονομία. Πόση διαφορά
έχει από τη δήλωση του Κ.
Μητσοτάκη «οι ΜΕΘ δεν θα
γλιτώσουν από το θάνατο
όσους θα πεθάνουν έτσι κι
αλλιώς, οπότε δεν χρειαζόμαστε περισσότερες». Ή
από εκείνη του Μπάιντεν
«οι αστυνομικοί να εκπαιδευτούν να πυροβολούν
(τους αφροαμερικανούς)
στα πόδια και όχι στο κεφάλι». Εκπρόσωποι της σαπίλας του καπιταλισμού είναι
όλοι τους. Δεν μας εκπλήσσουν με τέτοιες δηλώσεις
λοιπόν.
Σε ξεσηκωμό και πόλεμο ενάντια στο ν/σ για το
8ωρο κάλεσε ο Α. Τσίπας
τους εργαζόμενους. Σιγά
Αλέξη, μην παίρνεις τόση
φόρα. Αν περίμενε η εργατική τάξη εσένα για να
κάνει τους αγώνες της, θα
είχε σκουριάσει στην ακινησία. Αλλά μήπως- λέμε
μήπως- θυμάσαι ότι εσύ
ψήφισες (μαζί με τους
συνεταίρους σου της ΝΔ,
του ΠΑΣΟΚ και των ΑΝΕΛ)
το τρίτο μνημόνιο, το
εφάρμοσες μαζί με τα δύο
δικά τους προηγούμενα,
αγνοώντας τους αγώνες
των εργαζομένων ενάντια
στα αντεργατικά μέτρα
που περιείχαν, όπως το
10ωρο στους γιατρούς,
την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, την ψήφο
του 50%+1 από εργαζόμενους σε επιχείρηση για
κήρυξη απεργίας κ.α; Ε
πάει πολύ να παριστάνεις
τώρα τον υπερασπιστή
των εργατικών δικαιωμάτων. Αλλά το κόλπο «κάντε
εσείς αγώνες ενάντια στη
ΝΔ τώρα και ψηφίστε
εμένα για κυβέρνηση
μετά» το έχουμε ξαναδεί.
Και σ’ αυτό το ΠΑΣΟΚ
αντιγράφεις.(Στην πρωτομαγιάτικη… παρέα του
ΣΥΡΙΖΑ ήταν δεν ήταν 200250 άνθρωποι, δηλαδή οι
βουλευτές, κάποια στελέχη και ολίγοι υπόλοιποι.
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Η επιστροφή στην κανονικότητα
Η κυβέρνηση ισχυρίζεται πως προσπαθεί με όλες τις δυνάμεις της και με τα
κατάλληλα μέτρα να πετύχει την επιστροφή της κοινωνίας, της οικονομίας, των
ανθρώπων στην κανονικότητα, που υπήρχε πριν την εμφάνιση της πανδημίας.
Ο τρόπος που γίνεται η κουβέντα εκ
μέρους της, αφήνει να εννοηθεί ότι η πριν
κατάσταση ήταν κανονική, γιατί μπορούσαμε να πάμε στην καφετέρια, στην
ταβέρνα, να δούμε συγγενείς και φίλους
και παρόμοιες δραστηριότητες, σαν να
ήταν αυτά σχεδόν μόνο η καθημερινότητα
των λαϊκών στρωμάτων, των εργαζομένων. Βεβαίως μπαίνει στο κάδρο και η
οικονομία, η επαναφορά της λειτουργίας
της στους ρυθμούς που την χαρακτήριζαν
πριν, το άνοιγμα οικονομικών δραστηριοτήτων τομέων που η πανδημία χτύπησε
δυνατά όπως ο τουρισμός, η εστίαση, το
λιανικό εμπόριο, η επιστροφή των εργαζομένων στις δουλειές τους κ.α. Όπως επίσης το άνοιγμα των σχολείων, των πανεπιστημίων και άλλων υπηρεσιών, που απαιτούν την φυσική παρουσία.
Είναι όμως έτσι; Θα μπούμε, με το
ξεπέρασμα των περιοριστικών αναγκαστικών συνθηκών που επέβαλε η αντιμετώπιση της πανδημίας, στην κανονικότητα που
υπήρχε;
Μακριά από εμάς η άποψη πως η πριν
κατάσταση ήταν καλή για τους εργαζόμενους, το λαό. Η εκμετάλλευση, η φτώχεια,
η ανεργία, η τρομοκρατία στους χώρους
δουλειάς και στους αγωνιστικούς δρόμους, η μετανάστευση νέων, η απαξίωση
του δημόσιου συστήματος υγείας, παιδείας, πρόνοιας και όλες αυτές οι καταστάσεις που αποτελούν τις σταθερές του
καπιταλιστικού μας συστήματος, κυριαρχούσαν στην καθημερινότητα και «κανονικότητα» του λαού.
