
Η Απεργιακή Μάχη της 10/6 ήταν η Μεγάλη Απάντηση 
στην κυβέρνηση και στον προκλητικό underman υπουργό 
της, που κάνοντας το μαύρο άσπρο, επιχειρεί εδώ και 
πολύ καιρό να πείσει τους εργαζόμενους και το λαό ότι 
το τερατούργημά του, που ανασύρθηκε από τα αραχνια-
σμένα ντουλάπια του τέλους του 19ου και των αρχών του 
20ου αιώνα δια χειρών βιομηχάνων, εφοπλιστών, τραπε-
ζιτών, μονοπωλίων, μεγαλοεπιχειρηματιών και άλλων 
παράσιτων της κοινωνίας μας, της ΕΕ, για να τυλίξει με 
τη ναφθαλίνη του το σώμα της εργατικής τάξης, να χαλ-
κεύσει τα νέα δεσμά της σύγχρονης σκλαβιάς της, είναι 
προοδευτικό, για το καλό των εργαζομένων.

Ένα ήταν το σύνθημα, που περιέγραφε την αποφασι-
στικότητα των εργαζομένων. Το νομοσχέδιο ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΑ 
ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ. ΝΑ ΠΕΤΑΧΤΕΙ ΣΤΟΝ ΚΑΛΑΘΟ ΤΩΝ ΑΧΡΗ-
ΣΤΩΝ. Γιατί εκεί ανήκει και εκεί θα καταλήξει. Στον κάλα-
θο των σκουπιδιών, των αχρήστων της ιστορίας. Εκεί που 
το πέταξε πριν 130 χρόνια η ταξική πάλη της Εργατικής 
Τάξης. Οι νεκροί του Σικάγο. Οι νεκροί της Πρωτομαγιάς 
στη Θεσσαλονίκη το 1936. Οι 200 εκτελεσμένοι στην Και-
σαριανή. Οι δεκάδες απεργιακές και άλλες κινητοποιή-
σεις των εργατών της χώρας μας, που βάφτηκαν με το 
αίμα τους, ακόμα και μέσα στην φασιστική γερμανική 
κατοχή.

Τότε που τα ναζιστικά καθάρματα και οι ντόπιοι συνερ-
γάτες τους επιχείρησαν πολλές φορές να τσακίσουν 
αυτές τις εργατικές κατακτήσεις, αλλά δεν το κατάφε-
ραν. Δεν μπόρεσαν ούτε το δικαίωμα της απεργίας να 
καταργήσουν. Στη χώρα μας οργανώθηκε η πρώτη μεγά-
λη απεργία σε όλη τη σκλαβωμένη από τους ναζί Ευρώ-

πη, ενάντια στους κατακτητές και στο θάνατο που έσπερ-
ναν στο λαό με την πείνα, τις εκτελέσεις, τα βασανιστή-
ρια, την αρπαγή και αποστολή στα θανατηφόρα κάτεργα 
της Γερμανίας, ενώ σ’ όλη την κατοχή οργανώθηκαν 
δεκάδες απεργίες από τα συνδικάτα, που βάφτηκαν με το 
αίμα αλλά και την περηφάνια των εργατών.

Ε δεν θα πετύχουν οι σημερινοί γελοίοι πολιτικοί υπάλ-
ληλοι, που τα αφεντικά τους έχουν για φτύσιμο- για μη 
χρησιμοποιήσουμε την άλλη πιο «τιμητική» λέξη του εφο-
πλιστή- εκεί που απέτυχαν οι μαυροφορεμένοι εγκληματί-
ες του φασισμού.

Η Απεργία έδειξε τη Δύναμη της Εργατικής Τάξης, 
όταν παλεύει Ενωμένη, Συσπειρωμένη, με Κοινούς Στό-
χους. Αυτό που πονάει τους αστούς και θέλουν να το 
χτυπήσουν στην καρδιά. Δεν θα το καταφέρουν όμως. 
Γιατί εδώ υπάρχει ΠΑΜΕ, Ταξικό Εργατικό Κίνημα, δοκι-
μασμένο, σκληραγωγημένο, ατσαλωμένο στις μάχες, 
ανυποχώρητο από τους στόχους του, ασταμάτητο στους 
αγώνες του, έμπειρο στην οργανωτικότητά του, στην 
ικανότητα να κάνει το αδύνατο- δυνατό.

Οι βασικοί τομείς της οικονομίας, οι μεγάλες επιχειρή-
σεις νέκρωσαν. Οι εργάτες σταμάτησαν τα γρανάζια, 
κάνοντας πράξη το σύνθημα «χωρίς εσένα γρανάζι δεν 
γυρνά». Βάζοντας τις δικές τους αγωνιστικές μηχανές να 
ρολάρουν πάνω στο δεύτερο μέρος του συνθήματος 
«εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά». Και ναι μπορεί αυτό το 
δεύτερο μέρος σήμερα να φαντάζει αχνό, όμως η εργα-
τική τάξη δεν έχει πει ακόμα την τελευταία της λέξη. Κι 
όσο κι αν αργήσει να γίνει αυτό, θα γίνει. Γιατί οι αγωνι-
στικές μηχανές από το ρολάρισμα θα περάσουν στην 
επιτάχυνση και τότε τίποτα δεν θα μπορέσει να σταματή-
σει την εργατική τάξη να φτάσει στο στόχο- τέρμα της.

Οι Συγκεντρώσεις είχαν Μάζα, Παλμό, Δύναμη, Αισιο-
δοξία. Είχαν Ενότητα. Του Εργάτη με τον Αυτοαπασχο-
λούμενο, τον Αγρότη. Τη Γυναίκα Εργάτρια της Γειτονιάς 
που τρέχει να συμμαζέψει με τον Συνταξιούχο, που δεν 
προλαβαίνει να μετρήσει τη σύνταξη (αν παίρνει) και του 
έχει φύγει από τα χέρια. Με τον Άνεργο, που τον έχουν 
καταδικάσει στην ανέχεια, αλλά δεν το βάζει κάτω και 
μαζί με το μεροκάματο ψάχνει την Αλληλεγγύη των Συνα-
δέλφων του, το Στήριγμα στο Συνδικάτο του, στη Λαϊκή 
Επιτροπή της γειτονιάς του, να μην του κόψουν το ρεύμα, 
να μην του κατασχέσουν το σπίτι.

Του Φοιτητή, που σπουδάζει τη ζωή έξω από τα Πανε-
πιστήμια, με τον Μαθητή, που κάθε χρόνο ζει ένα και-
νούργιο μαρτύριο της «ιεράς εξέτασης» των πανελλαδι-
κών. Τη Νέα αυτή Γενιά που τα νομοσχέδια ετούτα 
βάζουν κατ’ εξοχήν στον αντεργατικό στόχο τους, αυτή 
που σε λίγα χρόνια θα μπει στις σκλαβογαλέρες των 
εργοταξίων, των εργοστασίων, των επιχειρήσεων, των 
καραβιών, για να γευτεί τη βαρβαρότητα τέτοιων νόμων, 

Ας το πάρουν απόφαση. Η Εργατική Τάξη δεν θα υπο-
ταχθεί. Δεν θα αποδεχτεί η μοίρα που της προορίζουν, 
να ζει και να εργάζεται σε συνθήκες δουλείας στον 21ου 
αιώνα. Η ανθρωπότητα δεν πάλεψε στο διάβα των αιώ-
νων για να καλυτερέψει τη μοίρα της, ώστε αντί να κάνει 
βήματα μπροστά, συνοδεύοντας και στρατεύοντας τα 
άλματα στη γνώση για να πετύχει την αλματώδη επίσης 
βελτίωση του βιοτικού της επιπέδου σε όλες τις πλευρές 
του και κύρια στην εργασιακή, να υποχωρεί, να πισωγυ-
ρίζει σε εποχές που έχουν μείνει πίσω.

Τώρα παλεύουμε για σταθερή εργασία με 7ωρο, 
5νθήμερο, 35ωρο. Κατώτερο μισθό 751 ευρώ. Σύνταξη 
στα 65 για τους άντρες στα 60 για τις γυναίκες με 
κατώτερη σύνταξη 600 ευρώ. Επίδομα ανεργίας σε 
όλους τους άνεργους. Κανένας πλειστηριασμός πρώ-
της κατοικίας. Σύστημα υγείας απόλυτα δημόσιο, 
καθολικό, δωρεάν για όλους, πλήρως αναπτυγμένο και 
εξοπλισμένο (ΠΦΥ, Νοσοκομεία). Αύξηση των κρατι-
κών δαπανών για την κάλυψη όλων των κοινωνικών 
αναγκών (δωρεάν φάρμακο, πρόνοια, κοινωνικές 
παροχές, φροντίδα 3ης ηλικίας). Παιδεία και εκπαίδευ-
ση δημόσια και δωρεάν σε όλες τις βαθμίδες της. 
Φτηνές υπηρεσίες αναγκαίες στην καθημερινότητα 
του λαού.

Δεν θυσιάστηκαν χιλιάδες εργάτες δίνοντας ακόμα 
και τη ζωή τους, για ένα καλύτερο αύριο για την τάξη 
τους, αφήνοντας πίσω τους ριψάσπιδες, ανάξιους συνε-
χιστές του έργου τους. Όχι. Η Εργατική Τάξη έχει θέσει 
στον εαυτό και στον αγώνα της πολύ ανώτερους στό-
χους και σκοπούς, από το να δουλεύει στο άπειρο για 
τους καπιταλιστές, να χαραμίζει το βίο της για να χαρίζει 
απίστευτη χλιδή και καλοπέραση στους κλέφτες του 
κόπου και του ιδρώτα της, πασχίζοντας απλά και μόνο 
για κάποια ψίχουλα παραπάνω στο καθημερινό μεροδού-
λι- μεροφάι της.

Οι στόχοι της ξεπερνούν τη μιζέρια αυτής της καθη-
μερινότητας, αυτής της κανονικότητας του καπιταλι-
σμού. Φτάνουν στην ανατροπή του, στην καταστροφή, 
στην εξαφάνισή του, στην αντικατάστασή του από τον 
σοσιαλισμό. Αλλιώς δεν υπάρχει μέλλον για την εργατική 
τάξη και για το λαό συνολικά.

Γι’ αυτό η αστική τάξη, ο εχθρός των εργαζομένων, ο 
ταξικός αντίπαλός μας, κατανοώντας πως δεν υπάρχει 
περίπτωση να υποτάξει την Εργατική, πως οι νέες γενιές 
της θα ρίχνουν στην ταξική μάχη όλο και περισσότερες 
εφεδρείες στον πόλεμο με τους εκμεταλλευτές της, προ-
σπαθεί να κρατήσει τη μαχητικότητα των εργατών σε 
όσο πιο χαμηλά πεδία γίνεται.

Η ένταση της εκμετάλλευσης της εργατικής δύναμης, 
η παραγωγή και κλοπή όλο και περισσότερης υπεραξίας, 
η απολαβή όλο και μεγαλύτερου κέρδους από την εργα-
σία των εργαζομένων είναι ταυτόχρονα και τρόπος για 
να κρατάει δεσμευμένη την εργατική συνείδηση στα δικά 
της συμφέροντα.

Ταυτόχρονα επιχειρεί να εκμηδενίσει την αποτελε-
σματικότητα του εργατικού οπλοστάσιου για την υπερά-
σπιση των δικαιωμάτων του εργάτη. Να καταστήσει τα 
συνδικάτα άμαζες, αδύναμες λέσχες συζήτησης, έρμαια 
των παρεμβάσεων της εργοδοτικής και κρατικής αυθαι-
ρεσίας. Όπου ακόμα και η έκφραση γνώμης θα υπόκειται 
στον έλεγχο του διευθυντή και του υπουργού. Όπου ο 
σκοτεινός και απροσδιόριστος κόσμος του διαδικτύου 
θα αντικαταστήσει την ζωντανή, φανερή ζωή και δράση 
των εργατικών οργανώσεων. Όπου το «διεκδικώ από τον 
εργοδότη» θα μεταφράζεται στο «εκλιπαρώ το αφεντι-
κό». Όπου το «όλοι μαζί ισχυροί απέναντι στον έναν» θα 
αποσαρθρώνεται στο «ένας μόνος αδύνατος απέναντι 
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συνέχεια στη σελ. 2

Η Εργατική Τάξη δεν γυρίζει πίσω 
στον 19ο αιώνα - Προχωράει μπροστά 

με αδιάκοπο αγώνα

συνέχεια στη σελ. 2

ΑΠΕΡΓΙΑ 10 ΙΟΥΝΗ
ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ. ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ. ΓΙΑΤΙ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΛΑΟΣ και

Όχι τα παράσιτα που απομυζούν τον πλούτο της και τη ζωή των παιδιών της.
Ο Αγώνας δόθηκε. Η Μάχη κερδήθηκε. Ο Πόλεμος συνεχίζεται. Συνεχίζουμε Απτόητοι.

Εμπρός για Νέα Απεργία στις 16 Ιούνη.

Της... σύνταξης

Οι Εργάτες σκλάβοι στον 
21ο αιώνα δεν θα γίνουν

Κάλεσμα της ΣΕΑ για συμμετοχή των 
συνταξιούχων στην απεργιακή συγκέ-

ντρωση της 10 Ιούνη στην Αθήνα 
ενάντια στο αντεργατικό νομοσχέδιο 

της κυβέρνησης
Δελτίο τύπου Αθήνα 8/6/2021

Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα (ΣΕΑ) των συνταξιουχικών 
οργανώσεων καλεί όλους τους συνταξιούχους να πάρουν 
μέρος στην απεργιακή προσυγκέντρωση της Πέμπτης 10/6/21 
και ώρα 09.30, στην αρχή της οδού Αθηνάς στην Ομόνοια.

Να πορευτούμε μαζί με τα παιδιά και τα εγγόνια μας, στον 
κοινό αγώνα για την άμεση απόσυρση και εξαφάνιση του 
αντεργατικού νομοσχεδίου που μας γυρίζει πίσω στον εργασι-
ακό μεσαίωνα. Μαζί να απαιτήσουμε την κατάργηση όλης της 
αντεργατικής αντιασφαλιστικής νομοθεσίας, που στόχο έχει 
το τσάκισμα όσων με αγώνες και θυσίες έχει κατακτήσει η 
Εργατική Τάξη και ο λαός στην μακρόχρονη αγωνιστική τους 
πορεία.

Να συνεχίσουμε με κλιμάκωση του αγώνα να μην τους 
επιτρέψουμε να κάνουν τα παιδιά μας σύγχρονους σκλάβους 
της δουλειάς, για να διασφαλίζουν τα κέρδη μιας χούφτας 
εκμεταλλευτών.
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Υπόμνημα Αθήνα 
13/4/2021
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 όσα 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.

Στις 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 εξασφα-
λιστεί ο εμβολιασμός σε 
χιλιάδες συνταξιούχους 
υπερήλικες που αδυνα-
τούν 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 απα-
ραίτητα 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.
- 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 συ-
ντξιουχικών οργανώσεων 
σε όλη την χώρα.
- Να αποδοθούν άμε-
σα τα χρήματα που 
παρακρατούνται από 
τους συνταξιούχους του 
ΟΑΕΕ για Θεραπευτικό 
και Κοινωνικό Τουρισμό, 
όπως αυτές προβλέπονται 
από τις διατάξεις του 
νόμου 3863/2010.    

Ολιγομελής αντιπρο-
σωπεία μας θα βρίσκεται 
στο Υπουργείο στις 11:30 
π.μ. και παρακαλούμε να 
την δεχθείτε.

Υπόμνημα Αθήνα 24/5/2021
Για τον Κοινωνικό-
Θεραπευτικό τουρισμό 
των συνταξιούχων
Προς τον Υπουργό 
Τουρισμού κ. Χ. Θεοχάρη 
Κοινοποίηση στην 
Υφυπουργό κ. Σοφία 
Ζαχαράκη
και στον Υπουργό 
Εργασίας κ. Κ. Χατζηδάκη 
 κ. Υπουργέ, 

Μέσα στις μεγάλες 
περικοπές που υπέστησαν 
οι συνταξιούχοι την 
τελευταία δεκαετία στο 
σύνολο των παροχών τους, 
είναι και οι πληρωμένες 
παροχές που αφορούν 
τα προγράμματα του 
κοινωνικού θεραπευτικού 
- τουρισμού, την 
λουτροθεραπεία κλπ.

Την περσινή χρονιά 
πραγματοποιήσαμε συνά- 
ντηση με τον  Διευθυντή  
του Γραφείου σας 
καθώς και άλλους 
αρμόδιους παράγοντες 
του Υπουργείου Τουρι-
σμού, για τα ζητήματα 
του Κοινωνικού - 
Θεραπευτικού Τουρισμού 
των συνταξιούχων. 

Σε αυτή μας την 
συνάντηση μετά από 
συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων, καταλήξαμε 
ότι το ζήτημα αυτό θα 
μελετηθεί από μεριάς του 
Υπουργείου και θα μας 
δοθούν συγκεκριμένα οι 
θέσεις σας.

 Όμως με τα προβλήματα 
της πανδημίας τα 
όποια προγράμματα 
εκπονήθηκαν από το 
υπουργείο, δεν έγινε 
δυνατό να αξιοποιηθούν 
από τους συνταξιούχους.

