
Το εργατικό κίνημα δεν 
κάμφθηκε από την επίθεση 
συκοφαντίας που δέχτη-
κε από την κυβέρνηση και 
τους παπαγάλους της στα 
ΜΜΕ για την αγωνιστική 
αντιπαράθεση που όρθωσε 
στο αντεργατικό τερατούρ-
γημα της κυβέρνησης για 
την «διευθέτηση»- κατάρ-
γηση του 8ωρου και του 
δικαιώματος στην απεργία.
Την ημέρα που το ν/σ ψη-
φιζόταν στη βουλή από την 
κυβερνητική πλειοψηφία, 
η οποία αυξήθηκε σε ακό-
μα μεγαλύτερη με τις θε-
τικές ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ 
και του ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ στα 
μισά σχεδόν άρθρα του, οι 
εργαζόμενοι- απεργοί, οι 
άνεργοι, οι νεολαίοι, οι συ-
νταξιούχοι ήταν εκεί απερ-
γώντας και διαδηλώνοντας 
την αντίθεση και καταδίκη 
τους στο ν/σ.
Για άλλη μια φορά, μετά 
τις 10/6 η μαζική παρουσία 
χιλιάδων απεργών και δια-

δηλωτών στις απεργιακές 
συγκεντρώσεις σε όλη τη 
χώρα, που ανταποκρίθηκαν 
στο κάλεσμα των ταξικών 
συνδικάτων, του ΠΑΜΕ, 
επανέλαβε το αγωνιστικό 
μήνυμα: Ο νόμος- και αυ-
τός- θα μείνει στα χαρτιά. 
Το εργατικό κίνημα δεν θα 
υποταχτεί, δεν θα φοβη-
θεί, δεν θα τα διπλώσει. Οι 
εργαζόμενοι δεν θα εγκα-
ταλείψουν τα δικαιώματά 
τους στα χέρια των εργο-
δοτών, δεν θα απαρνηθούν 
την οργανωμένη, συλλογι-
κή δράση τους.
Όπως τόνισε η Ντίνα Γκο-
γκάκη, πρόεδρος του Συλ-
λόγου Εμποροϋπαλλήλων 
Αθήνας στην ομιλία της 
στη συγκέντρωση στο Σύ-
νταγμα: «Αυτοί έχουν τους 
νόμους τους και μπορούν 
να κηρύσσουν τις απεργί-
ες μας παράνομες, εμείς 
όμως έχουμε τον συλλο-
γικό οργανωμένο αγώνα 
μας».

Ας το πάρουν απόφαση οι 
κυβερνώντες και τα αφε-
ντικά τους. Οι απεργοί θα 
είναι στις πύλες των εργο-
στασίων και των επιχειρή-
σεων, στους καταπέλτες 
των πλοίων, στους δρό-
μους των διαδηλώσεων, 
στις πλατείες των πόλεων. 
Θα υπερασπιστούν το 
8ωρο μέσα από τη συλλο-
γική παρέμβασή τους κό-
ντρα στην εργοδοτική αυ-

θαιρεσία. Θα διεκδικήσουν 
7ωρο, 5νθήμερο, 35ωρο.
Θα απομονώσουν τους 
ξεπουλημένους, τους 
προβοκάτορες, θα περι-
φρουρήσουν τους αγώνες 
τους.
Οι αγώνες είναι που θα 
τραβήξουν μπροστά την 
εργατική τάξη, όχι οι αντι-
δραστικοί νόμοι, που θέ-
λουν να την γυρίσουν δυο 
αιώνες πίσω.
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Προετοιμαζόμαστε για την Πανελλαδική Κινη-
τοποίηση των συνταξιούχων στις 8 Οκτώβρη.

Διεκδικούμε όλα όσα μας έκλεψαν.

Απεργία στις 16 Ιούνη 2021Της... σύνταξης
Βγαίνουν πάλι στη γυροβολιά οι γυρολόγοι του πολι-

τικού συστήματος, φορτωμένοι με καθρεφτάκια και χά-
ντρες για να ψαρέψουν δυσαρεστημένους, αγανακτισμέ-
νους, οργισμένους και ακόμη- γιατί όχι- μισοέτοιμους να 
το σκάσουν από τον ψηφοθηρικό κορβανά τους.

150άρια ο Μητσοτάκης για να εμβολιαστούν οι νέοι, 
στους οποίους, σύμφωνα με τον Γεωργιάδη, η ΝΔ δεν τα 
πάει καλά. Κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη για τα εργα-
σιακά και 800 ευρώ κατώτερο μισθό ο Τσίπρας. Ο οποίος 
αρνήθηκε, σαν κυβέρνηση, με πείσμα την πρόταση 520 
συνδικάτων για κατώτερο μισθό 751 ευρώ. Το τάξιμο δεν 
κοστίζει τίποτα για τον ΣΥΡΙΖΑ.

Την ίδια ώρα που μαζί ψήφισαν και εφάρμοσαν τα 3 
μνημόνια, τους νόμους για τα εργασιακά, το ασφαλιστι-
κό, το συνδικαλισμό και βεβαίως- βεβαίως το Ευρωπαϊκό 
Σχέδιο Ανάκαμψης (5ο μνημόνιο), που προβλέπει δεκά-
δες δισεκατομμύρια ευρώ στο μεγάλο κεφάλαιο και από 
την άλλη τσάκισμα των δικαιωμάτων και του βιοτικού επι-
πέδου των εργαζομένων και του λαού. Που μαζί υμνούν 
τις ευρωπαϊκές «βέλτιστες» πρακτικές για τα ζητήματα 
αυτά, που ακριβώς προβλέπουν και διατάζουν αυτές τις 
αντεργατικές ανατροπές. Που οι πρακτικές αυτές σε βά-
ρος των ευρωπαίων εργαζομένων εφαρμόζονται, με τον 
ένα ή άλλο τρόπο και ρυθμό, σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Που μαζί άφησαν το δημόσιο σύστημα υγείας γυμνό 
και αδύναμο να αντιμετωπίσει μια έκτακτη κατάσταση, 
όπως η πανδημία.

Που ορκίζονται όλοι- νεοφιλελεύθεροι και σοσιαλ-
δημοκράτες-  στις κεϋνσιανικές συνταγές, στα μοντέ-
λα Μπάιντεν, στην «πράσινη ανάπτυξη» των «πράσινων» 
μονοπωλίων. Κεϋνσιανισμός και Μπαϊντενισμός είναι το 
Σχέδιο Ανάκαμψης της ΕΕ με τα πάνω από 1 τρισ. ευρώ 
που προβλέπει για το ξεπέρασμα της κρίσης. 

Που μαζί παρέδωσαν και συνεχίζουν να παραδίδουν 
τον πλούτο της χώρας και του λαού στα μεγάλα ντόπια, 
αμερικάνικα, ευρωπαϊκά και αλλαχού προερχόμενα μο-
νοπώλια. Μαζί καυχιούνται για τα αεροδρόμια, τα λιμά-
νια, τα ναυπηγεία, τους δρόμους, τον ορυκτό πλούτο, τις 
άλλες υποδομές που ξεπούλησαν και θα πουλήσουν.

Μαζί εισέπραξαν τους επαίνους του ΣΕΒ, ότι ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ εκπλήρωσε το 60% των απαιτήσεών του και η ΝΔ θα 
ολοκληρώσει το υπόλοιπο 40%.

Μαζί εισπράττουν τα εύσημα των ΗΠΑ, του πρέσβη 
τους, της Κομισιόν για την πετυχημένη πολιτική τους 
σαν διαδοχικές κυβερνήσεις. 

Μαζί μετέτρεψαν τη χώρα σε μια απέραντη αμερι-
κανοΝΑΤΟική βάση, σε ένα τεράστιο αμερικάνικο «απο-
τύπωμα» για να διευκολύνουν τα ιμπεριαλιστικά σχέδια. 
Μαζί μπλέκουν τη χώρα στις ιμπεριαλιστικές αντιπαρα-
θέσεις μεταξύ ΗΠΑ- ΕΕ και Ρωσίας- Κίνας. Μαζί έχουν 
πλέξει το κουβάρι στο οποίο είναι μπερδεμένη η χώρα 
μας με την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα, το κράτος- δολοφόνο του Ισραήλ, σε 
εταιρία του οποίου παρέδωσαν την εκπαίδευση των ελ-
λήνων πιλότων της πολεμικής αεροπορίας για 20 χρόνια, 
λες και δεν έχουμε σχολή Ικάρων.

Μαζί επικροτούν το δόγμα πως «το κράτος έχει συ-
νέχεια», ότι δηλαδή όσα κάνει ο ένας δεν πρόκειται να τα 
αλλάξει ο άλλος, αντίθετα ο επόμενος θα συμπληρώνει, 
όσα δεν προλαβαίνει ο προηγούμενος.

Μαζί κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Μαζί του τά-
ζουν φούμαρα, για να τον εξαπατήσουν για άλλη μια 
φορά. Δεν ξέρουμε αν σχεδιάζουν ίσως μια νέα έκτακτη 
προσφυγή σε κάλπες, όμως σε κάθε περίπτωση κλείνου-
με τα αφτιά μας στα αισχρά «αντίδωρα» των 150 ευρώ, 
στις κάλπικες ελπίδες που θέλουν να μας μοιράσουν. 
Ανοίγουμε περισσότερο τα μάτια μας, εντείνουμε την 
προσοχή μας, ανασκουμπωνόμαστε με μεγαλύτερη 
αποφασιστικότητα να αποκρούσουμε τις νέες αντερ-
γατικές- αντισυνταξιουχικές επιθέσεις.

Συνεδρίασε η Συντονιστική Επι-
τροπή Αγώνα (ΣΕΑ) μετά από τις πα-
νελλαδικές συσκέψεις των Δ.Σ των 
σωματείων που πραγματοποιήθηκαν 
το τελευταίο διάστημα από τον Έβρο 
μέχρι την Κρήτη. 