Παρ’ όλα αυτά ποια θα είναι η «κανονικότητα» στην οποία θα βρεθούμε με τη
λήξη της καραντίνας σχεδόν ενός χρόνου;
Θα είναι η ίδια με την πριν ή θα έχει αλλάξει; Θα είναι καλύτερη ή χειρότερη για το
λαό;
Ας τα πάρουμε με τη σειρά, αναφερόμενοι βέβαια στα κομβικά και πιο σπουδαία ζητήματα.
> Στον τομέα της δημόσιας υγείας,
που πρωταγωνίστησε σε όλη αυτή την
δύσκολη περίοδο, τα πράγματα θα είναι
χειρότερα, αφού η χρηματοδότησή της
από τον κρατικό προϋπολογισμό θα είναι
μειωμένη κατά 600 εκατ. ευρώ, ενώ οι
υποδομές θα βρεθούν σε πιο άσχημη
κατάσταση, οι εξαντλημένοι υγειονομικοί,
πριν πάρουν ανάσα από την πανδημία, θα
κληθούν να αντιμετωπίσουν τον όγκο των
ασθενειών και ασθενών, που έμειναν πίσω
όσον αφορά στην αντιμετώπιση της κατάστασής τους, ενώ νέα κύματα της πανδημίας θα καιροφυλακτούν. Κι ασφαλώς
μπροστά μας θα βρίσκεται η προσπάθεια
της κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση του
δημόσιου ΕΣΥ.
> Στην παιδεία τα σχολεία θα ξαναλειτουργήσουν με περισσότερους μαθητές
ανά αίθουσα, με λιγότερους εκπαιδευτικούς, οι αναπληρωτές θα υποχρεώνονται
να τρέχουν από σχολείο σε σχολείο για να
καλύψουν μαθήματα, θα έχει ξεκινήσει η
μετατροπή σχολείων απλών για όλα τα
παιδιά σε πρότυπα ή πειραματικά, δηλαδή
σε ελιτίστικα, θα ενισχυθεί ο ταξικός διαχωρισμός της παιδείας και των μαθητών.
Οι απόφοιτοι των λυκείων θα δοκιμάζονται
από ένα πιο σκληρό εξεταστικό σύστημα
εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Χιλιάδες μαθητές θα αποκλείονται από
την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
> Στα πανεπιστήμια και στις σχολές οι
φοιτητές θα επιστρέψουν στα μαθήματα
βρίσκοντας όμως απέναντί τους τα αστυνομικά τμήματα των ειδικών δυνάμεων,
που θα σταθμεύουν μόνιμα μέσα στους
χώρους των ιδρυμάτων και ένα νομοθετικό πλαίσιο, που θα αντιμετωπίζει τη συνδικαλιστική δράση τους σαν εγκληματική
ενέργεια.

> Οι εργαζόμενοι θα επιστρέψουν στις
δουλειές τους, αλλά εγκλωβισμένοι στη
νέα εργασιακή ζούγκλα της απλήρωτης
υπερωρίας, του ανατραπέντος 8ώρου και
5νθημέρου, των ατομικών συμβάσεων,
της ακόμα πιο ενισχυμένης εργοδοτικής
αυθαιρεσίας όσον αφορά στις απολύσεις,
της διάλυσης της προσωπικής ζωής από
την τηλεργασία.
> Το συνδικαλιστικό κίνημα θα έχει να
αντιμετωπίσει την απαγόρευση της απεργίας, του κρατικού/κυβερνητικού ελέγχου
της λειτουργίας και δράσης του, την
περαιτέρω υπονόμευση της παρέμβασής
του υπέρ των εργαζομένων με την κατάργηση στην ουσία των ΣΣΕ, τις απολύσεις
συνδικαλιστών, την μεγαλύτερη ποινικοποίηση των αγώνων, την ποινική και οικονομική εξόντωση συνδικαλιστών και συνδικάτων.
> Το εργατικό και λαϊκό κίνημα θα πρέπει να ξεπερνούν το εμπόδιο της απαγόρευσης των συγκεντρώσεων/διαδηλώσεων, τη μεγαλύτερη αστυνομική κατασταλτική βία, το «απαγορεύωμεν και διατάσσωμεν» του αστυνομικού διευθυντή.
> Οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι,
παλιοί και επόμενοι, θα εξαρτώνται από
ένα συνταξιοδοτικό σύστημα, που μεγάλο
μέρος του (επικουρική) θα έχει περάσει
στα χέρια των επενδυτικών ασφαλιστικών
εταιρών και funds, ένα αβέβαιο συνταξιοδοτικό μέλλον, θα πληρώνουν δικηγόρους
και λογιστές για να βγει η σύνταξή τους.
> Για την υγεία τους θα προστρέχουν
σε ένα πιο υποβαθμισμένο και ιδιωτικοποιημένο σύστημα υγείας, θα πληρώνουν
περισσότερα για την υγειονομική τους
περίθαλψη.
> Οι αυτοαπασχολούμενοι και μικροί
επαγγελματίες της πόλης και του χωριού
μια πιο σκληρή εφορία, εισφοροασφαλιστικό καθεστώς, χρέη, ΚΑΠ, ΕΕ, περικύκλωση από την επιθετικότητα των μονοπωλίων.
> Χιλιάδες χρεοφειλέτες θα χάσουν τα
σπίτια τους, με την έναρξη των μαζικών
πλειστηριασμών σπιτιών και ακίνητης
περιουσίας.
> Η χώρα μας θα είναι πιο βαθειά βουτηγμένη στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, στα επιθετικά σχέδια των ανταγωνιζόμενων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων.
Έχει ήδη καταστεί, από άκρη σε άκρη, ένα
πυκνό δίκτυο αμερικανοΝΑΤΟικών βάσεων, ορμητήρια των φονιάδων σε βάρος
των λαών και χωρών της περιοχής.
Δεν θα επεκτείνουμε αυτή την ανάλυσή
μας στην χαρμόσυνη κανονικότητα στην
οποία θα επιστρέψουν οι επιχειρηματικοί
όμιλοι, με τον πακτωλό των δισεκ. ευρώ
από τα σχέδια χρηματοδότησής τους από
την ΕΕ και την κυβέρνηση να τους περιμένει, την προκλητική οικονομική ενίσχυσή
τους ώστε να διατηρήσουν την κερδοφορία τους, τα μέτρα και νόμους, που τους
ενισχύουν απέναντι στο οργανωμένο ταξικό εργατικό κίνημα.
Αυτή λοιπόν θα είναι η «κανονικότητα»
στην οποία θα επιστρέψουμε με τη λήξη
των περιοριστικών μέτρων. Μια «κανονικότητα» ίδια, αλλά και ταυτόχρονα διαφορετική από την πριν τον κορονοϊό. Πολύ πιο
δυσμενής για τους εργαζόμενους και το
λαό. Μια οδυνηρή κατάσταση που δεν θα
μπορεί να κρύψει ή να μακιγιάρει η καφετέρια, η ταβέρνα, η βόλτα και η επαφή με
αγαπημένα και οικεία πρόσωπα, όσο κι αν
είναι αναγκαία κι αυτά.
Ας έχουν όμως υπ’ όψη τους οι κυβερνώντες, τα άλλα αστικά κόμματα- σύμμαχοί τους, τα μεγάλα αφεντικά πως, μαζί με
όλα αυτά θα επιστρέψει και η δική μας
αγωνιστική κανονικότητα. Πιο δυνατή, πιο
αποφασισμένη, οργανωμένη, συσπειρωμένη. Η Πρωτομαγιάτικη Απεργία και οι
συγκεντρώσεις των ταξικών και αγωνιστικών εργατικών δυνάμεων ήταν το πρώτο
μήνυμα αγώνα και ελπίδας, διεξόδου για
το εργατικό- λαϊκό κίνημα από την δική
τους αντιδραστική κανονικότητα.
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Κυβέρνηση: Οι δαπάνες
για τις λαϊκές ανάγκες
είναι πεταμένα λεφτά

Βασικά αιτήματα των υγειονομικών του δημόσιου ΕΣΥ που
κλήθηκαν αποκλειστικά μόνοι τους- χωρίς καμία βοήθεια από
την κυβέρνηση, αντίθετα με σκαιή πολλές φορές μεταχείρισή
τους από μεριάς της- να αντιπαλέψουν την πανδημία του κορονοϊού, ήταν η ενίσχυση των νοσοκομείων, άνοιγμα όσων έκλεισαν τα προηγούμενα χρόνια, της ΠΦΥ με γιατρούς, νοσηλευτικό
προσωπικό, δομές κατεπείγουσας ανάγκης (ΜΕΘ, ΜΑΦ κλπ),
χρηματοδότηση.