Επειδή ο καιρός 
των διακοπών και  τα 
προγράμματα για 
ορισμένες κατηγορίες 
εργαζομένων, ανέργων, 
επαγγελματιών, αλλά και 

άλλων κοινωνικών ομάδων 
καταρτίζονται, θα θέλαμε 
να πραγματοποιήσουμε 
συνάντηση μαζί σας για να 
σας εκθέσουμε τις θέσεις 
μας για τον κοινωνικό - 
θεραπευτικό τουρισμό 
των συνταξιούχων, που σε 
κάθε περίπτωση θα πρέπει 
να συμπεριληφθούν 
και αυτοί άμεσα στα 
προγράμματα αυτά.

Πέραν των άλλων, 
θέλουμε να σας κάνουμε 
για μια ακόμη φορά 
γνωστό, ότι από τις 
παρακρατήσεις που 
γίνονται γι’ αυτό το σκοπό 
στους συνταξιούχους του 
ΟΑΕΕ, έχει συγκεντρωθεί 
ένα μεγάλο ποσό 
που ξεπερνά τα 40 
εκατομμύρια, χρήματα 
που πρέπει να τους 
αποδοθούν για το σκοπό 
αυτό.

Υπόμνημα Αθήνα 31/5/21
Προς τον Υφυπουργό 
Οικονομικών αρμόδιο 
για το Χρηματοπιστωτικό 
Σύστημα κ. Γεώργιο 
Ζαββό
κ. Υπουργέ

Με την πρόσφατη 
πληρωμή των συντάξεων 
μηνός Ιούνη από τον 
ΕΦΚΑ παρατηρήθηκε από 
αρκετούς συνταξιούχους 
που πληρώνονται από 
την Εθνική Τράπεζα 
και είχαν δάνεια από 
αυτήν, ότι η ΕΤΕ προέβη 
στην παρακράτηση 
του συνόλου της 
καταβληθείσας σύνταξής 
τους, κατά παράβαση 
των διατάξεων «περί 
ακατάσχετου».

Σε διαμαρτυρίες από 
τους συνταξιούχους- 
θύματα, αλλά και των 
συνδικαλιστικών τους 
οργανώσεων προς τους 
υπεύθυνους της τράπεζας 
για την αποκατάσταση 
του προβλήματος, 
αυτοί ζητούν από 
τους συνταξιούχους 
να προβούν σε μια 
σειρά γραφειοκρατικές 
διαδικασίες, προκειμένου 
να τους καταβληθεί ξανά 
η σύνταξή τους.

Από μεριά μας 
θεωρούμε όλη αυτή την 
διαδικασία παράνομη και 
απαράδεκτη,  ζητούμε 
την  άμεση παρέμβασή 
σας προκειμένου 
να καταβληθούν οι 
συντάξεις των δικαιούχων 
στο ακέραιο,  άμεσα 
δίχως καμιά περαιτέρω 
διαδικασία και να 
υπάρξει δημοσιοποίηση 
της αποκατάστασης, 
ώστε να ενημερωθούν 
οι ενδιαφερόμενοι 
συνάδελφοι.

συνέχεια από τη σελ. 1
στον ισχυρό».

Ε Όχι. Αυτά δεν θα περάσουν. Νόμος είναι και θα γίνει 
το Δίκιο του Εργάτη, κι αυτό του κεφαλαιοκράτη θα 
καταργηθεί. Κι αν αυτά γράφονται στον ΠΑ, στον γραφτό 
λόγο των συνταξιούχων με το σταθερό χέρι της τρίτης 
ηλικίας, ας έχουν κατά νου οι αστοί πλουτοκράτες, πόσο 
πιο ηχηρά θα αποτυπώνονται στα κιτάπια, στα συνθήμα-
τα, στα αιτήματα των στιβαρών χεριών των νέων εργαζο-
μένων.

Εδώ θα είμαστε για τη συνέχεια, που ας είναι όλοι 
σίγουροι πως θα υπάρχει και θα είναι ατελείωτη. Μέχρι 
να κοκκινίσει όλος ο κόσμος.

Της... σύνταξης

ΑΠΕΡΓΙΑ 10 ΙΟΥΝΗ
συνέχεια από τη σελ. 1
για να προσφέρει τσάμπα την εργατική της δύναμη για 
τα κέρδη των ολίγων.

Η Απεργία της 10 Ιούνη 2021 έγραψε τη δική της Ιστο-
ρία. Δεν πέρασε όμως σ’ αυτήν ακόμα. Είναι μια σκυτά-
λη, ένας κρίκος στον καθημερινό αγώνα, που το σήμερα 
μας καλεί. Είναι παρούσα. Θα συμμετέχει στην επόμενη 
Απεργία. Με το Κουράγιο και την Αισιοδοξία που μοίρα-
σε στους Απεργούς εργαζόμενους και άλλους λαϊκούς 
ανθρώπους στα λημέρια των πόλεων όπου μαζεύτηκαν, 
στους δρόμους που περπάτησαν, στις πλατείες όπου 
κατέληξαν με τις πορείες τους.

Θα είναι στην Κουβέντα που θα γίνει ανάμεσα στους 
εργαζόμενους για την Παρακαταθήκη που άφησε, για το 
Παράδειγμα που εμπνέει, για την Εμπειρία που διδάσκει. 
Για το πώς η Επόμενη θα είναι ακόμα πιο μεγάλη, πιο 
πετυχημένη.

Θα είναι στα φαρμακερά και τρομαγμένα σχόλια και 
λόγια των παπαγάλων του συστήματος. Στην προσπά-
θειά τους να την υποβαθμίσουν, να την υποτιμήσουν. Να 
της φορέσουν κι αυτής το σκουφάκι της «αναποτελεσμα-
τικότητας», το κουρέλι της συκοφαντίας, το σκιάχτρο 
της «αντικοινωνικής ταλαιπωρίας της κοινωνίας».

Η Απεργία της 10 Ιούνη 2021 θα είναι εδώ μαζί μας για 
καιρό ακόμα.

Συνεχίζουμε στην ίδια πορεία.
ΣΚΛΑΒΟΙ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ.

Συλλαλητήρια 3/6/2021

Η προσπάθεια της ΓΣΕΕ να υπονομεύσει τις κινητο-
ποιήσεις των εργατικών συνδικάτων ενάντια στο νομο-
θετικό έκτρωμα της κυβέρνησης για τα εργασιακά, το 
ωράριο και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, με την προ-
κήρυξη απεργίας στις 10 Ιούνη- ενώ ήταν ήδη προκη-
ρυγμένη για τις 3/5-  έπεσε στο κενό. Τα συνδικάτα, το 
ΠΑΜΕ αστραπιαία αντέδρασαν και μετέτρεψαν την 
απεργία που είχε αποφασιστεί στις 3 Ιούνη σε συλλαλη-
τήρια σε όλη τη χώρα, ρίχνοντας ακόμη περισσότερες 
δυνάμεις για την οργάνωση και επιτυχία της Απεργίας 
στις 10/6.

Δεκάδες συνδικάτα σε όλη τη χώρα κάλεσαν τους 
εργαζόμενους σε συμμετοχή στις συγκεντρώσεις και 
στα συλλαλητήρια κι η ανταπόκριση ήταν πολύ μεγάλη, 
προδιαγράφοντας την τεράστια επιτυχία της απεργίας 
στις 10/6 και των ανάλογων συγκεντρώσεων. Μαζί τους 
οι συνταξιούχοι, οι γυναίκες, η νεολαία, οι φοιτητές, οι 
μαθητές, που «θέλουν να βλέπουν τους γονείς τους στο 
σπίτι». Και δεν έπεσαν έξω. Το ραντεβού στις 10 Ιούνη 
ήταν στην ώρα του, καλά προετοιμασμένο, καλά εξο-
πλισμένο.

Περιφερειακές Συσκέψεις της ΣΕΑ
Πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία, συμμετοχή, πλούσια συζήτηση και απο-

φάσεις για ανάπτυξη δράσεων ενάντια στην αντεργατική- αντιασφαλιστική κυβερνη-
τική πολιτική οι συσκέψεις, που προγραμμάτισε και οργάνωσε η ΣΕΑ σε όλες τις 
περιφέρειες με τα ΔΣ των σωματείων μελών των ομοσπονδιών της. Προχωράμε 
καλά, προετοιμαζόμαστε για νέες κινητοποιήσεις το Φθινόπωρο, εν όψει της 1ης 
Οκτώβρη, οργανώνουμε τις δυνάμεις μας, ενισχύουμε τα σωματεία, συμμετέχουμε 
στις εργατικές κινητοποιήσεις.

Παρεμβάσεις της ΣΕΑ σε υπουργούς
Η ΣΕΑ δεν σταμάτησε να παρεμβαίνει στους κυβερνητικούς υπεύθυνους βάζοντας εκείνα τα θέματα, που βρί-
σκονται στην πρώτη γραμμή των απαιτήσεων των συνταξιούχων στη χρονική αυτή περίοδο, απαιτώντας την 

ικανοποίηση και λύση τους
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(Ορισμένα από τα στοιχεία αυτά έχουν παρατεθεί σε 
προηγούμενα φύλλα του ΠΑ, τα επαναλαμβάνουμε και 
πάλι).
Τα αποτελέσματα της κατάστασης που ζουν οι 
συνταξιούχοι (που κατά την κυβέρνηση και τους 
καλοθελητές δεν έχουν ανάγκη) αναγράφονται αναλυτικά 
από τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας («ΗΛΙΟΣ»). 
Από αυτά προκύπτει ότι: 
1) Επίπεδο συντάξεων
- Συντάξεις κάτω από 500 ευρώ λαμβάνουν 606.280 
συνταξιούχοι
- Συντάξεις κάτω από 700 ευρώ λαμβάνουν 1.104.663 
συνταξιούχοι (44,5% επί του συνόλου)
- Η μέση κύρια σύνταξη έχει πέσει στα 727,97 ευρώ 
- Η μέση επικουρική σύνταξη κατρακύλησε στα 194,35 
ευρώ.
2) Χρηματοδότηση ταμείων
Κάθε χρόνο όλο και λιγοστεύει η κρατική χρηματοδότηση, 
συνεχίζεται το τσάκισμα συντάξεων και κοινωνικών 
δαπανών. Μειωμένη κατά 2,067 δισ. ευρώ (-12,4%) θα 
είναι η χρηματοδότηση των κύριων συντάξεων (ΕΦΚΑ) 
από τον κρατικό προϋπολογισμό το 2021 σε σύγκριση με 
το 2020 (πτώση από τα 16,703 δισ. ευρώ στα 14,636 δισ.)
Στην επικουρική θα εμφανιστεί έλλειμμα 274 εκ. ευρώ, 
το οποίο η κυβέρνηση προτίθεται να το καλύψει από 
το κοινό κεφάλαιο, ώστε να μην κάνουν τώρα μειώσεις, 
αδειάζοντας δηλαδή περισσότερο το ταμείο του 
ΕΦΚΑ. Το δε κονδύλι των επικουρικών συντάξεων είναι 
μειωμένο κατά 127 εκατ. ευρώ για το 2021 σε σχέση με 
το 2020, δείχνοντας και την τάση της διαρκούς μείωσης 
των επικουρικών συντάξεων. Αυτό απλά σημαίνει πως 
περικοπές θα γίνουν κάποια στιγμή, όταν τα οικονομικά 
του ΕΦΚΑ θα αδυνατούν να καλύψουν τις δαπάνες για τις 
επικουρικές.
3) 0,5% του ΑΕΠ
Η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να εφαρμόσει τον 
δικό της νόμο (Βρούτση), που προβλέπει την διάθεση 
του 0,5% του ΑΕΠ (περίπου 1 δισεκ.) για αυξήσεις στις 
συντάξεις, είτε για την επιστροφή όλων των αναδρομικών 
του 11μηνου σε όλους τους δικαιούχους, όπως ζητάει 
σταθερά το κίνημά μας. Στόχος της η κατάχρηση και 
κατάργησή του.
4) Οφειλές προς ΕΦΚΑ- ΕΟΠΥΥ
Το συνολικό χρέος στο Κ.Ε.Α.Ο. (Κέντρο Είσπραξης 
Ασφαλιστικών Οφειλών) στις 31/3/2020 ήταν 
36.315.172.547 ευρώ. Μέσα στο επόμενο τρίμηνο το 
χρέος αυξήθηκε κατά 687.261.533 ευρώ και αφορούσε 
αύξηση 264.030.375 ευρώ σε κύριες οφειλές και αύξηση 
423.231.158 ευρώ σε πρόσθετα τέλη, με αποτέλεσμα να 
υπερβεί το ποσό των 37 δισ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος 
των οφειλών αφορά λίγους μεγαλοχρεώστες, με οφειλές 
άνω του 1εκ. ευρώ, οι οποίοι καταφέρνουν να μένουν στο 
απυρόβλητο των αναγκαστικών μέτρων, με την ανοχή και 
ευθύνη όλων των κυβερνήσεων.
Πρόκειται για 2.013 οφειλέτες, οι οποίοι οφείλουν 
συνολικά 8,7 δισ. ευρώ, ή το 23,5% του συνόλου των 
οφειλών, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του 
ΚΕΑΟ, χωρίς να γίνεται τίποτα για να σταματήσουν οι 
παράνομες δραστηριότητές τους.
5) Υγεία
Εν μέσω πανδημίας οι δαπάνες συνολικά για την υγεία 
από τον κρατικό προϋπολογισμό είναι μειωμένες κατά 
600 εκατομμύρια. Οι μεταβιβάσεις στον ΕΟΠΥΥ από τον 
τακτικό προϋπολογισμό προβλέπονται από 608 εκατ. 
ευρώ το 2020 να πέσουν στα 300 εκατ. ευρώ για το 2021, 
ή αλλιώς μειωμένες κατά 50,6%! Μάλιστα, τα 170 εκατ. 
ευρώ αφορούν το πρόγραμμα εθνικού εμβολιασμού, που 
σημαίνει ότι η πραγματική χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ 
από το κράτος περιορίζεται μόλις στα 130 εκατ. ευρώ, 
ακόμα πιο κάτω και από το 2019, που ήταν 171 εκατ. 
ευρώ!  Από τα στοιχεία του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ 
προκύπτει ότι, από τα προβλεπόμενα συνολικά έσοδά 
του ύψους 5,5 δις ευρώ, το κράτος θα καλύψει ΜΟΝΟ 
τα 300 εκατ. ευρώ! Τα υπόλοιπα θα προέλθουν από τις 
εισφορές.
6) Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Οι μεταβιβάσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό για την 
ΠΦΥ περικόπτονται από τα 249 εκατ. ευρώ φέτος στα 
152 εκατ. ευρώ το 2021, μείωση κατά 39% μέσα σε ένα 
έτος! Η φαρμακευτική δαπάνη προβλέπεται μειωμένη 
κατά 130 εκατ. ευρώ (από τα 2,488 δισ. στα 2,358), και οι 
λοιπές παροχές ασθένειας κατά 96 εκατ. (από τα 2,030 
δισ. στα 1,934).
Κατά τα άλλα η κυβέρνηση ενδιαφέρεται και φροντίζει 
για την υγεία, το οικονομικό- βιοτικό επίπεδο του λαού. 
Φανταστείτε να μην ενδιαφερόταν κι όλας.

Η πραγματικότητα για τις συντά-
ξεις και τον ΕΦΚΑ για το 2020

Πανδημία και συνταξι-
ούχοι- θάνατοι και 

έσοδα ΕΦΚΑ
Επειδή πολύς λόγος γίνεται από την 

κυβέρνηση και διάφορους παπαγάλους 
της, ότι οι συνταξιούχοι δεν έπαθαν κάποια 
ζημιά από την πανδημία, εμείς θα αντιπα-
ραθέσουμε το όφελος που είχε ο ΕΦΚΑ 
από τη ζημιά των συνταξιούχων.

Μέχρι τα μέσα Ιούνη οι αποβιώσαντες 
λόγω κορονοϊού ήταν περίπου 12500. Από 
αυτούς περίπου 12000 είναι συνταξιούχοι. 
Με μέση μηνιαία σύνταξη 728 ευρώ ο 
ΕΦΚΑ θα έχει όφελος από εδώ και πέρα 
(με αυτό τον αριθμό θανόντων) στο ταμείο 
του κάθε μήνα 8.736.000  ευρώ και σε 
ετήσια βάση 104.832.000. Δεν θα τα λέγα-
με και λίγα.

Φυσικά όσο θα αυξάνονται οι απώλειες 
σε ανθρώπινες ζωές θα μεγαλώνουν και 
τα οφέλη του ταμείου, ενώ δεν υπολογί-
σαμε  εκείνα (θα είναι ασφαλώς αρκετές 
δεκάδες εκατομμύρια) όλου του προηγού-
μενου διαστήματος, από τότε που ξεκίνη-
σε η θανατηφόρα πορεία της πανδημίας.

Αν υπολογίσουμε πως ένα σημαντικό 
μέρος των θανόντων έπαιρνε και επικουρι-
κή σύνταξη (μέση 194 ευρώ), εύκολα μπο-
ρούμε να φανταστούμε το επί πλέον όφε-
λος του ΕΦΚΑ και από τις επικουρικές.