Θεωρεί τη συζήτηση, όλη τη δι-
αδικασία και τη συμμετοχή των σω-
ματείων πολύ θετική. Θετικές είναι οι 
προτάσεις για τον εμπλουτισμό του 
διεκδικητικού πλαισίου των αιτημά-
των της ΣΕΑ σε τοπικό, περιφερεια-
κό και πανελλαδικό επίπεδο. Αναδεί-
χθηκαν τα μεγάλα τα προβλήματα 
της υγείας, οι μεγάλες ελλείψεις σε 
υποδομές, σε ιατρικό και νοσηλευτι-
κό προσωπικό οι παντελείς ελλείψεις 
δημόσιων δομών για οίκους ευγηρί-
ας σε όλη τη χώρα. Εκφράσθηκε η 
αγανάκτηση των συνταξιούχων από 
τη δραματική καθυστέρηση της έκ-
δοσης συντάξεων τις αδυναμίες επι-
κοινωνίας των ασφαλισμένων με τις 
υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Από τη συζήτηση που έγινε στις 
συσκέψεις, από τα Δ.Σ των σωματεί-
ων καθολική είναι η καταδίκη της συ-
νέχισης των αντισυνταξιουχικών αντι-
λαϊκών πολιτικών της κυβέρνησης 

που πήραν τη σκυτάλη από τις προ-
ηγούμενες και έχουν τσακίσει όλα τα 
δικαιώματα των συνταξιούχων, που 
είναι πληρωμένα με τη δουλειά και 
τον αγώνα μιας ζωής. 

Ιδιαίτερη συζήτηση και καθολική 
αντίθεση εκφράσθηκε για την ιδιω-
τικοποίηση του συστήματος κοινω-
νικής ασφάλισης, με το νομοσχέδιο 
που προτίθεται να φέρει η κυβέρνη-
ση για τις επικουρικές συντάξεις που 
εξυπηρετεί το σκοπό αυτό.  

Ομόφωνη είναι επίσης η καταδίκη 
του προπαγανδιστικού μηχανισμού 
της κυβέρνησης, που έχει στηθεί από 
τα περισσότερα ΜΜΕ, τον τύπο, που 
με επιλεγμένους παρουσιαστές, δη-
μοσιογράφους, δημοσιολόγους, νο-
μικούς, αδίστακτα δίχως καμιά ντρο-
πή με μισές αλήθειες και πολλά ψέ-
ματα συστηματικά διαστρεβλώνουν 
την πραγματικότητα. Ωραιοποιούν 
την κατάσταση, κάθε τόσο μοιράζουν 
αυξήσεις, αναδρομικά και «σπρώ-
χνουν» τους συνταξιούχους στα δικα-
στήρια, απαλλάσσοντας την κυβέρ-
νηση από τις τεράστιες ευθύνες της 
για την τραγική κατάσταση που σήμε-
ρα βιώνουν οι συνταξιούχοι, αλλά και 

τα λαϊκά στρώματα. Στην διαδικασία 
αυτή, από τη συντριπτική πλειοψη-
φία αυτών των μέσων, αποκλείονται 
συστηματικά οι εκπρόσωποι των συ-
νταξιούχων. 

Η ΣΕΑ εκτιμά θετική όλη αυτή τη 
δουλειά, χαιρετίζει τα σωματεία της 
δύναμής της για τη συμμετοχή τους 
στις πρόσφατες απεργιακές, αγωνι-
στικές κινητοποιήσεις του Εργατικού 
Κινήματος ενάντια στο αντεργατικό 
νομοσχέδιο που ψηφίσθηκε πρόσφα-
τα στη Βουλή, για να γυρίσει τις ερ-
γασιακές σχέσεις δύο αιώνες πίσω. 
Καλεί τα σωματεία της σε επιφυλακή 
μπρός στην κατάθεση του νέου επαί-
σχυντου νομοσχεδίου για την ιδιωτι-
κοποίηση των επικουρικών συντάξε-
ων. 

Για τα μεγάλα προβλήματα των 
συνταξιούχων αποφάσισε την περί-
οδο που γιορτάζεται η Παγκόσμια 
ημέρα των συνταξιούχων να πραγ-
ματοποιήσει Πανελλαδική συγκέ-
ντρωση διαμαρτυρίας στις 8 Οκτώ-
βρη του 2021 και πορεία στο μέγαρο 
Μαξίμου.

ΣΕΑ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ)

Δελτίο Τύπου Αθήνα 24/6/2021
Οι αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα (ΣΕΑ)

για την συνέχιση των αγώνων των συνταξιούχων
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ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

Να μη γίνουν τζόγος τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα!
Ανακοίνωση - κάλεσμα πάλης

ενάντια στο νέο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο

«Αξιοποιώντας τον νόμο 
Κατρούγκαλου της κυβέρ-
νησης του ΣΥΡΙΖΑ, που 
προεκλογικά η ΝΔ υποσχό-
ταν την κατάργησή του, 
κλιμακώνει την επίθεση 
στα κοινωνικοασφαλιστικά 
δικαιώματα των ασφαλι-
σμένων, θέτοντας στη λο-
ταρία του χρηματιστηρια-
κού τζόγου τις επικουρικές 
συντάξεις. Η κυβέρνηση 
της ΝΔ, φανατικός οπαδός 
του συστήματος ασφάλι-
σης των 3 πυλώνων του 
Πινοσέτ, αποτινάζει από 
την ευθύνη του κράτους 
ό,τι είχε απομείνει από τον 
κοινωνικό χαρακτήρα της 
Ασφάλισης…

Για τα κοράκια των 
ασφαλιστικών εταιρειών, 
το Ασφαλιστικό είναι μπί-
ζνες, νέο πεδίο κερδοφο-
ρίας. Για εμάς είναι δικαί-
ωμα, όρος ζωής και ανα-
παραγωγής της εργατικής 
μας δύναμης…

Στοχεύουν να απαλλά-
ξουν ακόμη περισσότερο 
το κράτος και την εργο-
δοσία από την υποχρέω-
σή τους στην Κοινωνική 
Ασφάλιση και να ανοίξουν 
νέα πεδία κερδοφορίας 
στους επιχειρηματικούς 
ομίλους της Ασφάλισης, 
που ακονίζουν τα μαχαίρια 
τους και ανταγωνίζονται 
μεταξύ τους ποιος θα «δα-
γκώσει» τους πελάτες - ερ-
γαζόμενους, για να βάλει 
στην τσέπη τις εισφορές 
της εργασίας τους και τα 
αποθεματικά των επικουρι-
κών Ταμείων…

Με το προωθούμενο 
νομοσχέδιο για την επι-
κουρική Ασφάλιση και συ-
ντάξεις πετσοκόβεται η 
κρατική χρηματοδότηση 
στα ασφαλιστικά Ταμεία, 
συρρικνώνεται η κρατική 
ευθύνη που σημαίνει ότι εί-
ναι κάλπικες οι όποιες υπο-
σχέσεις για εγγύηση των 
επικουρικών συντάξεων, 
τουλάχιστον, όπως διαβε-
βαιώνουν, στο ύψος των 
εισφορών που πλήρωσε ο 
ασφαλισμένος… Για τους 
ασφαλισμένους τίποτα 
δεν είναι εγγυημένο, όταν 

μπαίνει κάτω από τη «δα-
μόκλειο σπάθη» του κυ-
νηγητού του κέρδους των 
διάφορων επενδυτών…

Πολύ γρήγορα, ο κίν-
δυνος νέων μειώσεων των 
επικουρικών συντάξεων 
θα εμφανιστεί μπροστά σε 
όλους τους ασφαλισμέ-
νους. Όχι μόνο στους νέ-
ους ασφαλισμένους αλλά 
και στους παλιούς.

Το χρηματοδοτικό κενό 
της μετάβασης από το 
υπάρχον στο νέο σύστημα 
της επικουρικής… θα κλη-
θούν να το πληρώσουν οι 
εργαζόμενοι με μειώσεις 
συντάξεων, αύξηση ορίων 
ηλικίας, με μεγαλύτερη 
φορολογία.

Οι εργαζόμενοι είμαστε 
οι μόνοι που πληρώνουμε 
για την Κοινωνική Ασφάλι-
ση και έχουμε όλο το δίκιο 
να διεκδικήσουμε την πλή-
ρη ικανοποίηση των ανα-
γκών μας.

Επιβεβαιώνεται από 
την ίδια τη ζωή, ότι για να 
συμβεί αυτό, πρέπει να 
δώσουμε τις δυνάμεις μας 
για πιο μεγάλους, πιο μαζι-
κούς, πιο αποφασιστικούς 
αγώνες, τέτοιους που να 
κάνουν την μεγαλοεργοδο-
σία, τις κυβερνήσεις και τα 
κόμματα που τη στηρίζουν, 
να βλέπουν εφιάλτες… Τις 
λύσεις που έχουμε ανάγκη 
χρειάζεται να τις επιβάλου-
με με τον αγώνα μας

Δεν συναινούμε, δεν 
σκύβουμε το κεφάλι. Θα 
συνεχίσουμε τον αγώνα 
για Κοινωνική Ασφάλιση 
δημόσια, καθολική για 
όλους. Τα σπασμένα της 
βαρβαρότητας που εκεί-
νοι έφτιαξαν, δεν θα τα 
πληρώσουμε εμείς. Να 
πληρώσουν κράτος και 
εργοδοσία.

Καλούμε όλα τα Συνδι-
κάτα, τις Ομοσπονδίες, τα 
Εργατικά Κέντρα να οργα-
νώσουν τον αγώνα ενάντια 
στη νέα αντιασφαλιστική 
επίθεση.

Το δίκιο μας θα κριθεί 
στους δρόμους του αγώ-
να!»

Διόρθωση και Αναδρομικά 
για 30 χρόνια ασφάλιση: 
Άλλη μια κυβερνητική 

απάτη

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΙΚΑ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ 
ΤΑΜΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Υπόμνημα Αθήνα 14/6/2021

Προς τον 
Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
κ. Π. Τσακλόγλου
Κύριε Υφυπουργέ,

Εκ μέρους της Ομοσπονδίας μας απευθυνόμαστε σε 
εσάς έχοντας την προσδοκία ότι από την θέση της ευθύ-
νης σας, για την κοινωνική ασφάλιση, θα ασχοληθείτε και 
θα δώσετε λύση σε ένα σοβαρό πρόβλημα, που απασχο-
λεί μια μικρή ομάδα συνταξιούχων, που όμως έχει γίνει 
ανυπέρβλητος «βραχνάς» τόσο γι αυτούς όσο και για την 
οικογένειά τους. 