Το εργατικό και λαϊκό κίνημα πρόβαλαν την ανάγκη για πολλαπλασιασμό του δυναμικού των ΜΜΜ (λεωφορεία, τραίνα
μετρό, προσωπικό) στις μεγάλες πόλεις και ειδικά σε Αττική,
Θεσσαλονίκη, για να μην συνωστίζονται οι εργαζόμενοι μέσα σε
αυτά.
Οι εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές- φοιτητές απαίτησαν το
άνοιγμα των εκπαιδευτικών δομών με μέτρα προστασίας, πρόσληψη περισσότερων δασκάλων/καθηγητών, προσωπικού καθαριότητας, πολλαπλασιασμό των αιθουσών, μείωση των μαθητών
ανά αίθουσα.
Πως απάντησε η κυβέρνηση στα λογικά, δίκαια και άκρως
αναγκαία αυτά μέτρα/αιτήματα, που προέκριναν και πολλοί επιστήμονες, ειδικοί στον νέο ιό;
Τι να τους κάνουμε τους γιατρούς- νοσοκομεία- ΜΕΘ- σχολικές αίθουσες- εργαζόμενους στην καθαριότητα- εκπαιδευτικούς- οδηγούς- λεωφορεία όταν θα λήξει η πανδημία; Δεν θα
χρειάζονται πια. Οι υγειονομικοί δεν θα έχουν τόσο φόρτο
εργασίας, οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν μεν να σαρδελοποιούνται στα ΜΜΜ, αλλά δεν θα κινδυνεύουν να κολλήσουν ιό, τα
παιδιά κι αυτά θα στριμώχνονται πιο πολλά στις ίδιες αίθουσες,
αλλά έτσι κι αλλιώς δεν κολλάνε εύκολα, η πανεπιστημιακή
αστυνομία θα φροντίζει οι φοιτητές να μην κάνουν πάρτι, συγκεντρώσεις, παρεμβάσεις συνδικαλιστικές, οπότε δεν θα κινδυνεύουν κι αυτοί, άρα όλα θα πάνε καλά με την υπάρχουσα κατάσταση.
Οπότε γιατί να ικανοποιήσουμε τα ανάλογα αιτήματα; Για να
ξοδεύουμε τσάμπα χρήμα;
Δεν θα μπούμε στον κόπο να αναλύσουμε τη δική μας απάντηση, θεωρούμε πως όλοι χοντρικά ξέρουμε γιατί η κυβέρνηση
αρνήθηκε τόσο πεισματικά, με περίσσια κυνικότητα, την ώρα
του μεγάλου θανατικού, να πάρει τέτοια μέτρα.
Θα μεταφέρουμε όμως το δικό της επιχείρημα σε ένα άλλο
ζήτημα. Η κυβέρνηση αγόρασε 18 Rafale, σχεδιάζει την αγορά
αμερικανικών F35, φρεγατών γαλλικών, πιθανά αμερικάνικων ή
και από τις δύο, έχουν μπει στο παιχνίδι και οι Ιταλοί, Ολλανδοί,
υποβρυχίων, άλλων στρατιωτικών/πολεμικών εξοπλισμών ξοδεύοντας δεκάδες δισεκ. ευρώ από τον λαϊκό πλούτο και σε βάρος
των άλλων μεγάλων λαϊκών αναγκών. Όλα αυτά με κύρια δικαιολογία την αντιμετώπιση του τουρκικού κινδύνου στο Αιγαίο και
την Αν. Μεσόγειο με φόντο τον ανταγωνισμό μας με την Τουρκία
όσον αφορά την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων και
άλλου ενεργειακού πλούτου.
Και εμείς βάζουμε το εξής ζήτημα. Ο κίνδυνος από την Τουρκία κάποια στιγμή θα πάψει να υπάρχει, μια λύση θα βρεθεί, ήδη
προετοιμάζεται με την «ευγενή συνδρομή» ΗΠΑ και ΕΕ, βρίσκεται στα σκαριά η συνεκμετάλλευση κάποιας μορφής. Το πρόβλημα δεν μπορεί λογικά να καρκινοβατεί επ’ αόριστον, αφού η
ανακάλυψη των υδρογονανθράκων και η η εκμετάλλευσή τους
θα είναι άμεση ανάγκη για τα μονοπώλια, που ήδη δραστηριοποιούνται γύρω από το θέμα.
Κατά συνέπεια όταν θα βγούμε από την ελληνοτουρκική διένεξη και θα αποκατασταθεί η… φιλία μας σαν σύμμαχοι στο
ΝΑΤΟ και πιο μετά στην ΕΕ, τότε τι θα τα κάνουμε τα αεροπλάνα, τις φρεγάτες, τα υποβρύχια και τους άλλους πολεμικούς
εξοπλισμούς; Αφού άλλοι εχθροί μας δεν υπάρχουν στην περιοχή, δεν κινδυνεύουμε από άλλη χώρα.