Ακόμα κι αν θεωρήσουμε πως ένα 
μέρος των συντάξεων αυτών θα μετατρα-
πούν σε χηρείας για τους εναπομείναντες 
συζύγους, πάλι τα κέρδη του ΕΦΚΑ θα 
είναι μεγάλα, αφού αυτές είναι σαφώς 
μικρότερες από τις λαμβανόμενες από 
τους θανόντες συνταξιούχους.

Να μην παίζουν λοιπόν με τη λογική και 
τη συνείδησή μας οι ασυνείδητοι κυβερ-
νώντες. Αν αυτοί μετράνε τους ανθρώ-
πους με τη λογική του κόστους- οφέλους, 
εμείς δεν το κάνουμε. Θρηνούμε για τους 
συναδέλφους μας, προσπαθούμε να προ-
στατεύσουμε τους εαυτούς μας, αλλά 
ταυτόχρονα μεγαλώνει και η αγανάκτηση 
και η αποφασιστικότητά μας να αγωνι-
στούμε κόντρα στην κρυφή επιθυμία των 
κυβερνώντων να μειώσουν όσο γίνεται 
περισσότερο τον αριθμό των συνταξιού-
χων εν μέσω πανδημίας, για να γλιτώσουν 
κονδύλια.

Ας μη μας προκαλούν τουλάχιστον κι 
από πάνω…

Μας ταΐζουν τα παιδιά μας: ένα 
αισχρό προπαγανδιστικό ψέμα της 

κυβέρνησης
Με μεγάλη ένταση η κυβέρνηση και μάλιστα έχοντας βάλει μπρο-

στά την νέα επίθεση στο συνταξιοδοτικό (επικουρικές) προβάλει και 
αξιοποιεί το άθλιο αυτό επιχείρημα, ότι δηλαδή εμείς οι συνταξιούχοι, 
έχοντας σπαταλήσει τα χρήματα των ταμείων, φτάσαμε να ζούμε, να 
παίρνουμε συντάξεις, από τις εισφορές των νεότερων ασφαλισμένων, 
δηλαδή των παιδιών και εγγονιών μας.

Δεν είναι ένας απλός «κοινωνικός αυτοματισμός» αλλά προτροπή 
για ενδοοικογενειακό κανιβαλισμό, αφού η κυβέρνηση προσπαθεί να 
στρέψει τα παιδιά και τα εγγόνια ενάντια στους πατεράδες και τους 
παππούδες/γιαγιάδες τους.

Ποια είναι η πραγματικότητα όμως.
1) Το ΙΚΑ, σαν βασικό ασφαλιστικό ταμείο από την έναρξη λειτουρ-

γίας του και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’70 περίπου, ήταν ένας 
εισπρακτικός μηχανισμός, που συσσώρευε εισφορές, χωρίς ακόμα να 
δίνει μαζικά συντάξεις. Το ίδιο περίπου ίσχυε και για τα άλλα ειδικά ή 
κλαδικά ταμεία, που δημιουργήθηκαν κύρια στην περίοδο μετά την 
κατοχή.

Παρ’ όλη την μαζική μετανάστευση στο εξωτερικό, η εργατική τάξη 
ήταν νεαρής ηλικίας, ενισχύθηκε με αγροτικές μάζες της εσωτερικής 
μετανάστευσης. Ταυτόχρονα όμως οι αντεργατικές πολιτικές ήδη 
είχαν αρχίσει να δημιουργούν προβλήματα στην κατάσταση ζωής των 
εργαζομένων, με αποτέλεσμα να εμφανιστεί και σταδιακά να διογκώ-
νεται το δημογραφικό πρόβλημα. Σύμφωνα με στοιχεία που κατέθεσε 
ο Τσακλόγλου σε διαδικτυακή συζήτηση από το 1980 έως το 2020 η 
χώρα έχασε το 35% των νέων. Στην προηγούμενη δεκαετία πάνω από 
400.000 νέοι έφυγαν στο εξωτερικό.

2) Το μεγάλο πρόβλημα βέβαια του ΙΚΑ ήταν το κυριολεκτικό 
ξεζούμισμα των τεράστιων αποθεματικών του από το μεγάλο κεφά-
λαιο, που σ’ αυτά βρήκε μια μεγάλη αγελάδα για να την αρμέγει 
ασταμάτητα, χωρίς να δίνει τις δικές του εισφορές. Είναι γνωστή η 
ιστορία, όπου οι κυβερνήσεις κάθε 4-5 χρόνια έκαναν και μια ρύθμιση 
αναβολής της καταβολής των χρόνια σωρευτικά οφειλόμενων εργο-
δοτικών εισφορών δεκάδων δισεκατομμυρίων (δραχμών τότε) στο 
ΙΚΑ.

Η χασούρα του ΙΚΑ από τις επιλογές αυτές υπολογίστηκαν σε εκα-
τοντάδες δισεκ. δραχμές, υπονόμευσε την προοπτική του, τα ελλείμ-
ματα άρχισαν να εμφανίζονται και να μεγαλώνουν.

3) Το κράτος, σαν εργοδότης σε εταιρίες του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα, που ήταν υπό κρατικό έλεγχο και κατοχή (πχ ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.α.) 
δεν έδωσε ποτέ το ποσοστό των 3/9 εισφορών που του αναλογούσαν, 
με βάση την μεταρρύθμιση του 1985, επιτείνοντας την ελλειμματική 
πορεία.

4) Μετά ήρθε η τεράστια κομπίνα του τζογαρίσματος των αποθεμα-
τικών των ταμείων στο χρηματιστήριο, όταν μέσα σε μια νύχτα χάθη-
καν δεκάδες δισεκ. ευρώ. Το τελικό χτύπημα στα αποθεματικά δόθηκε 
με τα κουρέματα των υπολειμμάτων τους σύμφωνα με τις μνημονια-
κές δεσμεύσεις στην τραγική για το λαό περασμένη δεκαετία.

5) Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε την ανασφάλιστη εργασία, τη 
μείωση των εισφορών, τη μείωση και πάγωμα των μισθών (που συνε-
πάγεται μείωση εισφορών στα ταμεία), συνολικά δηλαδή την μείωση 
των εσόδων  και φυσικά τη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης, 
καταλήγουμε σε μια κατάσταση ουσιαστικής χρεοκοπίας.

Και για αυτά οι κυβερνήσεις δεν ανέλαβαν ποτέ καμία ευθύνη, 
αρνήθηκαν να πάρουν μέτρα βελτίωσης της κατάστασης, αποκατά-
στασης των ζημιών, αντίθετα έριξαν το ανάθεμα στους συνταξιού-
χους. Κι έφτασαν να μας λένε αυτά τα αίσχη, ότι μας ζουν τα παιδιά 
μας.

6) Αλλά κρύβουν επίσης ότι οι συνταξιούχοι εξακολουθούν να πλη-
ρώνουν από τις συντάξεις τους για τις… συντάξεις τους μέσω του 
μνημονιακού χαρατσιού που ονόμασαν «επίδομα αλληλεγγύης», αλλά 
και με την εισφορά στην υγεία και μάλιστα διπλή και τριπλή, αφού 
πληρώνουν και από την κύρια και από την επικουρική σύνταξη και 
όποια άλλη λαμβάνουν. Και ρωτάμε εμείς: που είναι τα δισεκ. ευρώ 
που έχουν συγκεντρωθεί στον ΑΚΑΓΕ; Δικά μας λεφτά είναι, ποιος τα 
έχει, τι τα κάνει;

7) Και φυσικά η πιο μεγάλη αμετροέπειά τους είναι πως κρύβουν, 
παρ’ όλο που πολλές φορές αναγκάστηκαν να το παραδεχτούν σε 
προεκλογικές φανφάρες τους, γιατί ο λαός το έχει τούμπανο, πως οι 
συνταξιούχοι σιτίζουν τα παιδιά τους. Στα χρόνια της υπερδεκαετούς 
κρίσης χιλιάδες οικογένειες έζησαν και ζουν ακόμα από τις συντάξεις 
των παππούδων και των γιαγιάδων.

Οι κυβερνώντες, προηγούμενοι και σημερινοί όχι απλά θα έπρεπε 
να ντρέπονται που τα λένε αυτά, αλλά κάτι τεχνοκράτες τύπου Τσα-
κλόγλου θα έπρεπε να κρύβονται, να μην έχουν μούτρα ούτε να μιλή-
σουν στους συνταξιούχους. Αλλά ποιοι απ’ αυτούς είχαν ντροπή για 
να την χάσουν και να τη βρουν οι άλλοι της αγέλης τους.

Βάλτε τέλος λοιπόν στην άθλια προπαγάνδα σας. Δεν σας 
πιστεύει έτσι κι αλλιώς κανένας εργαζόμενος, κανένα παιδί, κανένα 
εγγόνι, κανένας λαϊκός άνθρωπος, ασφαλώς ούτε ένας συνταξιού-
χος. Δεν πείθετε κανέναν. Και μόνο γι’ αυτά τα ψέματα θα μας 
βρίσκετε πάντα απέναντί σας, στο δρόμο του αγώνα.

Αναστολή της μείωσης των 
συντάξεων χηρείας και επι-
στροφή των παρακρατηθέ-

ντων μήνα Ιούνη 2021
Αναστέλλονται για ένα μήνα οι μειώσεις 

στις συντάξεις χηρείας βάσει του ν. 
4611/2019. Από το Γραφείο Τύπου του 
υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση 
(26Μαΐου 2021): Αναστέλλονται για ένα 
μήνα οι μειώσεις στις συντάξεις χηρείας 
που προβλέπονται στις διατάξεις του 
άρθρου 12 του Ν. 4387/16 περί επιζώντων 
συζύγων, όπως τροποποιήθηκε με τις δια-
τάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4611/19 της 
προηγούμενης Κυβέρνησης. Οι συνταξιού-
χοι που διαπίστωσαν περικοπή στη σύνταξή 
τους, θα πρέπει να προσκομίσουν μέχρι το 
τέλος Ιουνίου 2021 τη σχετική υπεύθυνη 
δήλωση στο αρμόδιο υποκατάστημα στο 
οποίο ανήκουν. Τα ποσά που παρακρατήθη-
καν από τις συντάξεις χηρείας του Ιουνίου 
2021 κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξε-
ων, θα επιστραφούν στους λογαριασμούς 
των συνταξιούχων από τον e-ΕΦΚΑ μέσα 
στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Για 
το θέμα αυτό θα ακολουθήσει νεότερη ενη-
μέρωση από τον e-ΕΦΚΑ. 

Εμείς ζητάμε να μην εφαρμοστεί η διάτα-
ξη για τις μειώσεις. Να μην μειωθούν οι 
συντάξεις χηρείας και στη συνέχεια.

Δεν τον θέλει ο λαός
παρ’ το νόμο σου και μπρος

Χατζηδάκη δεν μετράς
και τα μούτρα σου θα φας



ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 
ΝΑΟΥΣΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  Ιούνης 2021
Το σωματείο συνταξιούχων ΙΚΑ Νάουσας χαιρετίζει όλους τους    
συναδέλφους που συμμετείχαν στη μάχη των αρχαιρεσιών 
του σωματείου, καθώς η μάχη των αρχαιρεσιών δεν πρέπει 
να θεωρείται ξεκομμένη από τον αγώνα του σωματείου που 
δίνεται συνολικά για όλα τα προβλήματα των συνταξιούχων. 
Συνεχίζουμε ακόμα πιο δυνατοί στο δρόμο του αγώνα . Δεν 
έχουμε άλλη επιλογή . Θα πρέπει να μας παραδειγματίσει η 
απαράδεκτη τροπολογία της κυβέρνησης που πετάει χιλιάδες 
συναδέλφους έξω από την διεκδίκηση των αναδρομικών του 
11μήνου. Μια τροπολογία που αποδεικνύει ακόμα ποιο φανερά 
ότι  τους Νόμους που τσακίζουν τη ζωή μας , τους καταργούν 
μόνο οι αγώνες και όχι τα δικαστήρια.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΕΤΙΝΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ 
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ

Συνάδελφοι εργαζόμενοι, συνταξιούχοι , άνεργοι
Ο εορτασμός της Πρωτομαγιάς είναι μέρα τιμής, μνήμης, 
ενότητας και πάλης.
-Τιμάμε όλους τους επώνυμους και ανώνυμους αγωνιστές της 
τάξης μας που θυσιάστηκαν για κοινωνική δικαιοσύνη
-Τιμάμε τους εξεγερμένους  εργάτες του Σικάγο που την 
Πρωτομαγιά του 1886 ξεσηκώθηκαν διεκδικώντας 8 ώρες 
δουλειά και άλλα εργασιακά δικαιώματα.
-Τιμάμε τους φονευθέντες Λιμενεργάτες της πόλης μας που στις 
9 ΜΑΗ του 1934 χτυπήθηκαν με το πολυβόλα διεκδικώντας το 
δικαίωμα  στη δουλειά και το ψωμί των παιδιών τους.
-Τιμάμε τους 200 εκτελεσθέντες πατριώτες που την 1 ΜΑΗ του 
1944 εκτελέστηκαν στο σκοπευτήριο της Καισαριανής από τα 
Γερμανικά στρατεύματα κατοχής
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ από την κυβέρνηση να προστατεύσει  τα 
εργασιακά  δικαιώματα των εργαζομένων και των συνταξιούχων 
και να μην προχωρήσει στην κατάθεση του Νομοσχεδίου που 
προβλέπει την κατάργηση του  8ωρου και άλλων εργασιακών 
δικαιωμάτων  που  καταχτήθηκαν με αγώνες και θυσίες των 
εργαζομένων.
Γενναία  χρηματοδότηση του Δημοσίου Συστήματος Υγείας από 
τον κρατικό προϋπολογισμό.
Κατάργηση των κρατήσεων για την υγείας στις επικουρικές 
συντάξεις.
ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
ΖΗΤΩ ΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 
ΜΗΛΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 13/5/2021
Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Μήλου είναι υποχρεωμένο να 
επανέλθει στο ζήτημα του Κέντρου Υγείας Μήλου. Αναφερόμαστε 
ειδικότερα στην πρωτοβουλία μας  για την συγκέντρωση, σε 
ανοιχτή επιστολή, των υπογραφών όλων των συλλόγων και 
σωματείων της Μήλου με το αίτημα της στελέχωσης του Κέντρου 
Υγείας Μήλου.
Αναλάβαμε αυτή την πρωτοβουλία επειδή η στελέχωση του 
Κέντρου Υγείας Μήλου αποτελεί το κεντρικό αίτημα του λαού 
της Μήλου σήμερα. Μας ενώνει όλους. Οι συνταξιούχοι της 
Μήλου με το σωματείο τους μπήκαν πρωτοπόροι σε αυτό τον 
αγώνα αφού η ελλιπής δημόσια υγειονομική περίθαλψη στο νησί 
τους αφορά άμεσα.
Η διατύπωση αυτού του αιτήματος στην ανοιχτή επιστολή ήταν 
απόλυτα σαφής  και συγκεκριμένη. Συνοδευόταν μάλιστα από 
κείμενο του σωματείου μας που ανέφερε, ανάμεσα σε άλλα : 
«….Είμαστε ενωμένοι όλοι οι κάτοικοι της Μήλου γι’ αυτό ! (το 
αίτημα της στελέχωσης με μόνιμους γιατρούς ειδικοτήτων του 
Κέντρου Υγείας Μήλου). Πάνω από οποιαδήποτε πρόσωπα 
και πράγματα μας ενώνει όλους το δικαίωμα μας στην υγεία. 
Θα αγωνιστούμε γι’ αυτό !». Όλα τα παραπάνω έχουν βέβαια 
αποσταλεί και κοινοποιηθεί στους αρμόδιους φορείς, είναι 
δημοσιευμένα και διαθέσιμα στον καθένα.
Δυστυχώς όμως έγινε αυτές τις μέρες μια ατυχής δημόσια 
αναφορά στην επιστολή όλων των συλλόγων και σωματείων 
της Μήλου η οποία αδικεί το περιεχόμενο της. Αναφερόμαστε 
συγκεκριμένα στην ανακοίνωση της Οργάνωσης Μελών ΣΥΡΙΖΑ 
Μήλου της 9/5 για το ζήτημα του Κέντρου Υγείας Μήλου  στην 
οποία, ανάμεσα σε άλλα, αναφέρεται : «….Η Διοίκηση της 
2ης ΥΠΕ και ο πρόεδρος του Κ.Υ απορρίπτουν πεισματικά τη 
μετάθεση του Ηλία Αποστολόπουλου παρά τις επανειλημμένες 
εκκλήσεις, επιστολές και υπομνήματα τόσο της δημοτικής αρχής 
και του δημάρχου, όσο και 48 φορέων της Μήλου…..».
Η αναφορά αυτή δεν ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο της 
ανοιχτής επιστολής που υπέγραψαν οι σύλλογοι και τα σωματεία 
της Μήλου και είναι όπως προαναφέραμε διαθέσιμη σε όλους. 
Πουθενά στο κείμενο δεν υπάρχει αναφορά στο ζήτημα της 