Από αυτές τις περιπτώσεις, σας γνωστοποιούμε  μια 
χαρακτηριστική ενός συναδέλφου μας, που αντιμετωπίζει 
αυτό το πρόβλημα.

Το  πρόβλημα έγκειται στην χορήγηση σύνταξης σε αυ-
τόν ως πατέρα ανηλίκου τέκνου, από το ΙΚΑ το 2009 μέσω 
της δικαστικής οδού, όπου και δικαιώθηκε πρωτόδικα και 
έλαβε την σύνταξη αλλά τελικά απορρίφθηκε τελεσίδικα. 

Ο συνάδελφός μας που σας προαναφέραμε έχει πε-
ριέλθει σε πλήρη αδυναμία επιστροφής  χρημάτων, τα 
οποία πρωτοδίκως είχε λάβει για να συντηρήσει την οι-
κογένεια του (3 παιδιά). Περιουσιακά στοιχεία δεν υπάρ-
χουν, τα χρέη τρέχουν και ο ΕΦΚΑ ουσιαστικά δεν ει-
σπράττει τίποτε, διότι εδώ ισχύει το «ουκ αν λάβεις εκ 
του μη έχοντος». 

Αυτά τα προβλήματα έχουν προκύψει για τους συνταξι-
ούχους που δεν ανήκουν στο Δημόσιο, γιατί στο Δημόσιο 
Τομέα ισχύει η συνταξιοδότηση πατέρα με ανήλικο τέκνο. 
Αλλά όχι για τους άλλους συνταξιούχους που αποτελεί 
μια σοβαρή διάκριση, αφού γι αυτούς δεν εφαρμόζονται 
οι αρχές της αναλογικότητας, ισότητας κλπ.   
Κύριε Υφυπουργέ,

Θεωρούμε ότι η αδικία αυτή μπορεί να σταματήσει και 
να διορθωθεί με την ανάληψη εκ μέρους σας, νομοθετι-
κής πρωτοβουλίας με την επέκταση του σχετικού νόμου, 
ώστε να προβλέπει και για τους υπολοίπους συνταξιού-
χους την χορήγηση σύνταξης πατέρα με ανήλικο τέκνο, 
που έχει θεμελιώσει δικαίωμα ή έλαβε σύνταξη. 

Η Ομοσπονδία μας έχει δει και πειστεί για την ορθό-
τητα διόρθωσης –ρύθμισης – επέκτασης  του σχετικού 
νόμου, ώστε να απαλλαγούν από την δεινή θέση στην 
οποία έχουν περιέλθει μια ομάδα συνταξιούχων, αλλά και 
ο συνάδελφος που ενδεικτικά σας αναφέρουμε, ο οποί-
ος έχει να αντιμετωπίσει ένα τεράστιο χρέος επιστροφής 
χρημάτων. 

Η άμεση αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, θα 
απαλλάξει αυτή την ομάδα συνταξιούχων και τις οικο-
γένειές τους από ένα τεράστιο άγχος. Στην ουσία  δεν 
θα επιβαρύνει τον ΕΦΚΑ αφού αποδεδειγμένα αυτοί δεν 
έχουν να πληρώσουν τα υπέρογκα χρέη που έχουν δημι-
ουργηθεί, όμως μένουν με το άγχος του χρέους. Ταυτό-
χρονα θα αποκαταστήσει μια κατάφωρη αδικία ανάμεσα 
στους συνταξιούχους του Δημοσίου και των άλλων ταμεί-
ων. Για το πρόβλημα αυτό ήδη έχουμε συζητήσει με τοn 
ΕΦΚΑ, που το βλέπει θετικά. Τα όποια στοιχεία είναι στην 
διάθεσή σας.

Η κυβέρνηση ανακοίνω-
σε την για ένα μήνα ανα-
βολή της διόρθωσης της 
κύριας σύνταξης και της 
καταβολής των αναδρο-
μικών στους δικαιούχους, 
που είχαν ασφάλιση πάνω 
από 30 χρόνια, προφασι-
ζόμενη την δυσλειτουργία 
των λογισμικών προγραμ-
μάτων των εταιριών, που 
έχουν αναλάβει το θέμα. 
Επιβεβαιώνει την εκτίμησή 
μας πως δεν μπορούμε να 
της έχουμε καμία εμπιστο-
σύνη, ακόμα και για την 
εφαρμογή των δικών της 
νόμων (4670/2020). Για το 
θέμα η ΣΕΑ εξέδωσε το 
παρακάτω Δελτίο Τύπου:

Για το θέμα η ΣΕΑ εξέ-
δωσε το παρακάτω Δελτίο 
Τύπου Αθήνα 30/6/2021

Για την μη εφαρμογή του 
Νόμου 4670/2020 για την 
διόρθωση του συντελεστή 
αναπλήρωση στις συντά-
ξεις  

Η ΣΕΑ των συνταξιού-
χων εκφράζει την έντονη 
διαμαρτυρία της για τη 
συνεχιζόμενη κοροϊδία 
της κυβέρνησης, η οποία 
παρά τις υποσχέσεις της 
και την προβολή που έγινε 
από τα ΜΜΕ, δεν κατέβα-
λε τα χρήματα των συντα-
ξιούχων με πάνω από 30 
χρόνια εργασίας. Αυτή η 
κοροϊδία συνεχίζεται από 
την δημοσίευση του νό-
μου 4670/20. Η κυβέρνη-
ση για μια ακόμη φορά 
επικαλείται τα λογισμικά 
προβλήματα των ιδιωτικών 
εταιριών που έχουν αναλά-
βει αυτή την υποχρέωση. 
Όταν όμως πρόκειται για 
περικοπές στις συντάξεις 

τα λογισμικά είναι έτοιμα. 
Οι τεχνοκράτες επενδυτές 
των ιδιωτικών ασφαλιστι-
κών που θα αναλάβουν τις 
νέες επικουρικές, έτσι θα 
συμπεριφέρονται.  

Θέλουμε να επισημάνου-
με ότι αυτά τα χρήματα 
τελικά τα δικαιούνται ελά-
χιστοι συνταξιούχοι και 
σε καμιά περίπτωση δεν 
αντισταθμίζουν τις μεγά-
λες περικοπές που έχει 
δεχθεί το σύνολο των 2,5 
εκατομμυρίων συνταξιού-
χων. Ακόμη σε πείσμα της 
κυβέρνησης που διαστρε-
βλώνει μαζί με τα παπαγα-
λάκια της των ΜΜΕ και με-
ρίδας του τύπου αυτή την 
αλήθεια, που  κάθε ημέρα 
προπαγανδίζουν ότι οι συ-
νταξιούχοι δεν έχουν χάσει 
τίποτα, τους απαντάμε ότι 
: Οι συνταξιούχοι από τις 
περικοπές που έχουν δε-
χθεί στις κύριες - επικου-
ρικές συντάξεις, τα δώρα, 
το ΕΚΑΣ  πληρώνουν 8 δι-
σεκατομμύρια κάθε χρόνο. 
Ακόμη από τα ασφαλιστικά 
τους ταμεία κουρεύτηκαν 
δεκάδες δισεκατομμύρια 
για την ανακεφαλαιοποίη-
ση των τραπεζών. 

Η κυβέρνηση να σταμα-
τήσει τον εμπαιγμό στο 
σύνολο των συνταξιούχων 
και άμεσα να αποδώσει 
τα χρήματα στους δικαι-
ούχους που δικαιούνται 
από τον Οκτώβριο του 
2019. Και εμείς κάνουμε 
γνωστό στους πάντες, ότι 
όλα αυτά που μας έχουν 
περικοπεί, τα διεκδικούμε 
αγωνιστικά, γιατί είναι δικά 
μας χρήματα, δουλεμένα 
με τον αγώνα μιας ζωής.

Υπόμνημα Αθήνα 
14/6/2021

Προς 
Τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες 
Νέας Δημοκρατίας 
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς 
Κίνημα Αλλαγής 
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας Κ.Κ.Ε 
Ελληνική Λύση 
ΜέΡΑ25
Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές
Εκ μέρους της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας ΙΚΑ 
– ΕΤΜ  απευθυνόμαστε σε εσάς με την ελπίδα ανάληψης 
εκ μέρους σας νομοθετικής πρωτοβουλίας για την διόρ-
θωση μιας αδικίας, που πέραν των άλλων προβλημάτων 
ταλαιπωρεί μια ομάδα συνταξιούχων μας. 
Για τον σκοπό αυτό σας κοινοποιούμε το Υπόμνημα που 
αποστείλαμε για τον σκοπό αυτό στον Υφυπουργό Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Π. Τσακλόγλου. 
Πιστεύουμε ότι από τη μεριά σας μπορεί να αναληφθεί 
νομοθετική πρωτοβουλία με βάση την πρόταση μας, 
προς άμεση επίλυση αυτού του οξύτατου προβλήματος.