Άρα δεν χρειάζεται να τα αγοράσουμε, γιατί θα κάθονται, θα
είναι άχρηστα και αυτά, οι πιλότοι και οι ναύτες τους. Να ακυρώσουμε λοιπόν τα Rafale, να σταματήσουμε τη συζήτηση για
αμερικάνικα, να διαγράψουμε το πρόγραμμα των φρεγατών,
υποβρυχίων κλπ. Τι να τα κάνουμε, να ξοδέψουμε τσάμπα χρήμα
για την αγορά τους, αφού μετά θα κάθονται, θα είναι άχρηστα,
να ξοδεύουμε επί πλέον τσάμπα χρήμα για τη συντήρησή τους,
τον εξοπλισμό τους, το προσωπικό επιχειρησιακής λειτουργίας
τους;
Τι λέει η κυβέρνηση για αυτό το, λογικό, με βάση τη δική της
λογική για όλα τα άλλα, ερώτημα;
Επειδή βέβαια από την κυβέρνηση δεν περιμένουμε καμία
απάντηση, καταθέτουμε τη δική μας, σαν στόχο της πάλης μας
για την ανατροπή της πολιτικής αυτής. Οι εξοπλισμοί αυτοί,
όπως έχει γίνει φανερό και από άλλες περιπτώσεις (συμφωνία
με Σαουδική Αραβία για μεταφορά εκεί μιας δικής μας συστοιχίας Patriot μαζί με το προσωπικό χειρισμού τους με αποτέλεσμα
το αδυνάτισμα της αμυντικής ικανότητας των ενόπλων δυνάμεών μας, περιπολίες φρεγατών μας στη Μαύρη Θάλασσα στα
πλαίσια της αντιπαράθεσης του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία, όπως και
συμμετοχή αεροσκαφών της ΠΑ σε ΝΑΤΟικές ασκήσεις στα
βόρεια στης Ρωσίας (Νορβηγία) κ.α.), σε μικρό βαθμό εξυπηρετούν τις αμυντικές ανάγκες της χώρας, στην ουσία εντάσσονται
στα εξοπλιστικά προγράμματα του ΝΑΤΟ για τους δικούς του
στόχους και σχεδιασμούς.
Κατά συνέπεια οι τεράστιες δαπάνες γι αυτούς πράγματι
είναι πεταμένα λεφτά, ξοδεύονται σε βάρος των μεγάλων αναγκών του λαού, εκτός των άλλων τομέων, ειδικά για μια πιο ενισχυμένη και πάντα χρήσιμη δημόσια, δωρεάν υγεία, παιδεία,
κοινωνική πρόνοια, συγκοινωνίες. Και γι αυτό δεν είναι μόνο η
ΝΔ υπεύθυνη. Την ίδια πολιτική υπηρέτησαν και υπηρετούν όλοι
οι ένθερμοι θιασώτες του αμερικανοΝΑΤΟικού δόγματος, της
συμμετοχής μας στα πλάνα και τις στοχεύσεις του, ο ΣΥΡΙΖΑ, το
ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ, το Μερα25, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ κλπ.
Απέναντι σ’ όλους αυτούς στέκεται και τους αντιπαλεύει το
εργατικό και λαϊκό κίνημα με τα δικά του πλάνα και σκοπούς.

Το σχέδιο ανάκαμψης της
ΕΕ και η αλήθεια
Τα τεράστια κονδύλια (περίπου 2 τρισ. ευρώ- Σχέδιο
Ανάκαμψης και Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο), που η
ΕΕ θα διαθέσει στα κράτη μέλη σαν συνολικά δάνεια, θα
πάνε αποκλειστικά στις τσέπες των μονοπωλίων για την
επίτευξη των επενδυτικών τους σχεδίων, ενώ ελάχιστα
θα διατεθούν για κάλυψη λαϊκών αναγκών. Για παράδειγμα, από τα ποσά που θα λάβει η χώρα μας, θα διατεθούν
ελάχιστα κονδύλια για τη δημόσια υγεία, την παιδεία κλπ.