μετάθεσης στο Κέντρο Υγείας Μήλου του γιατρού, με ειδικότητα 
γενικής ιατρικής Ηλία Αποστολόπουλου. Αναφέρεται βέβαια 
πως : « Ιδιαίτερα οι ειδικότητες της Γενικής Ιατρικής και της 
Παιδιατρικής είναι απολύτως απαραίτητες για μια στοιχειώδη 
κάλυψη των αναγκών της πρωτοβάθμιας περίθαλψης που 
υπάρχουν στο νησί». Απαιτούμε δηλαδή με προτεραιότητα 
γενικό γιατρό και παιδίατρο. Αυτό είναι το αίτημα. Το ποιοι θα 
είναι αυτοί είναι δευτερεύον. Ζητούμε την κάλυψη των θέσεων 
και δεχόμαστε οποιονδήποτε.
Η έκδοση λοιπόν αυτής της ανακοίνωσης για την αποκατάσταση 
της αλήθειας, ήταν υποχρέωση μας. Υποχρέωση απέναντι στην 
υπογραφή των συλλόγων και σωματείων που υπέγραψαν την 
ανοιχτή επιστολή. Τονίζουμε βέβαια πως η ανακοίνωσή μας 
αυτή δεν διαπνέεται από το οποιοδήποτε πνεύμα αντιπαλότητας. 
Ενωμένοι όλοι σε αυτή την συγκυρία πρέπει να επιτύχουμε 
το στόχο μας. Την στελέχωση του Κέντρου Υγείας Μήλου. Το 
σωματείο μας δεν αντιπαρατίθεται αλλά και δεν ταυτίζεται με 
καμιά κομματική οργάνωση. Δεν του ανήκει αυτός ο ρόλος. 
Ταυτιζόμαστε και αγωνιζόμαστε για τα συμφέροντα των 
συνταξιούχων της Μήλου. Αυτόν τον δύσκολο αλλά και όμορφο 
δρόμο θα συνεχίσουμε να βαδίζουμε.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΡΟΔΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  1/06/2021

Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ρόδου συμμετέχει στην απεργιακή 
συγκέντρωση που διοργανώνουν τα εργατικά σωματεία για να 
μη ψηφιστεί ο νόμος που καταργεί το οκτάωρο, τις Συλλογικές 
Συμβάσεις εργασίας, επιβάλλει το ελαστικό ωράριο, τις 
απλήρωτες ώρες εργασίας. Ο νόμος αυτός δεν πρέπει να έρθει  
στη Βουλή για ψήφιση.
Οι σημερινοί συνταξιούχοι σαν εργαζόμενοι πάλεψαν για 
δεκαετίες για την κατοχύρωση, προστασία και διεύρυνση των 
εργατικών δικαιωμάτων. Αυτά ακριβώς τα δικαιώματα που σήμερα 
το νομοσχέδιο της κυβέρνησης της ΝΔ απειλεί με εξαφάνιση. 
Το Σωματείο μας καταδικάζει το νομοσχέδιο – έκτρωμα και  
υποστηρίζει τον αγώνα των  εργατών, των μισθωτών και όλων 
των εργαζομένων. Ο αγώνας θα είναι σκληρό, αλλά οι θυσίες δεν 
θα πάνε χαμένες. Ενωμένοι οι εργαζόμενοι μπορούν να νικήσουν.
Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ρόδου καλεί τα μέλη του, 
όλους τους συνταξιούχους, να πάρουν μέρος στην απεργιακή 
συγκέντρωση στην πλατεία Κύπρου τη Πέμπτη 10 Ιουνίου.
Επίσης με άλλη ανακοίνωσή του το σωματείο κατήγγειλε την 
σφαγή του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος- δολοφόνο 
του Ισραήλ και πρόβαλε την απαίτηση να σταματήσουν άμεσα 
οι δολοφονικές επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα και από την 
κυβέρνηση να καταδικάσει τη φονική δράση του Ισραήλ, να 
ανακαλέσει τη συνεκπαίδευση και τις κοινές ασκήσεις με 
την ισραηλινή αεροπορία, που είναι δοκιμές πολέμου, και να 
εφαρμόσει την ομόφωνη απόφαση της Ελληνικής Βουλής 
του Δεκεμβρίου 2015, για την αναγνώριση του παλαιστινιακού 
κράτους.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  2/06/2021

Συνάδελφοι Συνταξιούχοι του νησιού,  
Όλοι στην απεργία 10 Ιούνη 2021 . Όλοι στην απεργιακή 
συγκέντρωση στη Νομαρχία.
Να συμπαραταχθούμε με το ταξικό Εργατικό κίνημα, με το 
Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου, με τα Σωματεία των εργαζόμενων, 
με τα εκατοντάδες Σωματεία, Ομοσπονδίες και Εργατικά Κέντρα 
όλης της χώρας, που στις 10 Ιουνίου πραγματοποιούν 24η 
Πανελλαδική απεργία, ενάντια στο αντεργατικό τερατούργημα 
σχέδιο νόμου που έφερε στην δημοσιότητα η κυβέρνηση της ΝΔ 
και φέρνει τις ανατροπές του “αιώνα” στα εργασιακά δικαιώματα 
και τη συνδικαλιστική δράση.
Μετά τα αντεργατικά μέτρα της περιόδου των μνημονίων… που 
ψήφισαν και διατήρησαν όλες οι κυβερνήσεις, τώρα η κυβέρνηση 
καταργεί το 8ωρο που καταχτήθηκε το 1920, εκατό χρόνια πριν 
στη χώρα μας , παρουσιάζοντας το ως “πρόοδο”…
Είναι γνωστό ότι η επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα έχει την 
αντανάκλαση της και στους συνταξιούχους, στις συντάξεις και 
στις παροχές στο δημόσιο σύστημα υγείας. Προμηνύονται νέα 
χαράτσια και για τους συνταξιούχους ήδη προετοιμάζουν την 
ιδιωτικοποίηση των επικουρικών ταμείων. Προετοιμάζουν νέα 
μείωση των συντάξεων αφού μιλούν για γερασμένο πληθυσμό, 
για δημογραφικό πρόβλημα, ότι δεν θα μπορούν οι μελλοντικές 
γενιές να καλύψουν τις συντάξεις.
Η επίθεση στους εργαζόμενους, στους συνταξιούχους, στη 
νεολαία ένα και μοναδικό στόχο εξυπηρετεί, την αύξηση των 
κερδών της ολιγαρχίας. Βορρά λοιπόν στα κέρδη των λίγων 
η ζωή των εργαζόμενων, του λαού. Αυτό το στόχο υπηρετεί η 
κυβέρνηση.
Από κοντά και η  πλειοψηφία της ΓΣΕΕ, που αφού έκανε ότι 
μπορούσε να διευκολύνει την κυβέρνηση, ξαφνικά θυμήθηκε την 
απεργία, για να μην φανεί η γύμνια της.
Να αντιδράσουμε σε αυτή την επίθεση, να οργανωθούμε, να 
παλέψουμε, να συμπορευτούμε με τους εργαζόμενους σε 

κοινούς αγώνες. Να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις, να πετύχει 
η απεργία, να πετύχει η συγκέντρωση, να ακουστεί και από τη 
Ζάκυνθο δυνατά η φωνή:
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 8ΩΡΟ.
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ.
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΧΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΜΑΣ.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

Ανακοίνωση-Κάλεσμα
Η κυβέρνηση της Ν.Δ συνεχίζει στο δρόμο  που χάραξαν οι 
προηγούμενες κυβερνήσεις του  ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ με  το 
ξήλωμα του 8ωρου και κάνει ένα βήμα  παραπέρα με ένα νέο  
νόμο-έκτρωμα που καθιερώνει την 10ωρη απλήρωτη δουλειά 
και βάζει  νέα εμπόδια στη συνδικαλιστική δράση. Παραδίδει 
τους  εργαζόμενους, που παράγουν τον πλούτο, στα νύχια των 
αφεντικών που διψούν για ακόμα  περισσότερα κέρδη. 
Αυτό το  νομοθετικό  έκτρωμα  η κυβέρνηση χωρίς  ντροπή το 
παρουσιάζει ως πρόοδο, κοροϊδεύοντας κατάμουτρα όλους τους 
εργαζόμενους, τη νέα γενιά, εμάς τους συνταξιούχους…
Οι  συνταξιούχοι ζούμε στο πετσί μας τι σημαίνει αντιλαϊκή 
πολιτική, και  αυταρχισμός. Γνωρίζουμε  από πρώτο χέρι τι 
σημαίνουν πολιτικές που είναι  αφοσιωμένες που δίνουν γη και 
ύδωρ στους  επιχειρηματικούς ομίλους ενώ η πλειοψηφία της 
κοινωνίας υποφέρει…
Η διοίκηση  του Σωματείου καλεί  όλους τους συνταξιούχους  να 
μη μείνουμε με τα χέρια σταυρωμένα. Να βγούμε  όλοι στους 
δρόμους με όσες δυνάμεις διαθέτουμε, να σταθούμε δίπλα στα 
συνδικάτα, στα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τη νέα γενιά.
Όλοι στην απεργιακή συγκέντρωση που καλούν Ομοσπονδίες 
Εργατικά Κέντρα και Σωματεία στις 10 Ιούνη  στην Πλατεία 
Ελευθερίας.
Όχι στο νόμο που μας γυρίζει 135 χρόνια πίσω, που καθιερώνει 
τη 10ωρη ημερήσια εργασιακή  σκλαβιά.
Απαιτούμε 35ωρο, 5μερο, αυτό πρέπει να είναι το αίτημα των 
καιρών.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1/5/2021

Η Ένωση καλεί τα μέλη της όπως και όλους τους μη 
οργανωμένους συνταξιούχους να στηρίξουν και να 
συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο των εργατικών σωματίων 
κατά του νέου αντεργατικού νόμου της κυβέρνησης την Πέμπτη 
20/5/2021 στην πλ. Ελευθερίας. Στην συνεχιζόμενη αντεργατική 
κυβερνητική πολιτική κατά την απαίτηση της ΕΕ και του ντόπιου 
και ξένου κεφαλαίου η απάντηση του εργαζόμενου λαού πρέπει 
να είναι αποφασιστική και αποτρεπτική. Δεν θα γίνουμε σκλάβοι 
του 21του αιώνα.
Σε άλλη ανακοίνωση η Ένωση κάλεσε όλους τους συνταξιούχους 
την Κυριακή 23/5/2021 στο Πάρκο Γεωργιάδη στην εκδήλωση που 
διοργάνωσε η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ( ΕΕΔΥΕ ) κατά της 
πολιτικής εμπλοκής στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς στην 
ανατολική μεσόγειο όπως και της οποιασδήποτε και οπουδήποτε 
στρατιωτικής εμπλοκής της Ελλάδας στις ιμπεριαλιστικές 
πολεμικές συγκρούσεις.
«Στην περίπτωση των υπό εξέλιξη πολεμικών συγκρούσεων στην 
Γάζα η Ένωση εκφράζει την αλληλεγγύη της στον Παλαιστινιακό 
λαό και θεωρεί απαράδεκτη την προσπάθεια εξίσωσης του 
θύματος με το θύτη, κρύβοντας με αυτό το τρόπο μπροστά 
στο λαό την βαρβαρότητα και την ουσία των ιμπεριαλιστικών 
σχεδιασμών της “Νέας Σύγχρονης Εποχής”. Καλούμε την 
ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει στην αναγνώριση του 
παλαιστινιακού κράτους, με βάση την ομόφωνη απόφαση της 
Βουλής του 2015».

Επειδή στους πρόσφατους 2-3 μήνες παρατηρήθηκε αυξημένη ζήτηση φύλλων του ΠΑ από τα σωματεία, επαναλαμβάνουμε την έκκληση 
στα ΔΣ των σωματείων να αποστείλουν μέχρι το τέλος του μήνα στην γραμματεία της Ομοσπονδίας τον αναπροσαρμοσμένο αριθμό φύλλων 
που χρειάζονται για μοίρασμα στα μέλη και μη μέλη τους, έτσι ώστε να αυξήσουμε το τιράζ του ΠΑ στον απαιτούμενο αριθμό φύλλων.

Ο δικομματισμός έδειξε τα 
δόντια του. Ο ένας (ΣΥΡΙΖΑ) 
άνοιξε το δρόμο για τις 
αντεργατικές ανατροπές, ο 
άλλος (ΝΔ) τις ολοκληρώνει. 
Σήμερα τα ξαναδείχνει. Ο 
ένας (ΝΔ) λέει πως θα χτίσει 
το νέο αντεργατικό πλαίσιο, 
ο άλλος (ΣΥΡΙΖΑ) λέει πως 
δεν θα το γκρεμίσει.



ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ – ΕΦΚΑ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Ανακοίνωση 5/6/2021

Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση
Το σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ – ΕΦΚΑ Λακωνίας καλεί σε 
εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση, το Σάββατο, 12 Ιουνίου 
στο προαύλιο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Λακωνίας.
Τα θέματα είναι ο απολογισμός δράσης του απερχόμενου ΔΣ, ο 
οικονομικός απολογισμός, ο προγραμματισμός δράσης, εκλογή 
εφορευτικής επιτροπής για την πραγματοποίηση των εκλογών.
Τα τελευταία χρόνια είχαμε πλούσια δράση με τους συναδέλφους 
στην αντιπαράθεση με όλες τις κυβερνήσεις… με αιχμή την πάλη 
για υγεία και τις συντάξεις. Ακόμα και μέσα στην περίοδο της 
πανδημίας του κορονοϊού δεν σταματήσαμε την πάλη μας.
Αναπτύξαμε την αλληλεγγύη, τη βοήθεια προς συναδέλφους 
και τις οικογένειές τους, με τη λογική «ένας για όλους κι όλοι 
για έναν»… Σ’ αυτή την κατεύθυνση το προηγούμενο διάστημα 
δώσαμε πολλές μάχες.
Δεν σταματάμε εδώ, συνεχίζουμε στο δρόμο του αγώνα και της 
σύγκρουσης με όλους αυτούς που τσακίζουν τις ζωές μας. Με τη 
μαζική συμμετοχή στη ΓΣ και μέσα από την πλούσια συζήτηση που 
θα γίνει, σκοπός μας είναι να δυναμώσουμε ακόμα περισσότερο 
τη ζωή και τη δράση του Σωματείου, για να μπορέσουμε να 
οργανώσουμε καλύτερα τους αγώνες μας, να διαμορφώσουμε 
τις βάσεις για να ζήσουμε καλύτερα εμείς, οι οικογένειές μας, τα 
παιδιά μας και τα εγγόνια μας.
Μαζί με τους εργαζόμενους χτίζουμε γερά θεμέλια αντίστασης 
στις επιδιώξεις της κυβέρνησης και εργοδοσίας να νομοθετήσει 
το 10ωρο, την απλήρωτη εργασία και τις απλήρωτες υπερωρίες, 
να χτυπήσουν την συνδικαλιστική δράση, να βάλουν νέα εμπόδια  
στην πραγματοποίηση απεργιών.
Συμμετέχουμε στην Απεργιακή συγκέντρωση την Πέμπτη 10 
Ιούνη στο ΕΚ Λακωνίας ενάντια στο νομοσχέδιο- έκτρωμα, που 
δεν είναι για συζήτηση, δεν παίρνει βελτίωση, μόνο απόσυρση.
Όλοι στη Γενική μας Συνέλευση το Σάββατο 12 Ιούνη στο 
προαύλιο του ΕΚ Λακωνίας στη Σπάρτη.
Ισχυροποιούμε το Σωματείο μας, πολλαπλασιάζουμε τη δύναμή 
μας.
Το σωματείο σε έκφραση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό 
Λαό συνυπέγραψε το ψήφισμα των συνδικάτων της χώρας μας 
και κάλεσε τους μαζικούς φορείς και πολίτες του νομού μας 
σε βοήθεια στην Παλαιστίνη με προτεραιότητα στην συλλογή 
ιατρικών προμηθειών και φαρμάκων, όπως επίσης και βοήθεια 
στα παιδιά της Γάζας με σχολικά υλικά.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ

Ανακοίνωση 06/06/2021
Τα χειρότερα έρχονται! Καμία επανάπαυση! Κανένας 
εφησυχασμός!
Όλα τα σημάδια δείχνουν ότι βρισκόμαστε μπροστά σε νέα 
μέτρα που θα τσακίσουν ακόμη παραπέρα τις ήδη τσακισμένες 
συντάξεις μας, θα μας φτωχύνουν ακόμη περισσότερο.
Είναι δυνατόν να παίρνονται όλα αυτά τα μέτρα για τους 
εργαζόμενους, για τα παιδιά μας, αυξάνοντάς τους την απλήρωτη 
εργασία, καταργώντας το 8ωρο και διαλύοντας την οικογενειακή 
τους ζωή και να μην έχουνε στα σκαριά τα επόμενα μέτρα για 
εμάς; Είναι δυνατόν να μας αφήσουνε ως έχουμε όταν μας λένε 
σε κάθε τόνο, ότι οι νέοι εργαζόμενοι πληρώνουνε τις συντάξεις 
μας!!...
Τι άλλο μπορεί να σημαίνουν οι συνεχείς αναφορές κυβερνητικών 
στελεχών (και όχι μόνο) ότι:
- Μέσα στην πανδημία οι μόνοι που όχι μόνον δεν χάσανε ήταν οι 
συνταξιούχοι, οι οποίοι και αποταμίευαν
- Ο ΕΦΚΑ έχει ελλείμματα. Δεν μας βγαίνουν οι συντάξεις
Ήδη η κομισιόν και το ΔΝΤ άρχισαν να κουνάνε το δάχτυλο 
προς την κυβέρνηση και τους συμμάχους της, τους 
δήθεν αντιπολιτευόμενους, δηλαδή σε όλους αυτούς που 
συγκυβέρνησαν και που με τα διάφορα πολιτικά σχήματα 
εφάρμοσαν κατά γράμμα τη μία και μοναδική πολιτική της 
πτώχευσης του λαού για την κερδοφορία του κεφαλαίου, ότι: 
Πρέπει να μειωθεί η δαπάνη του ΑΕΠ για τις συντάξεις κατά 4%. 
Δηλαδή να μειωθούν οι συντάξεις κατά 21,9 % και να αυξηθεί 
ο εργασιακός βίος κατά 6,6 χρόνια με αρχή τα 68 ως όριο από 
το 2023!!!
Το νομοσχέδιο έκτρωμα (εργαλείο για να γίνουν οι πλούσιοι, 
δισεκατομμυριούχοι) που έφερε στη βουλή η κυβέρνηση να μας 
βγάλει ξανά στο δρόμο του αγώνα. Δίπλα στα παιδιά μας. Που 
μας έχουν ανάγκη. Να δώσουμε μια πρώτη απάντηση και γι’ αυτά 
που μας ετοιμάζουν!
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ και ΤΩΡΑ στο ΔΡΟΜΟ του ΑΓΩΝΑ
Πέμπτη 10 Ιούνη όλοι στην απεργιακή συγκέντρωσηστην Πλατεία  
ΛΑΟΥ
Ο Σύλλογος επίσης οργάνωσε συγκέντρωση διαμαρτυρίας 
ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των ΕΛΤΑ έξω από τα ΕΛΤΑ ΙΤΕΑΣ  
την Τετάρτη 26 Μαΐου

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ι.Κ.Α. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μάης 2021
Συνταξιούχοι και εργαζόμενοι όλοι στη μάχη για να μην περάσει 

το αντεργατικό τερατούργημα που δημοσιοποίησε η κυβέρνηση
Ο σταθερός ημερήσιος χρόνος εργασίας, 8ωρο, πενθήμερο, 
οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, η συνδικαλιστική δράση, 
το δικαίωμα στην απεργία είναι θεμελιώδεις κατακτήσεις που 
καλυτέρευσαν τη ζωή της εργατικής τάξης. Κερδήθηκαν με 
το αίμα, τις εξορίες, τις φυλακίσεις και άλλες διώξεις των 
πιο διαλεχτών παιδιών της εργατικής τάξης… γι’ αυτό δεν 
καταργούνται, δεν παραχωρούνται, δεν παζαρεύονται και ούτε 
έχει το δικαίωμα καμία κυβέρνηση να τις θυσιάσει στο βωμό της 
κερδοφορίας των πολυεθνικών ομίλων και στις «αναπτυξιακές» 
επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε βέβαια η ξεπουλημένη 
πλειοψηφία της διοίκησης της ΓΣΕΕ να τις παραχωρήσει στους 
κοινωνικούς «εταίρους» της για τόνωση της ανταγωνιστικότητας 
της οικονομίας.
Τα ψέματα της κυβέρνησης ξεπερνούν κάθε προηγούμενο όταν 
ισχυρίζεται ότι  το έκτρωμα που δημοσιοποίησε ευνοεί τους 
εργαζόμενους…
Όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου καταργούν δικαιώματα των 
εργαζόμενων, ενισχύουν το διευθυντικό δικαίωμα, αυξάνουν 
την απλήρωτη δουλειά και κατά συνέπεια την αύξηση της 
εκμετάλλευσης τω εργατών. Μετατρέπουν τους εργαζόμενους 
σε «ομιλούντα εργαλεία».
Απαιτούμε να μη κατατεθεί στη Βουλή το αντεργατικό έκτρωμα 
που καταργεί το 8ωρο, χτυπάει το δικαίωμα στην  απεργία, βάζει 
φραγμούς στη συνδικαλιστική δράση κλπ.
Να καταργηθούν οι αντεργατικοί Νόμοι  και των τριών μνημονίων, 
που έχουν επιβάλει για λογαριασμό της μεγαλοεργοδοσίας μια 
εργασιακή ζούγκλα. Να αναδείξουμε τις σύγχρονες ανάγκες μας 
για δουλειά και ζωή δικαιώματα. Αυξήσεις στους μισθούς, στις 
συντάξεις, τις κοινωνικές παροχές, 7ωρο. 5ήμερο, 35ωρο.
ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΜΑΧΗ. ΓΡΑΦΌΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ. ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ 
ΤΟΝ ΤΑΞΙΚΟ ΠΟΛΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Βόλος  27/5/2021
Σήμερα στο Βόλο, πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη των Διοικητικών 
Συμβουλίων των συνταξιουχικών οργανώσεων του Βόλου, της 
Λάρισας, των Φαρσάλων και του Τύρναβου στο Εργατικό 
Κέντρο Βόλου
Στην σύσκεψη πήραν μέρος οι εκπρόσωποι της ΣΕΑ, που 
επισήμαιναν, ότι « η περίοδος της πανδημίας έδειξε το όρια 
του συστήματος, για το πώς βλέπει τον συνταξιούχο και τον 
εργαζόμενο άνθρωπο, μέσα μέσα από την λογική του κέρδους…
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 
είχαμε χιλιάδες θύματα που θα μπορούσαν να σωθούν αν είχαν 
αντιμετωπισθεί αυτού του χαρακτήρα προβλήματα.
Επίσης και η παραγωγή των εμβολίων γίνεται με σκοπό το κέρδος 
και όχι για την κάλυψη των λαϊκών αναγκών…
Υπήρξε ενημέρωση για τις παρεμβάσεις της ΣΕΑ στους 
αρμόδιους υπουργούς με υπομνήματα για την ένταξη των 
συνταξιούχων στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, τις 
συντάξεις, τα αναδρομικά κ.α.
Σε αυτή την βάση 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:
- Συμμετέχουμε δραστήρια στις αγωνιστικές εκδηλώσεις των 
εργατικών συνδικάτων για τον επικείμενο νομοσχέδιο της 
κυβέρνησης.
- Προετοιμαζόμαστε από τώρα για την 1η του Οκτώβρη ημέρα 
των συνταξιούχων για πανελλαδική συγκέντρωση στην Αθήνα με 
πορεία στο μέγαρο Μαξίμου.

Με άλλη ανακοίνωση ο Σύλλογος κάλεσε τους συνταξιούχους 
της περιοχής Μαγνησίας να πάρουν μέρος στη συγκέντρωση 
μαζί με τα συνδικάτα και οι φορείς του Βόλου: το  Σάββατο 5 
Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος στην παραλία Βόλου 
για να εκφράσουμε την αντίθεση μας και ν’ απαιτήσουμε:
Να μη μετατραπεί η περιοχή μας σε ένα επικίνδυνο θάλαμο 
θανατηφόρων  αερίων.  Δεν πρέπει κανείς να είναι αμέτοχος και 
αδιάφορος για την ζωή του και την ζωή των παιδιών του.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την Παρασκευή 28/5/21 πραγματοποιήθηκε η περιφερειακή 
σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα (των 11 
Ομοσπονδιών Συνταξιουχικών Οργανώσεων) με τα Δ.Σ των 
σωματίων ΑΡΤΑΣ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΙΚΑ-
ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΟΑΕΕ) στο θεατράκι του Πυροβολικού.
Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της ΣΕΑ.
Στης ομιλίες των εκπροσώπων των Συνεργαζόμενων 
Συνταξιουχικών Ομοσπονδιών  αλλά και από τα μέλη των 
διοικήσεων των σωματείων, τονίστηκε, ότι οι συνταξιούχοι δεν θα 
σταματήσουν να διεκδικούν ό,τι με τη βία τους έχει αφαιρεθεί…
Κάλεσαν την κυβέρνηση με πολιτική απόφαση τώρα να 
σταματήσει το νέο φιάσκο που ετοιμάζεται την νέα κοροϊδία με 
τις νέες προσφυγές και ατέλειωτες δίχως νόημα αγωγές.

Ως συνεπές συνταξιουχικό κίνημα , που δραστηριοποιείται μέσα 
στης γραμμές της ΣΕΑ,  θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας 
οι συνταξιούχοι να μαθαίνουν την αλήθεια αποκαλύπτοντας το 
κυβερνητικό και εργοδοτικό συνδικαλισμό και της αντιλαϊκές 
πολιτικές.Ετοιμάζουν νέο γύρο, νέα επέλαση σε ό,τι μας 
έχει απομείνει σε μας και στα παιδιά μας. Στο «πολεμικό 
ανακοινωθέν» της κυβέρνησης πρέπει να απαντήσουμε  με 
επίθεση. Η κυβέρνηση έφτασε στο σημείο να λέει ότι καταργεί 
το 8ωρο και νομοθετεί τη 10ωρη δουλειά χωρίς πρόσθετη αμοιβή 
για να μπορεί μια μάνα να εξασφαλίσει περισσότερο χρόνο με τα 
παιδιά της!
Να σταματήσουν οι αυταπάτες. Ό,τι μέχρι σήμερα έχουμε 
αποκρούσει, αναβάλει  και έχουμε κερδίσει, είναι αποτέλεσμα 
των αγώνων μας και όχι δικαστικών αποφάσεων. Η πορεία 
του κινήματος των συνταξιούχων το έχει αποδείξει.                                          
Καλούμε σε κλιμάκωση της πάλης γιατί μόνο με αγώνα 
κατακτάμε το δίκιο μας, με αγώνες κερδίζουμε την ζωή μας.  
Κορύφωση αυτού του κύκλου δράσης είναι το  Πανελλαδικό 
Συλλαλητήριο  την 1η Οκτώβρη στην Αθήνα, Παγκόσμια Ημέρα 
των Συνταξιούχων.
Επίσης οι ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ  ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
της ΠΡΕΒΕΖΑΣ με ανακοίνωσή τους κάλεσαν τους συνταξιούχους 
του νομού να συμμετάσχουν στην απεργιακή συγκέντρωση των 
συνδικάτων της Πρέβεζας 10 ΙΟΥΝΗ στο παλιό ΚΤΕΛ μαζί με τους 
υπόλοιπους εργαζόμενους  και την νεολαία, ενάντια στον ταξικό 
πόλεμο που έχουν ξεκινήσει κυβέρνηση και εργοδοσία απέναντι 
στα παιδιά μας , σε όλη την κοινωνία . Σύνθημα μας είναι:
Τα Παιδιά μας δεν είναι παιχνίδια σας, για να δουλεύουν μέχρι 
να χαλάσουν
Κάτω τα ξερά σας από την Ζωή των Παιδιών μας 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Πραγματοποιήθηκε η Σύσκεψη των Σωματείων Συνταξιούχων της 
Κρήτης στο Ρέθυμνο, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας,  την 
Παρασκευή 4 Ιουνίου.
Στη σύσκεψη έγινε ενημέρωση για τις επαφές της ΣΕΑ με 
κυβερνητικούς παράγοντες και συζητήθηκαν όλα τα σοβαρά 
ζητήματα, που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα τα οποία 
απασχολούν τους συνταξιούχους όπως:
Τα προβλήματα της Υγείας, των συντάξεων, τα σοβαρά 
θέματα του νομοσχεδίου για τα εργασιακά, τα ζητήματα της 
καθημερινότητας  ενώ καταρτίστηκε Πρόγραμμα Δράσης των 
συνταξιούχων  για το επόμενο διάστημα.
Οι συνταξιούχοι του Ρεθύμνου συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε, να 
απαιτούμε από την Κυβέρνηση:
Να αποκαταστήσει όλες τις συντάξεις στα επίπεδα του 2012 
καταργώντας όλες τις παράνομες και αντισυνταγματικές 
περικοπές των συντάξεων και να χορηγήσει τα αναδρομικά σε 
όλους ανεξαιρέτως τους συνταξιούχους τόσο για την κύρια όσο 
και για την επικουρική σύνταξη.
Να στελεχώσει με το απαραίτητο ιατρικό, νοσηλευτικό και 
βοηθητικό προσωπικό το Νοσοκομείο και τα Κέντρα Υγείας του 
Ρεθύμνου αλλά και όλης της χώρας και να εφοδιάσει το Εθνικό 
Σύστημα Υγείας με όλα τα σύγχρονα μέσα για την εξυπηρέτηση 
του λαού μας.
Να αποσύρει άμεσα το αντεργατικό και αντισυνδικαλιστικό 
νομοσχέδιο γιατί πλήττει ανεπανόρθωτα και καταργεί τα 
κατακτημένα με αγώνες και θυσίες εργατικά και συνδικαλιστικά 
δικαιώματα της εργατικής τάξης.
Να προχωρήσει άμεσα στην κατάργηση κάθε αντεργατικής και 
αντιασφαλιστικής διάταξης και ρύθμισης,
Να θωρακίσει τα εργασιακά, μισθολογικά και ασφαλιστικά 
δικαιώματα των εργαζομένων απέναντι στην εργοδοσία και το 
μεγάλο κεφάλαιο,
Να προχωρήσει άμεσα στην  εφαρμογή πολιτικών επιλογών που 
θα ικανοποιούν πλήρως τις σύγχρονες ανάγκες του λαού μας.
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 
ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αγρίνιο 31/05/2021
Έγινε με επιτυχία  η σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής  
Αγώνα των συνεργαζόμενων συνταξιουχικών οργανώσεων , σε 
συνεργασία με τα συνεργαζόμενα συνταξιουχικά σωματεία του 
νομού Αιτωλ/νίας . Στη σύσκεψη  παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των 
οργανώσεων που συμμετέχουν στη ΣΕΑ.
Πήραν επίσης μέρος τα εφτά συνεργαζόμενα σωματεία 
συνταξιούχων του νομού  και συγκεκριμένα  του Ι.Κ.Α, ΟΑΕΕ 
Αγρινίου- Αμφιλοχίας και Μεσολογγίου , Δημοσίου, Αστυνομικών 
Ακαρνανίας  και του Ταμείου Εμπόρων.  Από το Ι.Κ.Α  ήταν και 
οι Διοικούσες Επιτροπές  των παραρτημάτων Αμφιλοχίας , 
Μεσολογγίου και Ναυπάκτου .
Οι εκπρόσωποι της ΣΕΑ ενημέρωσαν τους συμμετέχοντες 
στη σύσκεψη για τη δράση και τις παρεμβάσεις της προς 
κυβερνητικούς παράγοντες για τα θέματα που απασχολούν τους 
συνταξιούχους. Κατήγγειλαν την κυβέρνηση για την πολιτική της, 
την κατάσταση που έχει δημιουργήσει στο θέμα της υγείας, την 
επίθεση στα εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα.
Από τις ομιλίες των μελών των ΔΣ των σωματείων έγινε καθαρό 
το συμπέρασμα πως «μας μένει μόνο ο δρόμος του αγώνα… 

συνέχεια στη σελ. 7
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Αυτό θα είναι το αμέσως επόμενο μεγάλο ζήτημα που 
θα προκύψει μέσα από κυβερνητική παρέμβαση. Για 
όλα αυτά τα ζητήματα κατά καιρούς έχουν οργανωθεί 
διάφορες συζητήσεις, ημερίδες, έχουν γραφτεί «μελέτες» 
και βιβλία από φορείς (ασφαλιστικές εταιρίες- ΣΕΒ κλπ), 
«ειδικούς» και «σοφούς» γύρω από το ασφαλιστικό και το 
συνταξιοδοτικό.
Μια πρόσφατη και αρκούντως διαφωτιστική διαδικτυακή 
συζήτηση οργανώθηκε στις 24/2/2021 από την diaNEOsis 
(παράρτημα του ΙΟΒΕ του ΣΕΒ) με θέμα την μεταρρύθμιση 
στο ασφαλιστικό (επικουρική σύνταξη), που ετοιμάζει η 
κυβέρνηση. Στη συζήτηση πήραν μέρος, σαν καλεσμένοι 
οι Τσακλόγλου (υφυπουργός εργασίας επιφορτισμένος 
με το συνταξιοδοτικό), Αχτσιόγλου (πρώην υπουργός 
εργασίας στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής) και 
τρεις «σοφοί», ο Νεκτάριος (πρώην διοικητής του ΙΚΑ), 
ο Τήνιος (μέλος της γνωστής επιτροπής Σπράου) και ο 
Ματσαγκάνης (καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνο- 
Ιταλία).
Παρακολουθήσαμε την συζήτηση και καταγράφουμε 
τα βασικά στοιχεία, ερωτήματα και συμπεράσματά μας, 
που προέκυψαν. Θεωρήσαμε την δημοσίευσή τους στον 
ΠΑ αναγκαία με σκοπό την καλή και σωστή ενημέρωση 
των συναδέλφων, ώστε να απαντούν στην κυβερνητική 
προπαγάνδα και επιχειρηματολογία, καθώς και στις 
παρεμβάσεις άλλων πλευρών (αστικά κόμματα, ΜΜΕ, 
«ειδικοί» κλπ).
Η παρουσίαση και ανάλυση του θέματος είναι εκτενής, 
θεωρήσαμε όμως σκόπιμο να τη δημοσιεύσουμε ολόκληρη 
στο φύλλο αυτό, γιατί ήδη η κυβέρνηση ανακοίνωσε την 
άμεση κατάθεση νομοσχεδίου για την μεταρρύθμιση 
της επικουρικής σύνταξης, οπότε καλό είναι να είμαστε 
ενημερωμένοι, πέρα από όσα θα προκύψουν από το ίδιο 
το ν/σ και τις ρυθμίσεις που θα περιέχει, τις οποίες επίσης 
θα συνεκτιμήσουμε για τη δράση μας.
Ταυτόχρονα η ΕΕ με πολύ πρόσφατη παρέμβασή της 
για την ελληνική οικονομία και το δημόσιο χρέος ζήτησε 
ξανά τη μείωση των συντάξεων και την αύξηση των ορίων 
ηλικίας συνταξιοδότησης.