Παίρνουμε μέρος στις κινητοποιήσεις που θα οργανώσει το εργατικό κίνημα,
για να υπερασπιστεί τον κοινωνικό χαρακτήρα της επικουρικής σύνταξης

Οι κεφαλαιοκράτες 

έκλεψαν τα αποθεματι-

κά των παλιών συνταξι-

ούχων στο ΙΚΑ για τις 

επενδύσεις τους. Τώρα 

σχεδιάζουν να κλέψουν 

και τα αποθεματικά 

των νέων εργαζομένων 

στην επικουρική
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Χατζηδάκης και Τσακλόγλου 
έδωσαν συνέντευξη για να πα-
ρουσιάσουν τις βασικές αρχές 
και στοχεύσεις του σ/ν για τη 
νέα «μεταρρύθμιση» στο ασφα-
λιστικό, με την μετατροπή του 
συστήματος δημιουργίας και 
απόδοσης της επικουρικής σύ-
νταξης σε κεφαλαιοποιητικό.
Στο τεύχος του ΠΑ του Ιούνη 
(σελ. 6) περιέχεται μια εκτενής 
ανάλυση των όσων προβλέπο-
νται στην σχεδιαζόμενη μεταρ-
ρύθμιση της κυβέρνησης, ενώ 
στο τεύχος Απρίλη- Μάη (σελ. 
6 «Η απάτη και η αλήθεια για 
τον ατομικό κουμπαρά…») το 
πώς βλέπουν το ζήτημα οι τρά-
πεζες σαν ασφαλιστικές εται-
ρίες. Παραθέτουμε και εδώ τις 
βασικές αρχές που προβλέπει 
το ν/σ πλέον, σύμφωνα με τις 
δηλώσεις των υπουργών, κα-
θώς και την ουσία και στόχευ-
ση τέτοιων γενικότερων ρυθ-
μίσεων για κρίσιμα ζητήματα 
που αφορούν τη ζωή της εργα-
τικής τάξης.
* Οι εισφορές- καταθέσεις του 
ασφαλισμένου στο νέο Ταμείο 
Επικουρικής Κεφαλαιοποιητι-
κής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) θα απο-
δίδονται για επενδυτική εκμε-
τάλλευση σε ιδιώτες επενδυ-
τές κάθε είδους (ασφαλιστικές 
εταιρίες, τράπεζες, επενδυτικά 
funds κλπ ευαγή ιδρύματα). Τα 
κοράκια θα επενδύουν σε με-
τοχές, repos, ομόλογα, άλλα 
«προϊόντα» της χρηματιστικής- 
χρηματιστηριακής «ελεύθερης 
αγοράς», σε έναν κανονικό 
τζόγο δηλαδή και οι ασφαλι-
σμένοι θα περιμένουν 40-45 
χρόνια μέσα στο άγχος, για να 
δουν την τύχη των επενδύσεών 
τους.
* Επίσης ένα μεγάλο μέρος 
των τεράστιων ποσών που 
προσδοκούν η κυβέρνηση και 
ο ΣΕΒ να σωρευτούν (ίσως 
πάνω από 80 δισεκ. ευρώ) σε 
βάθος 60 χρόνων σαν γενικό 
αποθεματικό από το σύνολο 
των «ατομικών κουμπαράδων» 
των ασφαλισμένων, θα κατα-
τεθούν στα χέρια των μεγά-
λων μονοπωλιακών ομίλων, 
για την ανάπτυξη της καπιτα-
λιστικής οικονομίας και την 
κερδοφορία τους.
* Με την ανατροπή αυτή, που 
αποτελεί απόφαση- κατεύθυν-
ση της ΕΕ και περιλαμβάνεται 
στις προβλέψεις της Λευκής 
Βίβλου (12/1993), την οποία 
αποδέχονται, στηρίζουν και 
υλοποιούν όλα τα αστικά κόμ-
ματα (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ/
ΚΙΝΑΛ και διάφοροι μαϊντα-
νοί) δεσμευμένα στις ευρωε-
νωσιακές οδηγίες, η συνταξι-
οδότηση, στο δεύτερο αυτό 
μεταρρυθμιστικό βήμα  (έχει 
προηγηθεί η δημιουργία επαγ-
γελματικών ταμείων με βάση 
τους νόμους όλων των προη-
γούμενων κυβερνήσεων) χάνει 
τον κοινωνικό χαρακτήρα της 
και μετατρέπεται σε ατομική 
υπόθεση του ασφαλισμένου. 
Το κράτος βγαίνει εντελώς έξω 
από την υπόθεση «επικουρική 
σύνταξη», απαλλασσόμενο 
από κάθε ευθύνη, αρμοδιότη-
τα και κυρίως δαπάνη γι’ αυ-
τήν.
* Η σύνταξη παύει να είναι τέ-
τοια και μετατρέπεται σε μέρι-
σμα, αποτέλεσμα επενδυτικής 
επιλογής ή ότι άλλο. Παύει να 
είναι εξασφαλισμένη κοινωνι-
κή παροχή με συγκεκριμένους 

όρους και προϋποθέσεις, αντι-
καθίσταται από μια προβλημα-
τική και αμφισβητούμενη απο-
τελεσματικότητα μιας έτσι κι 
αλλιώς επιλογής με μεγάλο ρί-
σκο, το οποίο δεν αρνούνται οι 
κυβερνητικοί επαΐοντες, αλλά 
και οι ανυπόμονοι μνηστήρες 
των ατομικών κουμπαράδων. 
Παραδέχονται ανοιχτά ότι εξα-
σφάλιση της απόδοσης των 
τζόγων δεν μπορεί να υπάρξει.
* Άλλωστε η υπόθεση «εξατο-
μίκευση» της περιορισμένης 
ευθύνης για κάθε τομέα της 
κοινωνικής λειτουργίας (σε 
όλους ανθεί παράλληλα η ιδιω-
τική πρωτοβουλία), που μέχρι 
σήμερα είχε και έχει το κράτος 
στα πλαίσια του καπιταλισμού, 
αποτελεί πλέον τον μπούσου-
λα, που ακολουθούν και υλο-
ποιούν όλες οι κυβερνήσεις 
στα πλαίσια της ΕΕ.
Εξατομίκευση στην ασφάλιση, 
εξατομίκευση στην παιδεία, 
στην υγεία, στην πρόνοια. Ο 
πολίτης θα είναι πλέον υπεύ-
θυνος αποκλειστικά ατομικά, 
για το αν και πώς θα προσλαμ-
βάνει τέτοιου είδους παροχές, 
υπηρεσίες. Θα μάθει να μην 
ζητάει από το κράτος, αλλά να 
κάνει τα κουμάντα του, ώστε 
να μπορεί να τις έχει στη διά-
θεσή του. Από ‘δω και πέρα δί-
πλα στην ακμάζουσα ιδιωτική 
πρωτοβουλία θα φυτοζωεί η 
κρατική- κοινωνική προσφορά 
ελάχιστων και μικρού κόστους 
(για τον κρατικό προϋπολογι-
σμό) υπηρεσιών και παροχών.
Δεν είναι τυχαίο πως όλα τα 
αστικά κόμματα για κάθε τέ-
τοια πολιτική επιλογή επικα-
λούνται την ανάγκη «να γίνου-
με Ευρώπη» ή το επιχείρημα 
«έτσι γίνεται στην υπόλοιπη 
Ευρώπη» και ότι η Ελλάδα εί-
ναι η τελευταία χώρα, που δεν 
έχει προχωρήσει στις μεταρ-
ρυθμίσεις αυτές. 
* Βερεσέ ακούστηκαν λοιπόν 
τα παραμύθια των Χατζηδά-
κη- Τσακλόγλου ότι το κράτος 
θα εγγυάται τις απολαβές των 
μελλοντικών συνταξιούχων, αν 
οι επιδόσεις των επενδύσεών 
τους δεν πάνε καλά, ότι θα 
αυξηθούν οι επικουρικές συ-
ντάξεις 100 ευρώ (μετά από 50 
χρόνια!!!!), ότι οι σημερινοί συ-
νταξιούχοι δεν πρέπει να ανη-
συχούν γιατί δεν κινδυνεύουν 
οι συντάξεις τους κλπ.
* Δεν λέει η κυβέρνηση πάνω 
σε ποιο βασικό ποσό σταθε-
ρής επικουρικής σύνταξης θα 
επέλθει αυτή η αύξηση, αφού 
τέτοιο κατώτερο πλαφόν δεν 
θα υπάρχει, η ιδιωτική ασφάλι-
ση δεν δεσμεύεται πως θα πα-
ρέχει σίγουρα πχ τα 194 ευρώ 
που σήμερα είναι η μέση επι-
κουρική σύνταξη.
* Επίσης οι κυβερνήσεις αυ-
τές επικαλούνται το ότι υπάρ-
χει αδικία στο συνταξιοδοτικό, 
αφού κάποιοι παίρνουν μεγά-
λες κι άλλοι μικρές συντάξεις. 
Κι έρχονται να φτιάξουν ένα 
σύστημα, όπου η ανισότητα θα 
είναι κανόνας, αφού, ανάλογα 
το ρίσκο, ο επενδυτής- ασφα-
λισμένος θα έχει μεγαλύτερη ή 
μικρότερη σύνταξη.
* Να θυμίσουμε ότι τα ίδια έλε-
γαν όλες οι προηγούμενες κυ-
βερνήσεις που τα τελευταία 30 
χρόνια άλλαξαν τα φώτα στο 
συνταξιοδοτικό, ότι με κάθε 
ανατροπή (Σιούφας, Ρέππας, 
Πετραλιά, Κουτρουμάνης, Λο-