Τονίζουμε πως τα κονδύλια αυτά θα αποπληρωθούν από
τους λαούς, αφού αποτελούν συνολικά δάνεια, που η ΕΕ
θα πάρει από τις αγορές. Τα ποσά που θα λάβει η κάθε
χώρα θα αποτελούνται από ένα μέρος δάνειο και ένα
μέρος δωρεάν παροχή της ΕΕ. Αυτό βέβαια είναι απάτη,
αφού, όπως αναφέρουμε παραπάνω τα συνολικά ποσά
θα είναι δάνεια των αγορών προς την ΕΕ, που αυτή θα
επιστρέψει σταδιακά. Η επιστροφή θα γίνει από τους
προϋπολογισμούς της ΕΕ, δηλαδή από τη συνεισφορά
των κρατών- μελών σ’ αυτούς. Η συνεισφορά αυτή θα
είναι αποτέλεσμα της κατάθεσης των ανάλογων ποσών,
που η κάθε χώρα θα συνεισφέρει κάθε χρόνο στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Τα ποσά των κρατικών προϋπολογισμών θα προέρχονται από τις πηγές είσπραξης εσόδων
από τις κυβερνήσεις κάθε χώρας και αυτές δεν είναι
άλλες από τις φορολογίες, άμεσες και έμμεσες. Αυτές,
όπως είναι σε όλους γνωστό, θα κληθούν να αποπληρώσουν οι λαοί, είτε άμεσα με τη λήψη νέων αντεργατικών
μέτρων, όπως στην προηγούμενη 10ετή περίοδο, είτε με
την επιβολή νέων φόρων, που είναι ήδη έτοιμοι και αποφασισμένοι (πράσινοι φόροι, ψηφιακοί φόροι κλπ).
Επί πλέον η διαδικασία απόδοσης και αξιοποίησης των
κονδυλίων αυτών σε και από κάθε χώρα θα αποτελεί μια
νέα μορφή μνημονίων, αφού θα ελέγχεται από τους
ευρωενωσιακούς μηχανισμούς, αν και πως διατίθενται
για τους σκοπούς που έχουν προδιαγραφεί από τις αποφάσεις, τα σχέδια, τους τομείς αναφοράς κλπ. Η εκταμίευση των κονδυλίων προς κάθε χώρα θα συνοδεύεται
από έλεγχο, αν τηρούνται οι δεσμεύσεις για τα συμφωνημένα μέτρα, που οι κυβερνήσεις θα παίρνουν μέσω
των σχεδίων, που θα έχουν καταθέσει στην ΕΕ και εφ’
όσον αυτά έχουν εγκριθεί από τους αντίστοιχους μηχανισμούς.
Πχ η κυβέρνηση ήδη έφερε για ψήφιση το Σχέδιο Ανάκαμψης, που κινείται στη γραμμή του περίφημου πορίσματος Πισσαρίδη, όπου προβλέπονται μια σειρά νέες
ανατροπές εργατικών και λαϊκών δικαιωμάτων, αλλά και
σχεδιασμός για τους τομείς στους οποίους θα πέσουν τα
χρήματα για την ανάπτυξη (πράσινη ανάπτυξη, ενέργεια,
επικοινωνίες, τουρισμός κλπ). Το σχέδιο αυτό έχει κατατεθεί στην ΕΕ και ήδη για την έγκρισή του η κυβέρνηση
προώθησε, σαν προαπαιτούμενο, την ψήφιση του νόμου
για το 8ωρο, την πλήρη ελαστικοποίηση του εργάσιμου
χρόνου, τις απλήρωτες υπερωρίες, το νέο καθεστώς για
το συνδικαλιστικό κίνημα.
Τα σχέδια και προγράμματα αυτά της ΕΕ καλωσόρισαν και χαιρέτησαν με μεγάλη ικανοποίηση όλα τα κόμματα που έχουν την ΕΕ κορώνα στο κεφάλι τους.
Ισχύει απόλυτα το σύνθημα του εργατικού κινήματος
«πληρώσαμε την ανάπτυξη της καπιταλιστικής οικονομίας, πληρώσαμε την κρίση της, τώρα θα ξαναπληρώσουμε την εκ νέου ανάπτυξή της». Αλλά όμως δεν μένουμε
με σταυρωμένα χέρια. Αντίθετα βρισκόμαστε κάθε μέρα
στο δρόμο του αγώνα.

Το ποιηματάκι μας

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
Σ’ ένα νταμάρι μένουν, όρθιοι, σιωπηλοί,
τον θάνατο προσμένουν, που θα ‘ρθει να τους βρει.
Τίποτε δεν φοβούνται, κανείς δεν τους λυγά
κι αν τη ζωή τους χάσουν, άλλοι θα μπουν μπροστά.
Πάνοπλους στρατιώτες, φέρνουν οι Γερμανοί
σκοτώνουν πατριώτες, μες στην Καισαριανή.