Α ΜΕΡΟΣ
Η κυβέρνηση έχει ήδη εξαγγείλει την μεταρρύθμιση 
του επικουρικού συστήματος, με την μετατροπή του σε 
πλήρως κεφαλαιοποιητικό από νοητής κεφαλαιοποίησης 
που είναι σήμερα και διανεμητικό που ήταν πριν τις 
ανατροπές των μνημονιακών νόμων. Δηλαδή:
- Την ιδιωτικοποίησή του και την παράδοση της διαχείρισής 
του σε χέρια ιδιωτικών ασφαλιστικών και επενδυτικών 
επιχειρήσεων, που θα αναλάβουν και την απόδοση των 
«επικουρικών» συντάξεων.
- Η διαχείριση θα είναι καθαρά επιχειρηματική, θα 
στηρίζεται στην επένδυση των αποθεματικών (ατομικοί 
κουμπαράδες), τα οποία θα δημιουργούνται από τις 
κατατιθέμενες εισφορές του κάθε ασφαλισμένου (δικές 
του και εργοδοτικές) στον ΕΦΚΑ.
- Η απόδοση «σύνταξης» στο τέλος του εργασιακού 
βίου του ασφαλισμένου θα εξαρτιέται από την απόδοση 
των επενδυμένων αποθεματικών σε χρηματοπιστωτικά 
προϊόντα ή άλλες μορφές επενδύσεων (πχ χρηματοδότηση 
επιχειρήσεων).
- Ο ρόλος του ΕΦΚΑ θα περιοριστεί στην συλλογή 
των εισφορών, στην επιλογή και την «εποπτεία» των 
ασφαλιστικών εταιριών, που θα αναλαμβάνουν την 
διαχείριση των αποθεματικών. Όσον αφορά την απόδοση 
επικουρικών συντάξεων ο ΕΦΚΑ, δηλαδή το κράτος, 
βγαίνει τελείως έξω από την διαδικασία, δεν υπέχει 
πλέον καμίας υποχρέωσης απέναντι στην συνταξιοδοτική 
κάλυψη του ασφαλισμένου.
- Όμως το κράτος θα διατηρεί το δικαίωμα να παρεμβαίνει- 
αν χρειαστεί για την κάλυψη άλλων δημοσιονομικών 
αναγκών και υποχρεώσεων πχ δημόσιο χρέος- και να 
απαλλοτριώνει μέρος ή όλο το αποθεματικό, που θα έχει 
δημιουργηθεί από τους ατομικούς κουμπαράδες, όπως 
έγινε με τα προηγούμενα κουρέματα των αποθεματικών 
του ΙΚΑ και άλλων ταμείων. Όπως το διατύπωσε ο 
Τσακλόγλου το σύστημα θα μένει όσο το δυνατόν 
μακρύτερα από πολιτικές παρεμβάσεις, άρα όχι τελείως 
απρόσβλητο από τέτοιες.
- Ο ασφαλιστικός κίνδυνος των αποδόσεων των επενδύσεων 
του ατομικού κουμπαρά θα είναι πάντα υπαρκτός, δηλαδή 
είτε η επένδυση να μην έχει θετικά αποτελέσματα (κέρδη), 
είτε ακόμα να χαθεί μέρος ή το σύνολο των επενδυμένων 
κεφαλαίων του ατομικού κουμπαρά, λόγω αρνητικών 
αποτελεσμάτων (ζημιές) της επένδυσης. Για λόγους 

λοιπόν επιμερισμού της επικινδυνότητας ο κίνδυνος θα 
κινείται σε τρία επίπεδα, χαμηλός, μεσαίος και υψηλός 
(διαφοροποίηση ασφαλιστικού κινδύνου το ονόμασε ο 
Τσακλόγλου).
Στο πρώτο επίπεδο το ρίσκο της επένδυσης θα είναι 
μικρό, θα είναι μικρότερος ο κίνδυνος να χαθούν οι 
καταθέσεις του ασφαλισμένου (λόγω αποτυχίας της 
επένδυσης), αλλά επειδή η απόδοσή της (κέρδη) θα είναι 
επίσης μικρή, η επικουρική σύνταξη θα συντίθεται από τις 
καταθέσεις των εισφορών και κάποια ψίχουλα.
Στο μεσαίο επίπεδο θα μεγαλώνει ο κίνδυνος να χαθούν 
τα αποθεματικά, αλλά θα μεγαλώνει και το ποσό που θα 
προστίθεται σε αυτά κατά την παροχή της σύνταξης, εφ’ 
όσον οι επενδύσεις θα είναι (θεωρητικά) περισσότερο 
προσοδοφόρες.
Στο υψηλό επίπεδο ο κίνδυνος απώλειας των αποθεματικών 
του ατομικού κουμπαρά θα είναι πολύ μεγάλος, αφού 
οι επενδύσεις «του» θα έχουν υψηλό ρίσκο, αλλά αν ο 
ασφαλισμένος βγει στη σύνταξη με τα προσδοκώμενα 
θετικά αποτελέσματα των επενδύσεων, θα προστεθεί 
ακόμα μεγαλύτερο ποσό σε εκείνο της κατάθεσής του, 
η επικουρική του θα είναι υψηλότερη. Πάντως σε κάθε 
περίπτωση κίνδυνος θα υπάρχει, αυτό δεν το αρνήθηκε 
κανείς τους.
Όλα αυτά πάντα σύμφωνα με την εκάστοτε εκτίμηση της 
ασφαλιστικής εταιρίας ή του fund, με βάση την κίνηση της 
κεφαλαιαγοράς, του χρηματιστηρίου και των επενδύσεων.
Θα προσθέσουμε εδώ και ένα ακόμα θέμα που έχει 
μείνει τελείως εκτός συζήτησης, αλλά είναι σημαντικό. 
Η αναγκαστική απασχόληση του ασφαλισμένου με την 
πορεία των «επενδύσεών του», τις οποίες θα αποφασίζει 
μεν η εταιρία, αλλά ο ασφαλισμένος θα έχει το άγχος αν 
αυτές πάνε καλά ή όχι, αν θα πάρει σύνταξη ή θα χάσει 
τα λεφτά του. Δεν θα του φτάνουνε δηλαδή όλα τα άλλα 
άγχη και προβλήματα, θα του προσθέσουν ένα ακόμα, 
για να μην μπορεί να ησυχάσει.

Β ΜΕΡΟΣ
Σαν βάση της συζήτησης ήταν οι παράγοντες που 
επηρεάζουν και θα επηρεάσουν το ασφαλιστικό και ποια 
κατάσταση υπάρχει και θα διαμορφώνεται σε βάθος 
χρόνου μέχρι το 2060-70.
α) δημογραφικό (το αναλύουμε σε άλλο άρθρο): όλοι 
οι συμμετέχοντες συμφώνησαν πως το δημογραφικό, 
η γήρανση, η αύξηση του προσδόκιμου ζωής και η 
συρρίκνωση του πληθυσμού είναι οι βασικοί παράγοντες 
που θα επηρεάσουν και το συνταξιοδοτικό σε αυτό το 
βάθος χρόνου.
β) η σχέση εργαζομένων- συνταξιούχων
γ) η πορεία παραγωγικότητας και μισθών
δ) η αντοχή των δημοσιονομικών οικονομικών δυνατοτήτων
Με βάση αυτά η συζήτηση επικεντρώθηκε στο τι υπάρχει 
σήμερα στην επικουρική ασφάλιση και στο τι πρέπει να 
γίνει για να επιβιώσει αυτή. Όλοι ομονόησαν- και σωστά 
έγινε είπαν- που το επικουρικό, μετά τις αλλαγές που 
εφαρμόστηκαν, έχει μετατραπεί από διανεμητικό σε 
νοητής κεφαλαιοποίησης. Οι Τσακλόγλου- Αχτσιόγλου 
συμφώνησαν ότι αυτό επιτεύχθηκε με τις νομοθετικές 
ρυθμίσεις όλων των κυβερνήσεων (ΝΔ- ΠΑΣΟΚ- 
ΣΥΡΙΖΑ) στα μνημονιακά χρόνια, που επέβαλαν τη 
λογική του μηδενικού ελλείμματος, την κατάργηση της 
χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό, 
που συνοδεύτηκε και από τις μεγάλες μειώσεις των 
επικουρικών συντάξεων μέχρι και πάνω από 50%. 
Όλοι επίσης συμφώνησαν πως το σύστημα των πολλών 
πυλώνων (με την εισαγωγή σε πιο δυναμική συμμετοχή των 
ιδιωτικού χαρακτήρα επαγγελματικών ταμείων) είναι το 
καλύτερο. Επίσης συμφώνησαν πως οι δημόσιες δαπάνες 
για κοινωνικές παροχές (συντάξεις, υγεία, κοινωνικά 
επιδόματα, πρόνοια κλπ) πρέπει να ανακαταμεριστούν, 
ώστε να μειωθούν αυτές που πηγαίνουν για τις συντάξεις, 
υπέρ εκείνων για τις άλλες ανάγκες.
Η Αχτσιόγλου είπε επί λέξη πως «πράγματι το μεγαλύτερο 
μέρος των πληρωμών πηγαίνει στις συντάξεις και όχι σε 
άλλες παροχές του κοινωνικού κράτους. Χρειάζεται μια 
καλύτερη ισορροπία του μίγματος της δημόσιας στήριξης 
σε άλλες παροχές». Πάντα στη λογική δηλαδή να μην 
αυξήσουμε τις δαπάνες για να καλύψουμε κοινωνικές 
ανάγκες πιο ικανοποιητικά, αλλά να κόψουμε από εδώ για 
να δώσουμε εκεί.

Γ ΜΕΡΟΣ
Σύμφωνα λοιπόν με τις προβλέψεις τους και τις 
μεταρρυθμίσεις που ετοιμάζουν (Τσακλόγλου) θα 

διαμορφωθεί μια κατάσταση που, ενώ το 2020 η μέση 
επικουρική σύνταξη αναπληρώνει το 16% του μέσου 
μισθού, το 2060 θα καλύπτει το 9,5%. Ο Τσακλόγλου 
έδωσε και τις άλλες λεπτομέρειες του εγχειρήματος 
όπως:
- Οι νεοεισερχόμενοι στο σύστημα μετά το 2021 θα 
ασφαλίζονται υποχρεωτικά (με ποιο δικαίωμα η κυβέρνηση 
θα τους υποχρεώνει;), οι μέχρι 35 ετών προαιρετικά.
- Οι επενδύσεις θα γίνονται μετά από επιλογή μικρού 
αριθμού επενδυτών
- Οι επενδυτές θα χαρακτηρίζονται από επαγγελματική 
διαχείριση και θα αποδέχονται ισχυρή εποπτεία
- Θα υπάρχει η μέγιστη δυνατή διαφάνεια (άρα μπορεί να  
υπάρχει και μερική αδιαφάνεια)
Παρέθεσε δε τις εκτιμήσεις του ότι θα προκύψουν:
- Αύξηση αποταμιεύσεων και επενδύσεων (θεωρεί από 
τώρα πως οι εισφορές των ασφαλισμένων θα ισοδυναμούν 
με… αποταμιεύσεις!!)
- Υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης (αύξηση ΑΕΠ και 
παραγωγικότητας, έμμεσων και άμεσων φόρων)
- Ισχυρά αντικίνητρα για συμμετοχή στην «μαύρη» 
ανασφάλιστη εργασία (εννοεί πως οι εργαζόμενοι 
σήμερα από μόνοι τους θέλουν να δουλεύουν με τέτοιους 
όρους…)
Έταξε δε αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, 
υψηλότερους μισθούς και υψηλότερες συντάξεις, όταν 
η κυβέρνησή του (όπως και οι προηγούμενες) έχει 
καθηλώσει τους μισθούς, μειώνει τις ασφαλιστικές 
εισφορές, ιδιαίτερα των εργοδοτών και έχει βάλει στον 
προκρούστειο κόφτη τις συντάξεις.
Ταυτόχρονα, παραδεχόμενος έμμεσα και τα αδιέξοδα 
και αντιφάσεις της πολιτικής τους, ομολόγησε πως η 
αύξηση της απασχόλησης γενικά και ειδικά των γυναικών, 
η μείωση της ανεργίας, θα είναι προσωρινές, αφού λόγω 
δημογραφικού, από ένα σημείο και μετά θα φθίνει η 
απασχόληση, ενώ θα ανεβαίνει συνεχώς ο αριθμός των 
συνταξιούχων.
Επίσης, ανατρέποντας τη λογική τους της σύνδεσης 
των μισθών με την παραγωγικότητα και τις υποσχέσεις 
για αύξηση μισθών, παραδέχτηκε ότι η παραγωγικότητα 
σε γερασμένες κοινωνίες δεν ανεβαίνει, άρα ο μέσος 
μισθός δεν ανεβαίνει, η επικουρική θα πέφτει. Και μετά 
από αυτό αυθαίρετα εκτίμησε, πως με το νέο σύστημα 
αυτό δεν θα συμβεί…
Ομολογώντας δε μια ακόμα μεγαλύτερη αλήθεια ανέφερε 
πως, αν μας τύχουν και μία-δυο κρίσεις ακόμα, οι 
επόμενοι συνταξιούχοι δεν προλαβαίνουν να πάρουν 
μια καλή σύνταξη.
Επιχειρώντας να διασκεδάσει τους φόβους από τους 
επενδυτικούς κινδύνους, δήλωσε πως η κυβέρνηση θα 
βάλει ρήτρα εγγύησης, ότι οι αποδόσεις θα είναι μη 
αρνητικές, ότι τουλάχιστον ο συνταξιούχος θα μπορεί να 
εισπράξει τις εισφορές του. Τώρα πως η κάθε κυβέρνηση 
θα υποχρεώνει το χρηματιστήριο πχ να έχει πάντα 
θετικές αποδόσεις για τους ατομικούς ασφαλιστικούς 
κουμπαράδες, είναι κάτι που  ξεπερνάει ακόμα και τη… 
σοφία του νομπελίστα Πισσαρίδη!!. Κι όταν οι επενδυτές 
(τράπεζες, διάφορες επενδυτικές, ασφαλιστικές) δεν 
έχουν ποτέ αποδεχτεί τέτοιες ρήτρες για κανένα ζήτημα, 
πχ επιβολή παρακράτησης τέλους για τραπεζικές 
εργασίες- υπηρεσίες τους προς τους πελάτες τους.
Το ίδιο έκανε ο Τσακλόγλου και για τους σημερινούς 
συνταξιούχους, δεσμευόμενος πως δεν θα υποστούν 
καμία περικοπή στις επικουρικές συντάξεις τους. 
Ψεύτικες υποσχέσεις αφού με το νέο σύστημα τα έσοδα 
του (παλιού) επικουρικού θα μειώνονται συνεχώς, η 
ρήτρα δε του μηδενικού ελλείμματος θα ισχύει, ενώ η ΕΕ 
ήδη ζήτησε τη νέα μείωσή τους.
Στο ζήτημα αυτό, της δημιουργίας ενός μεγάλου 
ελλείμματος ύψους δεκάδων δισεκ. στο παλιό επικουρικό 
ταμείο (κόστος μετάβασης- υπολογίζεται σύμφωνα με την 
Αχτσιόγλου σε περίπου 55 δισεκ. ευρώ), προσπαθώντας 
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με ενότητα δράσης, η μαζικοποίηση των σωματείων και ο 
αγωνιστικός δρόμος .. Θα παλέψουμε  για κοινή δράση των 
συνταξιούχων παντού. Για  ενίσχυση  της συνεργασίας των 
σωματείων των συνταξιούχων  του νομού .
Προχωράμε  σε συνεδρίαση της διοίκησης  και των διοικουσών 
επιτροπών  των παραρτημάτων μας  σε Αμφιλοχία- Μεσολόγγι- 
Ναύπακτο. Σε συσκέψεις  και συνελεύσεις, συγκεντρώσεις  
διεκδίκησης  σε Αγρίνιο- Αμφιλοχία- Μεσολόγγι- Ναύπακτο .
Προετοιμαζόμαστε για τη συγκέντρωση της Αθήνας την 1η 
Οκτώβρη, μέρα των συνταξιούχων .
Στηρίζουμε την απεργία την Πέμπτη 10 Ιούνη, για να αποσυρθεί 
το νομοσχέδιο έκτρωμα.  Καλούμε τους συνταξιούχους  στις 
απεργιακές συγκεντρώσεις του ταξικού κινήματος στο νομό.

ΠΑΛΛΕΣΒΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες συνταξιούχοι,
Το Σωματείο μας πραγματοποιεί εκλογές για την ανάδειξη 
νέου Δ.Σ.-Εξελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων για την 
Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας.
Οι εκλογές αποτελούν μάχη υψίστης σημασίας για το σωματείο, 
για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη νέα λαίλαπα που 
έρχεται ενάντια στους συνταξιούχους-εργαζόμενους από τις 
πολιτικές των κυβερνήσεων.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ- ΔΑΦΝΗΣ- ΥΜΗΤΤΟΥ

Ανακοίνωση  20/5/2021
Καταγγέλλουμε  το κατοχικό κράτος και στενό σύμμαχο και φίλο 
των ΗΠΑ και της ΕΕ για την δολοφονία του Παλαιστινιακού Λαού 
για χρόνια τώρα. Το Ισραηλινό κράτος είναι κράτος δολοφόνος. 
Με τις πλάτες , την βοήθεια και τα όπλα των ΗΠΑ και όχι μόνο και 
χρησιμοποιώντας με θράσος την δικαιολογία της «αυτοάμυνας» 
εξοντώνει έναν ολόκληρο λαό.

Καταγγέλλουμε  την κυβέρνηση της ΝΔ και την προηγούμενη 
του ΣΥΡΙΖΑ που αρνήθηκαν και αρνούνται να αναγνωρίσουν το 
Παλαιστινιακό κράτος σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση που 
πήρε η Ελληνική Βουλή τον Δεκέμβρη του 2015.
Καταγγέλλουμε τα επικίνδυνα ΑμερικαΝΑΤΟικά σχέδια για τον 
έλεγχο όχι μόνο της Μ. Ανατολής αλλά και εδώ στη χώρα μας. 
Μην ξεχνάμε πως απ’ την Αλεξανδρούπολη ως την Σούδα η 
Πατρίδα μας είναι μια ΑμερικαΝΑΤΟική βάση και ας μην ξεχνάμε 
επίσης ότι το Ελληνικό κράτος είναι κι αυτό στενός σύμμαχος και 
φίλος των ΗΠΑ και της ΕΕ και εταίρος του ΝΑΤΟ…
Οι Λαοί δεν έχουν τίποτα να μοιράσουν, τα κράτη έχουν κι όπου 
κρατικό συμφέρον, βλέπε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους 
όλο αυτό που με μια φράση αποτελεί το μεγάλο κεφάλαιο.
Ούτε ο Ισραηλινός Λαός έχει να μοιράσει τίποτα με τον 
Παλαιστινιακό. Εξ άλλου δεν μπορεί να ξέχασε, δεν περάσανε δα 
και αιώνες, την εξόντωσή του από τους ναζί και φασίστες.
Όλοι οι Λαοί θέλουν ειρήνη, δουλειά, υγεία, μόρφωση.
Χαιρετίζουμε κάθε άνθρωπο κι αληθινό δημοκράτη, κάθε 
εργατικό σωματείο και φορέα του λαϊκού κινήματος, κάθε 
νεολαιίστικο σύλλογο, που είναι ενάντια και παλεύει για την 
απεμπλοκή της χώρας μας από επικίνδυνους σχεδιασμούς και 
πολέμους.
Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον Παλαιστινιακό Λαό, στο 
δίκαιο αγώνα του για ανεξάρτητο και ελεύθερο Παλαιστινιακό 
κράτος.|
Να σταματήσει τώρα η γενοκτονία του Παλαιστινιακού Λαού. 
Δηλώνουμε ότι θα είμαστε σε κοινή δράση  για ακόμη πιο 
αποφασιστική λαϊκή πάλη ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς 
ανταγωνισμούς και πολέμους.
Στον ιμπεριαλισμό καμιά υποταγή- Η μόνη υπερδύναμη είναι 
οι ΛΑΟΙ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΚΟ - ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

ΟΧΙ ΣΤΟ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΕΡΑΤΟΥΡΓΗΜΑ
Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΘΕΙ ΜΕ 

ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ

Η κυβέρνηση της ΝΔ, υλοποιώντας τις χείριστες απαιτήσεις 
του μεγάλου κεφαλαίου και τις «βέλτιστες» πρακτικές της ΕΕ, 
επιχειρεί νομοθετικά να μετατρέψει το εργασιακό περιβάλλον 
των εργαζομένων, των παιδιών και εγγονιών μας, σε πεδίο 
καθημερινής μάχης, όπου οι εργαζόμενοι θα βρίσκονται 
αντιμέτωποι με ένα πανίσχυρο αντεργατικό οπλοστάσιο της 
εργοδοσίας, χωρίς καμία δυνατότητα να αντισταθούν στην 
αυθαιρεσία, τον εκβιασμό και την τρομοκράτηση εκ μέρους 
των αφεντικών, του μεγάλου κεφαλαίου, εκείνων, που επίσημα 
και ανοιχτά δηλώνουν τη… δύσοσμη εκτίμησή τους για τον 
πρωθυπουργό (και προφανώς όλους τους πρωθυπουργούς), 
πως αυτός και οι υπουργοί του είναι απλά πιόνια, που εκτελούν 
τις εντολές τους…
Η πλήρης αποκάλυψη της απίστευτα αντεργατικής ουσίας του 
νομοσχεδίου Χατζηδάκη έχει γίνει από το ταξικό εργατικό κίνημα. 
Κι όση βοήθεια κι αν προσφέρει η ξετσίπωτη ξεπουλημένη 
εργοδοτική ηγεσία της ΓΣΕΕ στην κυβέρνηση, δεν μπορεί να 
πετύχει στην εξαπάτηση της συντριπτικής πλειοψηφίας του 
εργαζόμενου λαού. Τους έχουμε πάρει χαμπάρι και τους μεν και 
τους δε.
Απαντάμε με τα δικά μας αιτήματα: Να μην περάσει το ν/σ 
Χατζηδάκη. Να καταργηθεί όλο το αντεργατικό πλαίσιο που 
νομοθέτησαν όλες οι κυβερνήσεις με τα τρία μνημόνια. Να 
υιοθετηθεί η πρόταση των 520 συνδικάτων για τις εργασιακές 
σχέσεις, τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και τον κατώτερο μισθό 
751 ευρώ, κατώτερη σύνταξη 600 ευρώ.

ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ - ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 
ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΝΗ

ΕΕ και Λευκή Βίβλος. Ελληνικές κυβερνήσεις 
και τρία μνημόνια. Ασφαλιστικές εταιρίες, βιο- 
μήχανοι, σκιτζήδες σοφιστές και παρατ-
ρεχάμενοί τους με πορίσματα Πισσαρίδη. Αυτοί 
κάνουν κουμάντο στη ζωή των εργαζομένων. 
Μέχρι πότε θα τους ανεχόμαστε;

να απαντήσει, ισχυρίστηκε πως σαν κόστος, θα είναι 
μικρότερο από το «λογιστικό» (των 55 δισεκ.), γιατί θα 
πρέπει να υπολογιστούν και τα οφέλη, από την αφαίρεση 
του δημοσιονομικού κόστους, που στοιχίζει σήμερα το 
ασφαλιστικό στον κρατικό προϋπολογισμό.
Φυσικά πανηγύρισε πως θα υπάρξει όφελος γενικό 
αφού ένα μέρος των πόρων αυτών (φόροι, εισφορές), 
που δεν θα πηγαίνουν στις συντάξεις, θα επενδύονται 
στην οικονομία. Το όφελος των επενδυτών (βιομήχανοι, 
τραπεζίτες, επενδυτές, ασφαλιστικές και άλλα κοράκια) 
ταυτίζεται, σύμφωνα με τον Τσακλόγλου, με το γενικό και 
του λαού δηλαδή. Του τσακισμένου εργαζόμενου, που θα 
δουλεύει 10ωρα και 12ωρα απλήρωτος.
Ταυτόχρονα αποκάλυψε τα μακροπρόθεσμα σχέδια της 
κυβέρνησης για το συνταξιοδοτικό, αναφέροντας πως η 
μεταρρύθμισή του θα στηριχτεί στο μοντέλο του Σουηδικού  
συστήματος με δύο πυλώνες (κεφαλαιοποιητικό και νοητής 
κεφαλαιοποίησης, δηλαδή καθαρά ιδιωτικού χαρακτήρα 
και λειτουργίας), ενώ απαντώντας στις προτροπές των 
άλλων για τα επαγγελματικά ταμεία, υποσχέθηκε πως 
τη μεταρρύθμιση γι’ αυτά (που θα αφορούν τις κύριες 
συντάξεις) θα την δουν μετά το επικουρικό. Έρχεται νέα 
αντιασφαλιστική καταιγίδα.

Δ ΜΕΡΟΣ
Η Αχτσιόγλου από τη μεριά της διαφώνησε με την 
μεταρρύθμιση Τσακλόγλου γιατί αυτό έχει μεγάλο κόστος 
μετάβασης, υψηλό διαχειριστικό κόστος, θα φέρει μείωση 
συντάξεων, πολύ μεγάλη ανισότητα στις συντάξεις 
ανάμεσα στα φύλα και μη προβλεψιμότητα του επιπέδου 
των συντάξεων (λόγω κινδύνων).
Επίσης ισχυρίστηκε πως με το ν. 4387/16 το σύστημα 
κατέστη βιώσιμο (το επιβεβαίωσε και ενέκρινε και η 
ΕΕ) και πως το έλλειμμα που θα δημιουργηθεί (κόστος 
μετάβασης), θα πρέπει να καλυφθεί είτε από τον 
προϋπολογισμό (γενική φορολογία), είτε από κόψιμο 
επενδύσεων ή συντάξεων. 
Καμάρωσε πως με το ν. Κατρούγκαλου η δαπάνη για τις 
συντάξεις γενικά έπεσε στο 14,7% του ΑΕΠ και το 2070 
θα πέσει στο 10,6%. Το ποσοστό δε κάλυψης (δηλαδή η 
σύνταξη) θα πέσει στο 53,7% του μισθού.
Θέλοντας να προσφέρει κοινά σημεία για τη χάραξη 
ενιαίας πολιτικής με τη ΝΔ, όπως ζητούσαν οι άλλοι 
τρεις «σοφοί» συνομιλητές τους, δέχτηκε πως πρέπει να 
γίνουν βελτιώσεις και παρέθεσε ένα πλαίσιο συμφωνίας 
με ζητήματα όπως:
- ναι στους πολλαπλούς πυλώνες, ενώ εξέφρασε τη… 
στενοχώρια της που η συμμετοχή στα υπάρχοντα 
επαγγελματικά ταμεία (των κορακιών της ιδιωτικής 

ασφάλειας) είναι πολύ μικρή, της τάξης του 3% και ζήτησε 
να υπάρξουν κίνητρα για μεγαλύτερη συμμετοχή.
- ναι στην προσαρμοστικότητα του συστήματος, όπως 
έβαλε κάποια στοιχεία η μελέτη του 2016, προσάρμοσε 
τα όρια ηλικίας με το προσδόκιμο ζωής, σύνδεσε το 
ασφαλιστικό με τις εξελίξεις στην οικονομία
- ναι στην ισορροπία μεταξύ συντάξεων και λοιπών 
κοινωνικών παροχών
Επισήμανε επίσης τους κινδύνους για νέους 
ασφαλισμένους από τις αποδόσεις των προϊόντων των 
επενδύσεων και ανέφερε πως οι εισφορές θα εκτίθενται 
στον ασφαλιστικό κίνδυνο των αγορών, όπου υπήρξαν 
τεράστιες απώλειες στο παρελθόν και σήμερα από 
ασφαλιστικά προϊόντα.
Πρότεινε «να βελτιώσουμε το δημόσιο διανεμητικό 
σύστημα, να καλύπτει τους εργαζόμενους, γυναίκες και 
μετανάστες».

Ε ΜΕΡΟΣ
Οι τρεις «σοφοί»: Νεκτάριος- Τήνιος και Ματσαγκάνης
Τι μάθαμε απ’ αυτούς;
Ο Νεκτάριος μας ενημέρωσε πως το συνταξιοδοτικό 
σύστημα της χώρας μας είναι το πιο γενναιόδωρο, 
με υψηλές παροχές, με το υψηλότερο ποσοστό 
αναπλήρωσης στον κόσμο, είναι το πιο κοστοβόρο στην 
ΕΕ για τα δημοσιονομικά (40% των φορολογικών εσόδων 
ή 10% του ΑΕΠ), είναι το πιο άδικο και δεν είναι βιώσιμο. 
Πρέπει να μειωθούν ή να μηδενιστούν οι δημόσιες 
δαπάνες για τις συντάξεις, να μειωθούν οι ασφαλιστικές 
εισφορές, κακώς δεν περικόπηκε η προσωπική διαφορά 
και δεν μειώθηκε το αφορολόγητο. Η γήρανση του 
πληθυσμού είναι αναπόφευκτη, πρέπει να παρθούν 
τέτοια μέτρα, ώστε να αποπληρώνουμε το χρέος και 
να αυξηθούν οι δαπάνες για την μελλοντική φροντίδα 
του γερασμένου πληθυσμού. Να προχωρήσουμε 
στην εφαρμογή του Σουηδικού μοντέλου (πρόταση 
Νεκτάριου- Τήνιου) με κεφαλαιοποιητικό σύστημα για 
τους νέους ασφαλισμένους γενικά. Η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ, 
που πιστώνονται τις πιο πρόσφατες μεταρρυθμίσεις, 
οφείλουν να δεσμευτούν με πολιτική συναίνεση ότι θα 
τηρήσουν τις νεότερες μεταρρυθμίσεις, ώστε να μην 
αποτύχει το θετικό εγχείρημα του Τσακλόγλου.
Ο Τήνιος μας αποκάλυψε πως ο Σπράος, που ήταν 
εμβληματική προσωπικότητα της… αριστεράς, 
επικεφαλής του αντιδικτατορικού αγώνα στην Αγγλία (!!), 
κατηγορήθηκε πως το σχέδιό του ήταν αντίγραφο εκείνου 
του Πινοσέτ, επειδή πρότεινε τους τρεις πυλώνες... Μας 
έκανε γνωστό επίσης πως για όλα τα κακά της μοίρας 
και της χώρας μας φταίει η γενιά του Πολυτεχνείου, 