βέρδος, Βρούτσης, Κατρού-
γκαλος, ξανά Βρούτσης) εγγυ-
ούνταν ότι εξασφαλίζονταν η 
βιωσιμότητα των ταμείων κατά 
50 χρόνια.
Ότι δεν κινδυνεύουν οι συ-
ντάξεις. Ότι το κράτος τις εγ-
γυάται. Και φτάσαμε τώρα να 
επικαλούνται το ότι κινδυνεύ-
ουν, άρα χρειάζεται άλλη μια 
μεταρρύθμιση για να σωθούν. 
Αλλά αν δεν σωθούν, πάλι θα 
εγγυάται το κράτος, που σήμε-
ρα όμως δεν μπορεί να εγγυη-
θεί(!!!) γι’ αυτά που λέγανε οι 
πριν 10- 20 -30 χρόνια κυβερ-
νήσεις και νόμοι. Πως λοιπόν 
το κράτος μετά από 40 χρόνια 
θα εγγυηθεί για κάτι, που δή-
θεν δεσμεύεται μια σημερινή 
κυβέρνηση, που ταυτόχρονα 
δηλώνει ότι δεν εγγυάται για 
τις δεσμεύσεις των προηγού-
μενων; 
Άλλωστε την απαγόρευση της 
εγγύησης έχουν κατοχυρώσει, 
ειδικά για τις επικουρικές, με 
την νομοθετημένη ρήτρα μη-
δενικού ελλείμματος και την 
απαγόρευση χρηματοδότησης 
του επικουρικού ταμείου από 
τον προϋπολογισμό. Τα δημι-
ουργούμενα ελλείμματα στο 
επικουρικό (περίπου 55 δισεκ. 
ευρώ) δεν θα χρηματοδοτού-
νται από τον προϋπολογισμό- 
όπως αφήνουν δήθεν να εννο-
ηθεί- αλλά από το κοινό αποθε-
ματικό του ΕΦΚΑ και το ΑΚΑΓΕ 
(αν υπάρχει και όσο υπάρχει), 
δηλαδή θα μεγαλώνει το έλ-
λειμμα και των κύριων συντά-
ξεων, με άμεση προοπτική την 
περαιτέρω μείωση ή και κα-
τάργηση των επικουρικών.
Να θυμίσουμε επίσης πως 
ενώ το κράτος δεν μπόρεσε 
να εγγυηθεί και να εξασφαλί-
σει τους κατόχους δικών του, 
κρατικών ομολόγων, αφού με 
την πρώτη κρίση αυτοί έχασαν 
τα μερίσματα και τις καταθέ-
σεις τους, που κουρεύτηκαν, 
θα μπορέσει να εγγυηθεί για 
τα χαμένα των ατομικών κου-
μπαράδων που θα κατέχουν οι 
ιδιωτικές εταιρίες; Κανείς δεν 
πιστεύει κάτι τέτοιο, όσο αφε-
λής κι αν είναι.
* Κατά συνέπεια και συμπε-
ρασματικά η νέα ασφαλιστική 
μεταρρύθμιση θα είναι κατα-
στροφική για τους συνταξι-
ούχους, παλιούς και νέους. 
Θα εξαφανίσει την επικουρική 
ασφάλιση, θα ανοίξει τον- ήδη 
ανοιχτό άλλωστε- δρόμο για 
νέες ανατροπές και στις κύρι-
ες, με τη συνολική μετατροπή 
του συνταξιοδοτικού σε κε-
φαλαιοποιητικό. Θα επιφέρει 
κι άλλες μειώσεις στις συντά-
ξεις, αυτές θα μετατραπούν σε 
επιδόματα για την με το ζόρι 
επιβίωση. Έχουν προετοιμά-
σει το έδαφος. Η προπαγάνδα 
του πρόσφατου διαστήματος, 
πως οι συνταξιούχοι, όχι μόνο 
δεν βλάφτηκαν από την κρίση 
της πανδημίας, αλλά βγήκαν 
και ωφελημένοι, δείχνει το 
που θα πάει η κατάσταση.
Ο αγώνας μας πρέπει να δυνα-
μώσει. Οι συνεπείς, αγωνιστι-
κές οργανώσεις των συνταξι-
ούχων, η ΣΕΑ, μαζί με το ταξικό 
εργατικό κίνημα θα δώσουμε 
και τις επόμενες μάχες για το 
ασφαλιστικό. Στηριγμένοι στις 
δικές μας δυνάμεις, θα συ-
νεχίσουμε τους αγώνες μας 
ενάντια στην πολιτική αυτή, 
που τσακίζει τις ζωές μας.

Ασφαλιστικό νομοσχέδιο για τις επικουρικές

Κρίθηκε σκόπιμο να καταγραφεί στις σελίδες του ΠΑ το Υπόμνημα που 
απέστειλε η ΟΕΝΓΕ προς τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς υγείας, 
ώστε να γίνει πιο κατανοητό από τους συναδέλφους ποιους στόχους κι 
εμείς παλεύουμε σαν κίνημα, που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η κατάσταση 
του δημόσιου συστήματος υγείας. Παραλείψαμε μόνο τα αιτήματα των 
γιατρών για οικονομικές και θεσμικές ρυθμίσεις, όπως η επαναφορά των 
μισθών στο προμνημονιακό επίπεδο, η ένταξη στα βαριά και ανθυγιεινά, 
η πληρωμή των εφημεριών κ.α.

Αθήνα 24 Ιουνίου 2021
Κύριε Μητσοτάκη, κύριε Κικίλια, κύριε Κοντοζαμάνη,

Ενάμιση χρόνο τώρα, από 24/3/2020, μετά από αυτήν την πρώτη – τελευ-
ταία – μοναδική τηλεδιάσκεψη που είχαμε με τους Υπουργούς Υγείας σε 
όλη την περίοδο της πανδημίας, αρνείστε να μας συναντήσετε, κρύβεστε, 
φοβάστε να μας αντιμετωπίσετε κατάματα… γιατί θα αναγκαστείτε να μας 
απαντήσετε:

1. Πόσες προσλήψεις μόνιμων γιατρών έγιναν την περίοδο της πανδημί-
ας; Δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα, με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνη-
σης, οι κρίσεις για αυτές τις λιγοστές θέσεις που έχουν προκηρυχθεί, οι 
οποίες καρκινοβατούν τη στιγμή που τα νοσοκομεία και τα ΚΥ κυριολεκτικά 
στενάζουν από έλλειψη προσωπικού.

2. Ποιό είναι το ισοζύγιο μόνιμων προσλήψεων – αποχωρήσεων γιατρών 
από το δημόσιο σύστημα υγείας; 

3. Πόσοι από τους γιατρούς που εργάζονται στο δημόσιο σύστημα υγεί-
ας, είναι πάνω από 67 ετών και πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν το αμέσως 
επόμενο διάστημα;

4. Θα μονιμοποιήσετε τώρα χωρίς όρους και προϋποθέσεις το σύνολο 
των υπηρετούντων επικουρικών γιατρών, όλων των συμβασιούχων υγειο-
νομικών που δώσανε στο πλευρό των μόνιμων συναδέλφων τους τη μάχη 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας, όπως είχε δεσμευθεί δημόσια ο πρω-
θυπουργός ήδη από τον Μάρτιο του 2020 ή θα τους εκφράσετε την ευγνω-
μοσύνη σας, σε όσους από αυτούς δεν συνεχίσετε να κρατάτε όμηρους, 
απολύοντάς τους;

7. Τι μέτρα σκοπεύετε να πάρετε για την αντιμετώπιση του φαινομένου 
των παραιτήσεων των νεοπροσλαμβανόμενων συναδέλφων ειδικά από τα 
νοσοκομεία της περιφέρειας, που τείνει να πάρει μορφή χιονοστιβάδας; 

8. Τι μέτρα σκοπεύετε να πάρετε για την αιμορραγία σε νέο έμπειρο επι-
στημονικό δυναμικό της χώρας μας και τη φυγή του στο εξωτερικό;

9. Τι μέτρα σκοπεύετε να πάρετε για την ουσιαστική αναβάθμιση της εκ-
παίδευσης των ειδικευόμενων γιατρών;

10. Θα υλοποιήσετε επιτέλους τη δέσμευσή σας για την κατάργηση της 
εγκυκλίου Χουλιαράκη, όπως είχατε επίσημα δεσμευθεί από τον Δεκέμβριο 
2019; Θα καλύψετε με ευθύνη του κράτους την αστική ευθύνη των γιατρών;

Ενάμιση χρόνο τώρα όχι μόνο επιμένετε να κωφεύετε, να αγνοείτε τα αι-
τήματα και τις προτάσεις που σας έχουμε καταθέσει επανειλημμένως, αλλά 
και προσπαθείτε να μας φιμώσετε. Ενάμιση χρόνο τώρα αντί για διάλογο 
με τους νοσοκομειακούς γιατρούς, έχετε αναλωθεί σε μια συστηματική και 
ύπουλη εκστρατεία συκοφαντίας και διώξεων εναντίον μας με fake news, 
εισαγγελικές διώξεις, πειθαρχικές διώξεις και εκδικητικές απολύσεις.

Ενάμιση χρόνο τώρα δίνετε ρεσιτάλ υποκρισίας. Υποκριτικά χειροκροτή-
ματα στα μπαλκόνια, κροκοδείλια δάκρυα στις τηλεοράσεις, δημόσιες δη-
λώσεις για την έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς μας και στο βάθος 
ένα δημόσιο σύστημα υγείας στα όρια της κατάρρευσης, με τραγικές ελλεί-
ψεις σε προσωπικό, με εξουθενωμένους υγειονομικούς με καθηλωμένους 
μισθούς, εξαντλητικές εφημερίες με εξευτελιστική αμοιβή, εντατικοποίηση.

Είναι πρόκληση να μιλάτε για την επιτυχή αντιμετώπιση της πανδημίας την 
ώρα που χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ακόμα και σήμερα εκα-
τοντάδες διασωληνωμένοι νοσηλεύονται στις ΜΕΘ, χιλιάδες ασθενείς με 
άλλα προβλήματα υγείας αποκλείστηκαν από το δημόσιο σύστημα υγείας 
εξαιτίας της μετατροπής του σε σύστημα μιας νόσου, με αποτέλεσμα την 
εκτίναξη της λοιπής, πλην κορονοϊού, νοσηρότητας και θνητότητας.

Οι γιατροί, οι νοσηλευτές, όλοι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο σύστημα υγεί-
ας βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση της πανδημίας. 
Κάναμε, κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε απλώς τη δουλειά μας. 
Την κάναμε έχοντας να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο τον κορονοϊό, αλλά και 
τις τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό, υποδομές και εξοπλισμό, την παντε-
λή απουσία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας. Με αποκλειστικό γνώμονα την προ-
στασία της υγείας των ασθενών μας, όχι μόνο από τον κορονοϊό αλλά και 
από τις πολιτικές που εφαρμόζετε εσείς αλλά και όλες οι προηγούμενες 
κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ-ΝΔ. Τις πολιτικές που άφησαν το δημόσιο σύ-
στημα υγείας αθωράκιστο, το λαό μας εκτεθειμένο και απροστάτευτο. Γιατί 
λογαριάζετε την υγεία και τη ζωή μας, τα δικαιώματά μας σαν «κόστος» που 
πρέπει να μειωθεί, «σπατάλη» που πρέπει να εξορθολογιστεί. 