Δεν κλείνουνε τα μάτια και δεν φοβούνται πια,
φωνάζουν μόνο ζήτω και πέφτουν στη σειρά.
Δεν νοιάζονται για κείνους, βοήθεια δεν ζητούν,
Ήρωες ήταν πάντα, στεφάνια θα φορούν.
Δωρίζουν τη ζωή τους, με μία αρχοντιά,
γιατί ήταν τιμή τους, να σβήσουν μια βραδιά.
Θα γράψουν ιστορία, με γράμματα χρυσά
για την ελευθερία και τα ιδανικά.
Δεν κλείνουνε τα μάτια και δεν φοβούνται πια,
φωνάζουν μόνο ζήτω και πέφτουν στη σειρά.
(του συνάδελφου ΒΑΛΤΑΤΖΉ ΧΡΙΣΤΌΔΟΥΛΟΥ)

Η συγκυβέρνηση ΝΔΣΥΡΙΖΑ- ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ
συνεχίζει το έργο της

Όσοι πίστεψαν πως η ταύτιση της πολιτικής των τριών βασικών αστικών κομμάτων (από κοντά βέβαια και οι μικρότεροι
εμφανιζόμενοι και εξαφανιζόμενοι περιστασιακά κολαούζοι
τους) άρχισε και τέλειωσε με την ψήφιση και εφαρμογή των
τριών μνημονίων και των εφαρμοστικών μέτρων και νόμων τους
στην προηγούμενη δεκαετία της καπιταλιστικής οικονομικής
κρίσης, σίγουρα έπεσαν έξω. Και για να γίνουμε συγκεκριμένοι
καταγράφουμε μερικά και τα πιο βασικά ζητήματα, όπου ταυτίστηκαν το σχετικά πρόσφατο διάστημα.
1) Κατ’ αρχήν είναι η συμφωνία τους στο σχέδιο χρηματοδότησης από την ΕΕ για τη σωτηρία, αλλά και επενδυτική ανάπτυξη μεγάλων επενδυτικών επιχειρηματικών έργων των μονοπωλίων της ΕΕ, που η πανδημική και οικονομική κρίση έπληξαν την
κερδοφορία τους και καθυστέρησαν την ανάπτυξή τους (σε
άλλο άρθρο αναλύεται η αλήθεια για τα σχέδια αυτά).
2) Ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Νομοθετική ρύθμιση για διευκόλυνση της πώλησης σε μονοπωλιακούς ομίλους
Με τη ρύθμιση της κυβέρνησης η άδεια λειτουργίας του
ναυπηγείου διαχωρίζεται τώρα σε δύο άδειες, αορίστου χρόνου,
μεταξύ της ΑΕ Ελληνικά Ναυπηγεία και της ΕΤΑΔ (Εταιρία αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας). Το γεγονός ότι τώρα αποκτά
άδεια λειτουργίας και η ΕΤΑΔ θα έχει ως συνέπεια, όπως λέγεται από την πλευρά της κυβέρνησης, να υπάρξει συντονισμός
μεταξύ του ειδικού διαχειριστή και της ΕΤΑΔ, ώστε να διευκολυνθεί ο νέος διαγωνισμός για την πώληση του ναυπηγείου, που
υπολογίζεται να έχει γίνει μέχρι τον Ιούνη. Ο εισηγητής του
ΣΥΡΙΖΑ, Γ. Σαρακιώτης, συμφωνώντας με τη ρύθμιση, προέτρεψε την κυβέρνηση και τον υπουργό να ακολουθήσουν το ...επιτυχημένο μοντέλο πώλησης των Ναυπηγείων της Σύρου στην
αμερικάνικη ΟΝΕΧ, που εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο έφερε
απολύσεις, κατάργηση ΣΣΕ, εργαζόμενους να πληρώνονται με
την ώρα, γενίκευση των εργολαβικών εργαζομένων κ.ο.κ.
3) Νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γεωργιάδης)
για τις fast track επενδύσεις
Πρόκειται για το νομοσχέδιο για την «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων», όπου στην αρμόδια Επιτροπή της βουλής κλήθηκαν να εκφράσουν γνώμη εξωκοινοβουλευτικοί φορείς που τους αφορά και τα κόμματα. Το
ν/σ συμπληρώνει τον νόμο 4442/2016 του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν
μνημονιακή υποχρέωση, το οποίο, για τη θωράκιση της ανταγωνιστικότητας και της καπιταλιστικής κερδοφορίας, καθόριζε ότι
επιχειρηματικοί όμιλοι, που δραστηριοποιούνται σε μια σειρά
τομείς, πρώτα θα ξεκινήσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και κατόπιν θα ...ελεγχθεί από τις αρμόδιες αρχές αν
πληρούνται οι προϋποθέσεις εγκατάστασης, ασφάλειας, περιβαλλοντικής προστασίας κλπ.