που έχει ταλαιπωρήσει την Ελλάδα με πολλαπλούς 
τρόπους(!!), ήταν απαιτητική, δεν δούλεψε όσο έπρεπε, 
σήμερα είναι στη σύνταξη και ψηφίζει με συνταξιουχική 
γερασμένη λογική, πιέζει να μην γίνουν μεταρρυθμίσεις, 
χρηματοδοτείται από τους νεότερους, είναι πολυπληθής 
και καλά στην υγεία της(!!), έχει υλικό κεφάλαιο και 
ακίνητη περιουσία. Άρα πρέπει να βρούμε τρόπους οι 
σημερινοί συνταξιούχοι να συνεισφέρουν στο γενικό 
καλό όχι με εργασία, αλλά είτε επιχειρηματικά, είτε με 
εθελοντική εργασία, είτε με μερική απασχόληση, όπως 
κάνουν στην Ιαπωνία να μην περνούν 40 χρόνια πρέφα 
(έτσι μάθαμε πως και στην Ιαπωνία παίζουν πρέφα). Η 
γενιά του Πολυτεχνείου σε 15 χρόνια θα δει ότι θα έχουν 
τελειώσει τα λεφτά, αλλά δεν θα υπάρχουν και άνθρωποι 
να προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες μακροχρόνιας 
φροντίδας. Επειδή αυτοί που κάνουν τέτοιες δουλειές 
είναι μετανάστες, πρέπει με επιλεκτικό άνοιγμα των 
εξωτερικών θυρών της Ελλάδας να έρθουν οι μετανάστες, 
που θα φροντίζουν τις γιαγιάδες μας και εμάς.
Συμπέρασμα δικό μας: «από τον… Τήνιο έρχομαι και στην 
κορφή καν’ έλα».
Τέλος ο Ματσαγκάνης επανέλαβε περίπου τα ίδια για 
το κόστος της συνταξιοδοτικής δαπάνης, τη χρεοκοπία 
του συνταξιοδοτικού, ότι στερεί κονδύλια από άλλες 
ανάγκες (επιδόματα ανέργων κ.α.), θα υπονομεύσει το 
πόρισμα Πισσαρίδη, μέμφθηκε την ακύρωση μέτρων 
των προηγούμενων (προσωπική διαφορά, αποσύνδεση 
εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών από το 
εισόδημα).
Διατύπωσε αμφιβολίες, αν με τα δεδομένα αυτά το σχέδιο 
Τσακλόγλου θα πετύχει, αφού οι θετικές προβλέψεις του 
είναι αβέβαιες σε μια γερασμένη κοινωνία, σε μια ανοιχτή 
οικονομία θα αποδειχτούν περιορισμένες. Προέβλεψε 
πως σύντομα θα βρεθούμε σε μια νέα ανάγκη περικοπών 
συντάξεων.
Συμφώνησε με τους κινδύνους των κεφαλαιοποιητικών 
συστημάτων, ενώ επισήμανε πως η κάθε κυβέρνηση θα 
μπορεί να βάλει στο χέρι τα αποθεματικά του επικουρικού 
ταμείου, όπως έγινε σε άλλες χώρες (Αργεντινή, Βολιβία, 
Ουγγαρία, Καζακστάν, Πολωνία, Σλοβακία, Ρουμανία, 
Βαλτικές).
Ζήτησε κι αυτός επίσης η κυβέρνηση να υλοποιήσει τις 
ρυθμίσεις που έμειναν ανεφάρμοστες και να αναζητήσει 
ευρύτερες συναινέσεις με τα πολιτικά κόμματα και τις 
κοινωνικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών, να 
δεσμευτούν ευρύτερες πλειοψηφίες ότι θα σεβαστούν 
αυτό που θα ψηφιστεί σήμερα.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
συνέχεια από τη σελ. 5
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Κρίναμε αναγκαίο να αναλύσουμε περισσότερο αυτό 
το εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα, γιατί οι συμμετέχοντες 
στη συζήτηση της diaNEOsis για το ασφαλιστικό 
(Τσακλόγλου, Αχτσιόγλου, Νεκτάριος, Τήνιος, 
Ματσαγκάνης), αλλά και γενικότερα όλοι όσοι 
ασχολούνται με το ασφαλιστικό και σε επίπεδο ΕΕ, 
βάζουν το πρόβλημα σαν εξαιρετικά κρίσιμο παράγοντα, 
που επηρεάζει το ασφαλιστικό περισσότερο από κάθε 
άλλον.
Η δυσοίωνη δημογραφική προοπτική για τη χώρα μας 
οφείλεται στο γεγονός πως οι γεννήσεις υπολείπονται 
των θανάτων. Για να διατηρηθεί ο σημερινός πληθυσμός 
(10,5 εκατομ) πρέπει να υπάρχει μ.ο. γεννήσεων 2,1 
παιδιών ανά γυναίκα, ενώ βρίσκεται στο 1,1.
Χαρακτηριστικά ο Τσακλόγλου ανέφερε πως από το 
1980 έως το 2020 η χώρα έχασε το 35% των νέων. Οι 
ηλικιωμένοι (άνω των 65) διπλασιάστηκαν (+93%), οι 
γεννήσεις μειώθηκαν κατά 44%.
Η σημερινή ενδιάμεση ηλικία του πληθυσμού είναι τα 
44 χρόνια. 1 στους 5 είναι άνω των 65 χρονών, μέχρι το 
2050 θα είναι 1 στους 3. Το 1990 η αναλογία εργ/νων 
προς συντ/χους ήταν 2,5/1, σήμερα είναι 1,3/1,5.
Η ηλικιακή πρόβλεψη για το 2060 είναι: άνω των 60 
ετών 42%, 40- 59 ετών  24%, 20- 39 ετών 18% και 0- 20 
ετών 16%.
Σύμφωνα με άλλες μελέτες (ΕΛΣΤΑΤ,  EUROSTAT, 
Βουλή ΙΟΒΕ, ΟΗΕ, ανεξάρτητων μελετητών) υπάρχουν 
τρία σενάρια εξέλιξης της πληθυσμιακής κατάστασης 
στη χώρα μας.
1) Μέχρι το 2050 ο πληθυσμός θα έχει μειωθεί περίπου 
στα 9,5- 10 εκατ. και μέχρι το 2100 στα 8,5 εκατομ.
2) Μέχρι το 2050 και το 2100 οι αριθμοί θα είναι 
αντίστοιχα 8,5- 9,5 και 7 εκατ.
3) στο πιο απογοητευτικό αυτό σενάριο οι πληθυσμοί θα 
είναι 7- 7,5 και 5- 5,5 εκατ. αντίστοιχα.
Η δε γήρανση θα αυξηθεί περισσότερο και μάλιστα οι 
ηλικίες πάνω από τα 80 χρόνια θα υπερτερούν έναντι 
των πάνω από 60, αφού στις ηλικίες αυτές θα μπουν οι 
γεννημένοι μετά το 1980, ακόμα και οι μετανάστες των 
ηλικιών αυτών.
Ποια η κοινή συνισταμένη στο σκεφτικό των 
προσκεκλημένων στη συζήτηση; Κανένας τους δεν 
στάθηκε στην δυσμενή αυτή προοπτική, που ενώ όλοι 
την παραδέχονται, ταυτόχρονα την αποδέχονται και 
σαν μια μοιραία και αναπόφευκτη εξέλιξη, για την 
οποία δεν υπάρχει καμία πρόταση για να αναστραφεί. 
Να τονίσουμε πως η μελέτη της Βουλής (με κοινή θέση 
ΣΥΡΙΖΑ- ΝΔ- ΠΑΣΟΚ- ΑΝΕΛ) είχε καταλήξει σε σκέψεις- 
προτάσεις για αύξηση μισθών, σταθερές δουλειές, 
σημαντικά κίνητρα για παραμονή και επιστροφή των 
νέων παραγωγικής ηλικίας που έχουν μεταναστεύσει σε 
άλλες χώρες κ.α. Μέτρα όμως που προσκρούουν στις 
πολιτικές που απαιτεί το μεγάλο κεφάλαιο και η ΕΕ, 
οπότε τα κόμματα, ακόμα κι αν τους προβληματίζουν,  
δεν τα εφαρμόζουν. Τις πρότειναν υποκριτικά, για να 
μην φανούν τελείως αρνητικά.
Έτσι κανείς από τους δυο πολιτικούς (Τσακλόγλου- 
Αχτσιόγλου), που στα σημερινά δεδομένα εκφράζουν 
τους δυο μεγάλους πόλους του αστικού πολιτικού 
σκηνικού (ΝΔ- ΣΥΡΙΖΑ), δεν προβληματίστηκε από τη 
δυσμενή αυτή προοπτική, δεν θεώρησε αναγκαίο έστω 
να αναφέρει κάποιες σκέψεις για την αντιστροφή της 
σε θετικότερη κατεύθυνση, ενώ οι τρεις «σοφοί» είτε 
κι αυτοί το θεώρησαν μη αναστρέψιμο δεδομένο, είτε 
διατύπωσαν εξωφρενικές απόψεις.
Για να το πούμε σε απλή λαϊκή γλώσσα «σκασίλα τους 
μεγάλη» αν σε βάθος χρόνου η χώρα μας θα γεράσει 
και θα μαραζώσει, όλο τους το πρόβλημα ήταν πώς 
μακροπρόθεσμα θα μειωθεί το κόστος του ασφαλιστικού 
στην «ελληνική» οικονομία. Βάλαμε τη λέξη «ελληνική» 
σε εισαγωγικά, γιατί πλέον θα είναι ερωτηματικό σε 
ποιας χώρας την οικονομία θα αναφερόμαστε, αφού 
θα κατοικείται από πολύ μικρότερο σε σχέση με τον 
σημερινό και ταυτόχρονα γερασμένο πληθυσμό, με 
ανεπαρκείς εργατικές ανθρώπινες εφεδρείες για να 
συντηρήσουν τη λειτουργία της οικονομίας.
Και προσθέτουμε το ερώτημα, που είναι εξίσου κρίσιμο: 
ποιας οικονομίας πλέον. Αν με το σημερινό εργατικό 
δυναμικό των περίπου 3,5-4 εκατ. εργαζομένων και 
με ανεργία πάνω από 1 εκατ. η οικονομία μας από 
τους ίδιους αστικούς πολιτικούς και οικονομικούς/
μελετητικούς μηχανισμούς θεωρείται «καθυστερημένη», 
ο καθένας μπορεί να φανταστεί σε ποιο επίπεδο 

υποβάθμισης θα βρεθεί η οικονομία με μόλις 1,5- 2 
εκατομμύρια δυνητικά ικανούς για εργασία στο σύνολο 
του πληθυσμού. Ακόμη και η προτεινόμενη και στην 
ουσία μοναδική σκέψη όλων τους, που είναι η εισαγωγή 
μεταναστών από άλλες χώρες, σαφώς δεν μπορεί να 
αντισταθμίσει αυτή την τεράστια πληθυσμιακή μείωση 
και γήρανση.
Έστω κι αν θεωρήσουμε πως με τα χρηματοδοτικά 
προγράμματα  της ΕΕ, που θα τρέξουν σε βραχυπρόθεσμο 
πλαίσιο, θα υπάρξει ανάπτυξη, για να συντηρηθεί ή 
και να αυξηθεί αυτή, θα απαιτείται εργατικό δυναμικό 
τουλάχιστον του σημερινού αριθμητικού συσχετισμού, 
αλλά ταυτόχρονα και ευρύ καταναλωτικό κοινό..
Όταν αυτά θα μειωθούν σε δραματικά επίπεδα λόγω 
κατάρρευσης του δημογραφικού, πολύ απλά οι 
επενδυτές και οι επενδύσεις τους θα μετακομίσουν σε 
άλλες χώρες με μεγαλύτερο και νεότερο αριθμητικά 
εργατικό και καταναλωτικό δυναμικό πχ Τουρκία, 
Αίγυπτο, που οι δικοί τους πληθυσμοί, με βάση τις 
μελέτες του ΟΗΕ, στο ίδιο βάθος χρόνου, θα έχουν 
ξεπεράσει τα 100 και 130 εκατ. αντίστοιχα, ενώ και 
η οικονομική τους ισχύς θα έχει μεγαλώσει πολύ 
περισσότερο. Εκτιμάται λχ πως η τούρκικη οικονομία 
θα βρίσκεται μέσα στις 10 ισχυρότερες του πλανήτη.
Και για να κλείσουμε την παρένθεση, η Κίνα, παίρνοντας 
υπ’ όψη της κάποιες αντίστοιχες δυσμενείς προβλέψεις 
για τα δικά της πληθυσμιακά δεδομένα, αποφάσισε 
πολύ πρόσφατα να προτρέψει, λαμβάνοντας και τα 
αντίστοιχα μέτρα/κίνητρα προς τα ζευγάρια/οικογένειες 
να κάνουν και τρίτο παιδί.
Εδώ σε εμάς όλη κι όλη η κυβερνητική πολιτική για 
το πρόβλημα αυτό- κι ενώ έχει προηγηθεί μέσα στην 
μνημονιακή, αλλά και μετέπειτα, δεκαετία το φούντωμα 
της μετανάστευσης νέων ελλήνων στο εξωτερικό για 
αναζήτηση καλύτερης τύχης-, εξαντλήθηκε στα 2000 
ευρώ επίδομα που καθιέρωσε η σημερινή κυβέρνηση 
για κάθε νεογέννητο παιδί. Τίποτε άλλο. Αντίθετα με 
κάθε νέα πολιτική επιλογή της (παγωμένοι μισθοί στα 
560, εργασιακά, απλήρωτη εργασία και υπερωρίες, 
απελευθέρωση απολύσεων, πλειστηριασμοί κατοικιών, 
ακρίβεια, αναποτελεσματικό σύστημα φροντίδας 
βρεφικής και παιδικής ηλικίας κ.α.), καθιστά τη 
δημιουργία οικογένειας και γέννηση παιδιών ακόμα πιο 
δύσκολη υπόθεση για τους νέους. Όχι τυχαία η μελέτη 
του ΙΟΒΕ προβλέπει πως μέχρι το 2035 ο μαθητικός 
πληθυσμός θα έχει μειωθεί κατά 423.000 σε σχέση με 
το 2008.

Σε ακόμα πιο πρόσφατη ημερίδα της EUROBANK 
σχετική με το θέμα παρουσιάστηκαν νεότερα στοιχεία, 
σύμφωνα με τα οποία μέχρι το 2050 ο πληθυσμός θα 
έχει μειωθεί κατά 2,5 εκατ., ενώ τα παιδιά θα είναι 
λιγότερα μέχρι και 600.000.

Συμπέρασμα: Τελικά η κυρίαρχη αστική πολιτική δεν 
παίρνει υπ’ όψη της την πληθυσμιακή συρρίκνωση της 
χώρας μέσα στον αιώνα. Αδιαφορεί τελείως για την 
αρνητική αυτή εξέλιξη, πετάει στα σκουπίδια όλη την 
μέχρι σήμερα εθνικιστική πλευρά της προπαγάνδας της 
για το «αειθαλές ελληνικό έθνος και την ισχυροποίησή 
του στο μέλλον, ώστε να αναδειχτεί σε σημαντικό 
παράγοντα σοβαρών εξελίξεων στην περιοχή και τον 
κόσμο».
Αδιαφορεί απόλυτα για την συνεχή μετανάστευση νέων 
στο εξωτερικό, δεν προτίθεται να πάρει κανένα μέτρο 
για την ανακοπή του φαινομένου, δεν έχει στα σχέδιά 
της πολιτικές υπέρ της αναστροφής της πληθυσμιακής 
μείωσης.
Το μόνο της ενδιαφέρον είναι να μην θιχτούν τα κέρδη 
του μεγάλου κεφαλαίου, όσο και όποιο από αυτό 
θα παραμείνει σε ενεργό δράση στην Ελλάδα. Στην 
κατεύθυνση αυτή επιβάλει πολιτικές, που με κάθε 
θυσία, το κόστος των λαϊκών αναγκών θα μειωθεί στο 
ελάχιστο δυνατό.
Αντίθετα προκρίνει την κοσμοπολίτικη πλευρά της 
στρατηγικής της, που κινείται στην εισαγωγή μιας 
μάζας μεταναστών, που θα καλύψει κάποιες από τις 
πιο αναγκαίες ελλείψεις, που θα δημιουργηθούν από 
τη μείωση του ντόπιου πληθυσμού, κύρια σε εργατικά 
χέρια.
Η δική μας πάλη πρέπει να συμπεριλάβει και το πρόβλημα 
αυτό. Γιατί θέλουμε να αλλάξουμε την πατρίδα μας. Να 
την ξανακάνουμε νέα, δυνατή, όμορφη. Αλλά χρειάζεται 
νιάτα. Γιατί δεν θέλουμε να μαραζώσει, να μαραθεί, να 
γεράσει.
Δεν θέλουμε τα χωριά και οι πόλεις μας να ερημώσουν, 
τα σχολεία να αδειάσουν από παιδιά και να κλείσουν, 
τα Πανεπιστήμια να ερειπωθούν, στα πάρκα και τις 
παιδικές χαρές να μην ακούγονται χαρούμενες παιδιές 
φωνές. Αντίθετα θέλουμε να χτιστούν περισσότερα 
σχολεία και σχολές.
Δεν θέλουμε να γεμίσει η χώρα γηροκομεία. Δεν 
θέλουμε να φεύγουν οι νέοι μας, θέλουμε να μένουν 
εδώ να κάνουν οικογένειες, παιδιά. Οι μετανάστες που 
έρχονται στη χώρα μας κυνηγημένοι από τον πόλεμο 
και την πείνα στις χώρες τους, να βρίσκουν μια χώρα 
και μια εργατική τάξη που θα τους αγκαλιάζει, θα τους 
κάνει μέρος της μεγάλης οικογένειας.
Θέλουμε να μεγαλώσει σε πληθυσμό η χώρα μας, να 
αναπτύξει την λαϊκή οικονομία της, να προσφέρει σε 
περισσότερους από τους σημερινούς κατοίκους της 
όλα τα αγαθά, τον πλούτο και προϊόντα της δουλειάς 
των εργαζόμενων, απαλλαγμένη από τους λίγους 
πλουτοκράτες, που συνειδητά, με σχέδιο την οδηγούν 
στη διάλυση και την ερήμωση.

Το ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ πρόβλημα της χώρας μας

Το ποιηματάκι μας
Είναι φαίνετ’ η μοίρα τους
των υπουργών εργασίας
οι εργάτες να τους θεωρούν
σαν της εργοδοσίας.
Κι αντίς για τα ονόματα
που’ χουν βαφτιστικά τους,
να τους ξαναβαφτίζουνε
με τα πειράγματά τους.
Έτσι και τον Κατρούγκαλο
είπαν ψαλιδοχέρη,
που τις συντάξεις έκοψε
μέσα  στο καλοκαίρι.
Τώρα καινούργιο όνομα
θα ‘χει κι ο Χατζηδάκης,
που θα τον ανακράζουμε
νάτος ο Χατζηθάφτης.
Γιατί θέλει τ’ οχτάωρο
να θάψει σαν κοράκι,
κι απλήρωτος να ‘ν στη δουλειά
ο έρμος ο εργάτης.
Και άοπλος μονάχος του
στου λύκου την παγίδα,
με απεργία παράνομη,
χωρίς καμιά ελπίδα.
Πόσοι περάσαν υπουργοί
που λέγανε τα ίδια,
μα έμειναν για να κρατούν
το σάκο με τ’ απίδια.
Γιατ’ οι εργάτες δεν μασούν,
δεν χαμπαριάζουν τέτοια,
τους νόμους θα τους κάνουνε
άχρηστα μερεμέτια

Μετά την ατομική ευθύνη 
για την προστασία από την   
πανδημία, την διενέργεια 
τεστ και τον εμβολιασμό, 
τώρα με τις «φρέσκες» 

ιδέες του Χατζηθάφτη θα 
έχουμε και την ατομική 

ευθύνη του εργαζόμενου να 
αντιμετωπίσει ισότιμα ή και 
από ανώτερη ακόμα θέση 

τον εργοδότη του. Αν δεν το 
καταφέρει θα φταίει αυτός.