Βεβαίως- βεβαίως ΣΕΒ, ΣΒΕ, ΕΒΕΑ κ.ά. επαίνεσαν το νομοσχέδιο. Αλλά και ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Γ. Σαρακιώτης δήλωσε ότι το κόμμα του υπερψηφίζει το νομοσχέδιο γιατί είναι «μια
συνέχιση των προηγούμενων επιτυχημένων νομοθετικών
πρωτοβουλιών και των μεταρρυθμίσεων της διακυβέρνησης
του ΣΥΡΙΖΑ». Τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ χαιρέτισε ο εισηγητής της
ΝΔ Μ. Βολουδάκης, λέγοντας πως «σε κάποια βασικά σημεία
μπορούμε σε αυτόν τον τόπο να συμφωνούμε»... Και τελικά
στην ολομέλεια της βουλής από κοινού ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ/
ΚΙΝΑΛ ψήφισαν το νομοσχέδιο
4) Τροπολογία για την ψήφο των αποδήμων
Μιλάμε για την ανατροπή του νόμου που ψηφίστηκε από
περισσότερους από 200 βουλευτές το 2019, με τις προτάσεις
του ΚΚΕ, που έβαζαν κάποιους λογικούς όρους για την άσκηση
του εκλογικού δικαιώματος στις εκλογές στη χώρα μας από
τους αποδήμους έλληνες ή ελληνικής καταγωγής, που ζουν σε
άλλες χώρες.
Προφανώς σε επανεκτίμηση του ζητήματος από ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, κύρια σε ψηφοθηρική βάση, τα δυο μεγάλα κόμματα αποφάσισαν να αλλάξουν το νόμο, ώστε να μπορεί και με επιστολική
ψήφο(!!) να ψηφίζει οποιοσδήποτε έχει έναν προπάππο ελληνικής καταγωγής (ο λεγόμενος δεσμός του αίματος), αλλά είναι
τελείως ξένος και άσχετος με την ελληνική πραγματικότητα. Να
μπορεί δηλαδή κάποιος αμερικανός πολίτης με ξεχασμένο
«μπάρμπα στην Κορώνη», που στις προηγούμενες εκλογές στις
ΗΠΑ ψήφισε Τρραμπ, να ψηφίσει και για την ελληνική βουλή και
κυβέρνηση!!
Δεν θα πέσουμε έξω αν ισχυριστούμε πως η όλη υπόθεση
έμοιαζε στημένη, με τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Θ. Τζάκρη σε ρόλο
«λαγού», να αναφέρει σε συνέντευξη στον «Εθνικό Κήρυκα»
Νέας Υόρκης πως, «όχι μόνο θα δώσουμε τη μάχη για την άρση
των περιορισμών, αλλά και θα τους καταργήσουμε αμέσως
μόλις επιστρέψουμε στη διακυβέρνηση της χώρας». Χωρίς χρονοτριβή ο Μ. Βορίδης, παίρνοντας την πάσα από τη Τζάκρη,
κατέθεσε τροπολογία με τις σχετικές ρυθμίσεις, που ανατρέπουν τον ψηφισμένο νόμο, δηλώνοντας πως «δεν υπάρχει λόγος
να περιμένουμε τον ΣΥΡΙΖΑ να γίνει κυβέρνηση, μπορούμε να το
κάνουμε τώρα» και περιμένει να δει αν ο ΣΥΡΙΖΑ εννοεί όσα λέει
κιόλας, υπενθυμίζοντας πως χρειάζονται 200 ψήφοι. Φυσικά το
ΚΙΝΑΛ δήλωσε πως είναι υπέρ της τροπολογίας..
Για να βγει από τη δύσκολη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε δική του
τροπολογία που όμως επίσης προτείνει την κατάργηση των κριτηρίων του νόμου του 2019, όπως η τροπολογία Βορίδη. Στη
σχετική ανακοίνωση που συνόδευσε την τροπολογία του, ο
ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε την κυβέρνηση να την αποδεχτεί, αφού «η πρόταση αυτή δίνει το δικαίωμα ψήφου σε όλους τους Έλληνες της
διασποράς, χωρίς διακρίσεις και περιορισμούς, εφόσον τον
αποδεχθεί η ΝΔ»!
Αυτά και θα επανέλθουμε.