Εσείς από την άλλη με το βλέμμα στραμμένο στη «μετά-covid» εποχή ερ-
γαζόσασταν πυρετωδώς για την υλοποίηση του σχεδίου σας για το «νέο 
ΕΣΥ». Ένα «νέο ΕΣΥ» φτιαγμένο με την ίδια αποτυχημένη συνταγή, χρησι-
μοποιώντας τα ίδια μπαγιάτικα υλικά της εμπορευματοποίησης, που το οδή-
γησαν στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Πριν καλά- καλά υφεθεί η πανδημία, 
θέτετε σε εφαρμογή το σχέδιο σας για να δώσετε τη χαριστική βολή. Έχο-
ντας προνομιακό σας συνομιλητή αυτούς που λιποτάκτησαν από τη μάχη, 
που κρατούσαν ερμητικά κλειστές τις ΜΕΘ την ώρα που ασθενείς ξεψυχού-
σαν διασωληνωμένοι στους διαδρόμους των δημόσιων νοσοκομείων. Τους 
ιδιωτικούς ομίλους στην υγεία, που ελέω κυβέρνησης και πάντα με το αζη-
μίωτο, αξιοποίησαν την πανδημία και τις τραγικές ελλείψεις του δημόσιου 
συστήματος υγείας, για να αυξήσουν τα κέρδη 

Υπόμνημα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

(ΟΕΝΓΕ)

συνέχεια στη σελ. 6



ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Επαναλαμβάνουμε το κάλεσμα στα ΔΣ των σωματείων να αποστείλουν μέχρι το Σεπτέμβρη στην γραμμα-
τεία 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. 

Απόφαση ΔΣ ΟΣΙΚΑ για το 
23ο Συνέδριο

Αθήνα 23/6/2021
Εγκύκλιος 
Προς τα Δ.Σ. των Σωματείων μελών της Ομοσπονδίας  
Αγαπητοί Συνάδελφοι – Συναδέλφισσες 
Το ΔΣ της Ομοσπονδίας μας στη συνεδρίαση του στις 
15/6/2021 αποφάσισε την προκήρυξη του 23ου Συνε-
δρίου, που θα έχει Εκλογοαπολογιστικό χαρακτήρα. 
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 21 και 22 Οκτώβρη 
2021 με την λήξη της θητείας των οργάνων της Ομοσπον-
δίας. Για το σκοπό αυτό προτρέπουμε τα Σωματεία της 
δύναμης της Ομοσπονδίας :
1) Να προετοιμάζονται για ένα τέτοιο γεγονός και όσα 
από αυτά είναι έτοιμα από άποψη αρχαιρεσιών και ευρι-
σκόμενα στα πλαίσια των καταστατικών τους, να προετοι-
μάζουν τους αντιπροσώπους, που έχουν εκλεγεί για το 
σκοπό αυτό. 
2) Σωματεία που λήγει η θητεία τους πριν από την ημε-
ρομηνία του Συνεδρίου πρέπει να φροντίσουν έγκαιρα 
να κάνουν αρχαιρεσίες μέσα στα χρονικά πλαίσια του κα-
ταστατικού τους. 3) Όσα Σωματεία δεν είναι οικονομικά 
τακτοποιημένα να φροντίσουν αυτή την υποχρέωση τους. 
4) Αν υπάρχει αντιπρόσωπος που, για οποιοδήποτε λόγο, 
δεν μπορεί να πάρει μέρος στο Συνέδριο, αυτός υπο-
βάλλει παραίτηση στο Δ.Σ. του Σωματείου του και εκεί-
νο με τη σειρά του μεταβιβάζει την παραίτηση γραπτώς 
στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και αναφέρει και τον αντικα-
ταστάτη του που πρέπει να είναι από τους εκλεγμένους 
αναπληρωματικούς κατά σειρά επιτυχίας, σύμφωνα με το 
πρακτικό αρχαιρεσιών. Παραιτηθείς ή εκλιπών αντιπρό-
σωπος δεν αναπληρώνεται με διορισμό από το Δ.Σ. αλλά 
ακολουθείται η προηγούμενη διαδικασία.    
5) Όπως είναι γνωστό το μέτρο για εκλογή αντιπροσώπου 
είναι στους 80 ψηφίσαντες. Έτσι για κάθε 80 ψηφίσαντες 
εκλέγεται ένας (1) αντιπρόσωπος με την πρόβλεψη ότι 
αθροιστικά για κάθε 41 παραπάνω από το μέτρο ψηφίσα-
ντες εκλέγεται ακόμα ένας αντιπρόσωπος π.χ. 80 ένας, 
121 δυο, 160 δυο, 201 τρεις κ.ο.κ. Διευκρινίζουμε ότι με 
βάση το Καταστατικό αντιπρόσωπος για το Συνέδριο μπο-
ρεί να εκλεγεί από Σωματείο με 41 και πάνω ψηφίσαντες, 
όπου εκλέγεται 1(ένας) αντιπρόσωπος. 
Επίσης η Διοίκηση στη συνεδρίαση της πήρε την απόφα-
ση για πραγματοποίηση Πανελλαδικής Συγκέντρωσης και 
με απόφαση της ΣΕΑ στις 8 Οκτώβρη στην Αθήνα με πο-
ρεία στο μέγαρο Μαξίμου. Μια τέτοια συγκέντρωση θέλει 
καλή προετοιμασία, έχουμε τον χρόνο να την οργανώσου-
με καλύτερα, μέσα από περιφερειακές συγκεντρώσεις 
που θα προηγηθούν για το σκοπό αυτό.  
Για περισσότερες λεπτομέρειες για το μέρος που θα 
πραγματοποιηθεί το Συνέδριο μας, τα μέλη της Ομοσπον-
δίας θα ενημερωθούν εγκαίρως με νέα Εγκύκλιο.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ – 
ΕΦΚΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

15-06-2021
Το αντεργατικό νομοσχέδιο - έκτρωμα να πάει στα 
σκουπίδια

Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ - ΕΦΚΑ Λακωνίας και η 
"Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία", παράταξη του 
ΠΑΜΕ στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λακωνίας σας 
καλούν σε συλλαλητήριο την Τετάρτη 16 Ιούνη, 2021 
στην Κεντρική Πλατεία της Σπάρτης στις 7:00 μ.μ. Αγωνι-
ζόμαστε ενάντια στο νομοσχέδιο - τερατούργημα που 
αποσκοπεί στην κατάργηση του 8ώρου και στο χτύπημα 
στη συνδικαλιστική δράση. 

Καταγγέλλουμε τον κυβερνητικό και εργοδοτικό συνδι-
καλισμό, που αντί για κλιμάκωση του αγώνα και ενάντια 
στις αγωνιστικές διαθέσεις των εκατοντάδων χιλιάδων 
εργαζομένων που απέργησαν στις 10 Ιούνη και σε συνεν-
νόηση με κυβέρνηση και εργοδοσία, αποφάσισαν την 
λήξη των αγώνων που τους υπονόμευαν από την αρχή. 

Απαιτούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου - εκτρώμα-
τος καθώς και των προηγούμενων αντεργατικών νόμων 
των κυβερνήσεων Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ (ΚΙΝΑΛ) και ΣΥΡΙΖΑ. 

Εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, νεολαίοι,
Έχουμε την δύναμη. Μπορούμε  να τους σταματήσουμε.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 
Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

Δελτίο τύπου
Στις 16/6/2021 στην αίθουσα της ΕΚΑΒΗΣ πραγματοποι-
ήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση του Σωματείου Συντα-
ξιούχων ΙΚΑ της Περιφέρειας Πιερίας, τηρώντας όλα τα 
υγειονομικά  πρωτόκολλα.
Στη συνεδρίαση συζητηθήκαν ο διοικητικός - οικονομικός 

απολογισμός και η τροποποίηση του καταστατικού. Με το 
πέρας των εισηγήσεων από τον πρόεδρο  του σωματείου 
και τον πρόεδρο της Ελεγκτικής  Επιτροπής, ακολούθησε 
η διαδικασία των ερωτήσεων- απαντήσεων και  κατόπιν το 
λόγο πήραν τα μέλη του σωματείου όπου και έγινε πλού-
σια συζήτηση.
Τόσο στην εισήγηση όσο και από τις ομιλίες των μελών 
που πήραν το λόγο, έγινε αναφορά στην αντιλαϊκή πο-
λιτική της κυβέρνησης, τον αντιασφαλιστικό νόμο, τον 
εργασιακό  μεσαίωνα που οικοδόμησαν όλες οι κυβερ-
νήσεις, το νέο νόμο που ψηφίστηκε, ο οποίος καθιερώνει 
τη 10ωρη απλήρωτη δουλειά, τους νόμους  που βάζουν 
εμπόδια στην απεργία και τις διαδηλώσεις, την ελεύθερη 
συνδικαλιστική δράση των σωματείων ώστε να μπορούν 
ανενόχλητοι η κυβέρνηση και η εργοδοσία να περνάνε 
την πολιτική του κεφαλαίου. Εκτενής συζήτηση έγινε για 
την εμπορευματοποίηση της υγείας, την απαράδεκτη κα-
τάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο της Κατερίνης και 
τα Κέντρα Υγείας Λιτοχώρου και Αιγινίου λόγω του ελλι-
πούς ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και όχι μόνο. 
Επίσης συζητήθηκε η ληστεία  των  συντάξεων  από όλες 
τις κυβερνήσεις, η κατάργηση του ΕΚΑΣ, η 13ηκαι 14ησύ-
νταξη,η απαράδεκτη και σκόπιμη καθυστέρηση από όλες 
τις  κυβερνήσεις έκδοσης των νέων συντάξεων, κ.α.
Εκτενής συζήτηση έγινε για το συνεχιζόμενο lockdown 
που έχει επιβάλλει η πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου 
Κατερίνης Δέσποινα  Κωνσταντίνου και, με την ανοχή των 
μελών της διοίκησης, δεν επιτρέπουν στη διοίκηση του 
σωματείου μας να μπει  στο γραφείο του Σωματείου.
Ομόφωνη ήταν η καταδίκη της απαράδεκτης συμπεριφο-
ράς  της πρόεδρου του Εργατικού Κέντρου η οποία και 
θα πάρει την απάντηση που της αρμόζει. 
Τέλος το προεδρείο ανακοίνωσε οτι το επόμενο διάστημα 
η διοίκηση  του σωματείου  θα πάρει σειρά πρωτοβουλιών  
με επίκεντρο τα οξυμένα προβλήματα των συνταξιούχων, 
καθώς επίσης μέσα στον Ιούλιο θα πραγματοποιήσει την 
πρώτη εκδρομή μετά τα συνεχόμενα lockdown.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ & 
ΣΥΓΧΩΝΕΥΘΕΝΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 

ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
Το νεοεκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου 
μας, από τις εκλογές που έγιναν 14/6 έως 17/6/2021 για 
την ανάδειξη νέου Δ.Σ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ :                 ΚΟΥΜΑΝΤΖΕΛΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :         ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:          ΒΑΓΕΝΑΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:       ΛΟΥΤΡΙΩΤΗ  ΕΥΤΥΧΙΑ 
ΟΡΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:     ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ:                        ΣΒΑΡΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΜΕΛΗ:                               ΚΑΤΣΙΑΡΙΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΣΙΜΟΣ 
                                      ΑΓΓΕΛΟΣ-ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 
ΡΟΔΟΥ

Με Δελτίο Τύπου  στις 30/06/2021 και για ενημέρωση των 
συναδέλφων στη Ρόδο, το σωματείο αναδημοσίευσε την 
ανακοίνωση της ΣΕΑ για την διόρθωση του συντελεστή 
αναπλήρωσης και τη απόδοση των αναδρομικών, επειδή 
σε μερίδα τοπικών ΜΜΕ αναφέρθηκαν ανακρίβειες και δι-
αστρεβλώσεις σχετικά με το θέμα.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΙΛΙΟΥ- 
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Το νεοεκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου 
μας, από τις εκλογές που έγιναν 11/6 έως 14/6/2021 για 
την ανάδειξη νέου Δ.Σ., αποτελείται από τους:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΣΑΜΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΜΑΤΑΦΙΑΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΕΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
ΤΑΜΙΑΣ   ΖΟΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΛΗ   ΣΤΕΦΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
   ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
   ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ & ΕΠΙ-
ΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ & 

ΓΥΡΩ ΔΗΜΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο χαιρετίζει τους συνάδελφους 
συνταξιούχους για την μαζική συμμετοχή τους στις εκλο-
γές του Σωματείου μας που έγιναν το διάστημα 30/05/21   

έως  6/06/21. 
Παρά τις δυσκολίες που δημιούργησε η πανδημία σε πολ-
λούς συναδέλφους οι εκλογές  έγιναν με επιτυχία τηρώ-
ντας τα μέτρα προστασίας για την υγεία όλων μας. Έγινε 
ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση του Σωματείου και 
του συνταξιουχικού κινήματος στην περιοχή μας αφού 
μπήκαν στη μάχη 70 συνάδελφοι περισσότεροι από τις 
προηγούμενες εκλογές. 
Το σημαντικό όμως είναι ότι γίνανε 50 νέες εγγραφές με 
τις 40 από αυτές να είναι νέοι συνταξιούχοι. Η  ενίσχυση 
αυτή εκφράστηκε με την εκλογή παραπάνω αντιπροσώ-
πων για τις Δευτεροβάθμιες Συνδικαλιστικές οργανώσεις: 
την Ομοσπονδία μας και το ΕΚΑ.
Το νεοεκλεγμένο διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από 
συναδέλφους καταξιωμένους και έμπειρους στο κίνημα. 
Η  σύνθεση του Δ.Σ έχει ως εξής: 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                        Κατζιώτης Ηλίας.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:                Μπαντάνας  Κυριάκος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:           Σαμοϊλη Κασσιανή
ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:             Κουρσάρης Άγγελος 
ΤΑΜΙΑΣ:                              Σταυρίδου Δέσποινα
ΕΦΟΡΟΣ:                            Χριστόπουλος Κώστας
ΜΕΛΗ: Περαντώνη Πάτρα, Κλείτσας Κώστας, Αναγνω-
στόπουλος Γιώργος.
Υπόσχεση του νέου Δ.Σ η συνέχιση του αγώνα για το δίκιο 
των συνταξιούχων, για το δίκιο της εργατικής τάξης. Δεν 
χρωστάμε σε κανένα, μας κλέψανε πολλά, τα διεκδικούμε 
όλα.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ- ΟΚΑ 
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ- ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Το ΔΣ του Σωματείου μας, μετά τις αρχαιρεσίες που διε-
ξήχθησαν από 7 μέχρι 11/6/2021, συγκροτήθηκε σε Σώμα  
στις 23/6/2021 και αποτελείται από τους :
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΠΕΡΡΑΚΗΣ  ΜΑΝΩΛΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ        ΠΕΤΡΙΔΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ                           ΦΡΑΓΚΑΚΗ  ΑΝΝΑ
ΕΦΟΡΟΣ                         ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ  ΣΤΕΛΛΑ
ΜΕΛΗ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΙΣΜΗΝΗ- 
ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΣΙΛΕΙΑ- ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ- ΚΑΡΑ-
ΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΣ- ΦΤΕΡΝΙΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Το νέο Δ.Σ. υπόσχεται ότι θα αγωνιστεί και θα παλέψει με 
όλες  του τις δυνάμεις σε συνεργασία με την Ομοσπονδία 
μας και με  τη βοήθεια όλων των Συνταξιούχων για τα 
πολλά και σοβαρά  προβλήματα, που έχουμε να αντιμε-
τωπίσουμε.
Για όποιο πρόβλημα αντιμετωπίζεται θα θέλαμε να επικοι-
νωνείτε με το Σωματείο μας και σας καλούμε να συμβάλε-
τε και εσείς για την μαζικοποίηση και αύξηση των μελών 
του.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για την αυξημένη προσέ-
λευση των μελών μας, που συμμετείχαν στις αρχαιρεσίες, 
αφού λάβουμε υπόψη και τα προκύπτοντα προβλήματα, 
λόγω της πανδημίας μετά και από τις συντονισμένες και 
μεθοδικές ενέργειες του απερχόμενου ΔΣ καθώς και τα 
μέλη εκείνα που συνέβαλαν στην όλη διαδικασία.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΚΟ - ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Δεν πέρασε ούτε μια βδομάδα από την ψήφιση του νόμου 
– έκτρωμα για τα Εργασιακά και η κυβέρνηση πιστή στις 
δεσμεύσεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
(5ο Μνημόνιο), προχωρά στην επόμενη πράξη του αντιλα-
ϊκού της σχεδιασμού, φέρνοντας άμεσα για συζήτηση και 
ψήφιση στη Βουλή  το νομοσχέδιο για την ιδιωτικοποίηση 
της επικουρικής ασφάλισης.
Οι ανατροπές αυτές στις επικουρικές έρχονται να συ-
μπληρώσουν παλαιότερες μεταρρυθμίσεις του ασφαλι-
στικού συστήματος, απ’ όλες διαχρονικά τις κυβερνήσεις, 
με τελευταίο τον νόμο Κατρούγκαλου. Και μόνο το γεγο-
νός ότι ισχυρές εργοδοτικές οργανώσεις χαιρετίζουν το 
νομοσχέδιο πριν δημοσιευθεί  και η κυβέρνηση το χαρα-
κτηρίζει  «αναπτυξιακό» μέτρο για το Ασφαλιστικό, επι-
βεβαιώνει ότι αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την καπιτα-
λιστική ανάπτυξη με ταυτόχρονη επίθεση στα εργατικά 
δικαιώματα και τις λαϊκές ανάγκες. 
Η στόχευση είναι σε δυο κατευθύνσεις: Πρώτον, με τη 
σταδιακή απαλλαγή του κράτους από το «κόστος» της Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και τη μετατροπή της σε ατομική υπό-
θεση, να δημιουργείται «δημοσιονομικός χώρος» για νέες 



ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
φοροαπαλλαγές, επιδοτή-
σεις και διευκολύνσεις στο 
κεφάλαιο. Και δεύτερο, 
να αποτελέσουν οι εισφο-
ρές των νέων ασφαλισμέ-
νων ένα γερό επενδυτικό 
κομπόδεμα πολλών δισ. 
ευρώ, που ανυπομονούν 
να βάλουν στο χέρι και να 
ρίξουν στον τζόγο ισχυρές 
ασφαλιστικές εταιρείες 
και επενδυτικά ταμεία. Να 
διευκολύνεται δηλαδή η 
επένδυση συσσωρευμέ-
νων κεφαλαίων. Είναι χα-
ρακτηριστική άλλωστε η 
δήλωση του υφυπουργού 
εργασίας «το σύστημα 
στη σημερινή του μορφή 
προκαλεί υψηλή συνταξι-
οδοτική δαπάνη και υψη-
λές μεταβιβάσεις από τον 
προϋπολογισμό», ρίχνο-
ντας την ευθύνη στους 
ασφαλισμένους!
Όσον αφορά τους παλαι-
ούς συνταξιούχους η κυ-
βερνητική πρόβλεψη είναι 
να επωμιστούν τα περίπου 
50 δις του κόστους μετά-
βασης των επικουρικών 
συντάξεων από το αναδια-
νεμητικό σύστημα στο κε-
φαλαιοπητικό, που θα έχει 
ως αποτέλεσμα την πλήρη 
απαξίωση των επικουρι-
κών συντάξεών τους.
Ο σχεδιασμός της κυβέρ-
νησης περιλαμβάνει επί-
σης κλιμάκωση των ανα-
τροπών στο σύνολο του 
ασφαλιστικού συστήμα-
τος, στην κατεύθυνση των 
«τριών πυλώνων», όπου 
το κράτος δεν εγγυάται 
τίποτα περισσότερο από 
μια σύνταξη – επίδομα στα 
βαθιά γεράματα, παρο-
χές Υγείας και Πρόνοιας 
στα όρια του ελάχιστου. 
Επιπλέον χαρίζει 80 δισ. 
ευρώ, λεφτά των ασφα-
λισμένων, στα αρπακτικά 
των ιδιωτικών ομίλων της 
Ασφάλισης και της Υγείας, 
ενώ για εργαζόμενους και 
αυτοαπασχολούμενους 
«εγγυάται» μόνο νέες ανα-
τροπές στο σύνολο της 
Ασφάλισης και φτώχεια 
στα γεράματα.
Μια ματιά στα όσα γίνο-
νται σε άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες  με  τις «βέλτιστες 
ευρωπαϊκές πρακτικές» 
αλλά και στον υπόλοιπο 
κόσμο είναι αποκαλυπτική 
με  χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα του τι σημαίνει 
ιδιωτική ασφάλιση, το «κα-
νόνι»  που αφορά 180.000 
ιδιοκτήτες οχημάτων 
στη χώρα μας, καθώς η 
ασφαλιστική εταιρεία (City 
Insuranse)  που είχε συμ-
βόλαια μαζί τους, τώρα εί-
ναι… άφαντη.
Οι κυβερνητικοί αυτοί σχε-
διασμοί πρέπει να βρουν 
απέναντι την οργανωμέ-
νη, καθολική αντίδραση 
εργαζομένων και συνταξι-
ούχων, ολόκληρης της ερ-
γατικής τάξης ώστε το νέο 
αυτό έγκλημα στο ασφαλι-
στικό να μείνει στα χαρτιά.

Επίθεση Χατζηδάκη στους 
υπαλλήλους του ΕΦΚΑ

Αφού δεν μπόρεσε, όχι πως είχε τέτοιο σκοπό, ο Χατζη-
δάκης- μαζί με τον Βρούτση σαν συνέχειά του- να πετύ-
χει την άμεση (με ένα κλικ) έκδοση των συντάξεων που 
εκκρεμούν, αφού τα… μέτρα που πήρε (πρόσληψη συ-
νταξιούχων του ΕΦΚΑ, επιστράτευση στρατιωτικών, ανά-
θεση σε ιδιωτικές εταιρίες λογιστών και δικηγόρων) δεν 
απέδωσαν, δεν του έμενε κάτι άλλο να κάνει, παρά να 
ρίξει κάπου αλλού την ευθύνη. 
Έτσι έψαξε και βρήκε τον ένοχο, που ασφαλώς, για άλλη 
μια φορά, δεν είναι άλλος από τους εργαζόμενους στον 
ΕΦΚΑ. Που τεμπελιάζουν, δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα, 
λείπουν καιρό περιέργως, πετάνε το μπαλάκι ο ένας στον 
άλλο και σκαρφίζονται όποια άλλη μπαγαποντιά μπορεί 
να φανταστεί ανθρώπου νους, για να μην βγάλουν τη 
σύνταξη του συνταξιούχου, γιατί τον έχουν άχτι, τον θέ-
λουν πεινασμένο, τους φταίει σε τελευταία ανάλυση για 
όλα όσα τραβάνε σ’ αυτό το παλιοταμείο, που έτυχε να 
δουλεύουν. Νιώθουν σαδισμό να τον βλέπουν να πηγαι-
νοέρχεται στον ΕΦΚΑ παρακαλώντας, αλλά και μαζοχι-
σμό εισπράττοντας την αγανάκτηση και το υβρεολόγιο 
του ασφαλισμένου, τρώγοντας και ξύλο από αυτόν καμιά 
φορά. 
Ο Χατζηθάφτης πάντως, η κυβέρνηση οπωσδήποτε δεν 
φταίνε. Πότε έφταιξαν άλλωστε οι κυβερνήσεις εδώ και 
200 χρόνια; Πάντα έφταιγε ο λαός, αυτός ο άθλιος, που 
ξέρει μόνο να ζητάει, ενώ δεν προσφέρει τίποτα. Ένας 
λαός κλέφτης, απατεώνας, τεμπέλης, κοπανατζής, βολε-
ψάκιας, ότι χειρότερο έχει γεννήσει αυτός ο τόπος κι ο 
ντουνιάς.
Αυτός λοιπόν ο λαός, με αυτά τα χείριστα χαρακτηριστι-
κά πρέπει να τα βάζει με τους ομοίους του σε κάθε υπη-
ρεσία, πόστο, καθήκον, που όμως έχουν τα ίδια χαρα-
κτηριστικά. Να τα βάζει δηλαδή με τον… εαυτό του. Να 
μην εξαγριώνεται με τους της κυβέρνησης και της πλει-
οψηφίας στο πολιτικό σύστημα, που όλως περιέργως, 
μέσα σ’ αυτή την ελεεινή μάζα, είναι η μοναδική ομάδα 
ανθρώπων που ξεχωρίζει, που είναι άριστη, που εργάζε-
ται αδιάκοπα, που δεν την κοπανάει, που δεν κλέβει, δεν 
εξαπατά, δεν βολεύεται, δεν έρχεται σε συμφωνίες με 
βιομήχανους, επιχειρηματίες, μονοπώλια των όπλων, των 
τηλεπικοινωνιών, δεν παίρνει μίζες και αρπαχτές κάτω ή 
πάνω από το τραπέζι, δεν κάνει το δικό τους σύνταγμα 
και τους δικούς τους νόμους κουρελόχαρτα αν δεν τους 
βολεύουν, δεν σκύβουν τη μέση στους εφοπλιστές, που 
τους έχουν για τον… απόπατό τους.
Το έπαιξε λοιπόν το σενάριο ο υπουργός, αλλά δεν του 
βγήκε. Όχι μόνο αυτό, πήρε την «πληρωμένη» απάντηση 
από τους εργαζόμενους, που του έσουραν όσα ο ίδιος 
προσπάθησε κρύψει.

Ανακοίνωση του Συλλόγου 
Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Ταμείων
Ο Σύλλογος καταγγέλλει τη στοχοποίηση των εργαζομέ-
νων του e-ΕΦΚΑ από τον υπουργό Εργασίας Κ. Χατζηδά-
κη σε μια φτηνή προσπάθεια αντιπερισπασμού, την ώρα 
που ανακοίνωνε την ιδιωτικοποίηση των επικουρικών συ-
ντάξεων. 
«Ο κ. Χατζηδάκης επέλεξε για άλλη μια φορά να στοχο-
ποιήσει τους υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ για τα χάλια του 
φορέα, του οποίου ο ίδιος και οι προηγούμενοι υπουργοί 
είναι πολιτικοί προϊστάμενοι και μαζί με τις διορισμένες 
διοικήσεις είναι υπεύθυνοι για το τερατούργημα που δη-
μιούργησαν», και υπογραμμίζει «την τεράστια έλλειψη 
προσωπικού και τους δεκάδες εργαζόμενους που παραι-
τούνται κάθε μήνα, τη μη ψηφιοποίηση των αρχείων, τα 
οποία σε πολλές περιπτώσεις αγνοούνται, τις χιλιάδες 
επικουρικές συντάξεις που εκκρεμούν ακόμα και από το 
2015 με ευθύνη των κυβερνήσεων». «Δεν γνωρίζει ο κ. 
υπουργός ότι οι επικουρικές συντάξεις σταμάτησαν να 
εκδίδονται λόγω του νόμου Κατρούγκαλου (ψηφίστηκε 
τον Μάιο του 2016), επειδή είχε αναδρομική ισχύ από 
1/1/2015 έως τον Αύγουστο του 2018 λόγω μη έκδοσης 
εγκυκλίων από το υπουργείο κ.λπ. και της αντικειμενι-
κής αδυναμίας ανάπτυξης των σχετικών λογισμικών, με 
αποτέλεσμα να συσσωρευτούν χιλιάδες συντάξεις;».. «το 
πρωτοφανές χάος που δημιουργήθηκε από την ενοποίη-
ση των Ταμείων και το οποίο επιδεινώθηκε με αδιάκοπες 
συγχωνεύσεις τμημάτων, μετακινήσεις διευθύνσεων και 
υπαλλήλων, δημιουργία τμημάτων χωρίς υπαλλήλους και 
αρχεία και ένα ανακάτεμα χωρίς αρχή, μέση και τέλος… 
το γεγονός ότι η υπηρεσία έχει έναν παμπάλαιο μηχα-
νογραφικό εξοπλισμό και συστήματα, με χιλιάδες υπαλ-
λήλους να μην έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, ενώ δεν 
υπάρχει ενιαία βάση δεδομένων αλλά διάσπαρτα και μη 
συμβατά μεταξύ τους συστήματα».
Ας πρόσεχες κύριε Χατζηδάκη, με σκουπόξυλο ή χωρίς.

Παρακολουθήσαμε την 
εισήγηση του κου Μητσο-
τάκη στη συνεδρίαση του 
υπουργικού συμβουλίου, 
στο οποίο συζητήθηκαν οι 
επόμενες (μετά το εργασι-
ακό) ανατροπές σε πολύ 
σοβαρά ζητήματα, που 
πράγματι περιμένουν χρό-
νια να ρυθμιστούν, όπως 
είπε ο πρωθυπουργός.
Δύο από αυτά είναι η Παι-
δεία και το άλλο η Ασφάλι-
ση (επικουρική σύνταξη). 
Τι είπε ο πρωθυπουργός 
και τι ζητήματα προκύ-
πτουν τουλάχιστον με την 
απλή δική μας λογική:
1) Για την Παιδεία
- «Το σχολείο μας, η εκπαί-
δευση έχει η ώρα να απε-
γκλωβιστεί από το υπουρ-
γείο». Ο πρωθυπουργός 
αντέστρεψε το στόχο της 
κυβέρνησης, ο οποίος είναι 
το υπουργείο να απεγκλω-
βιστεί από την παιδεία, δη-
λαδή από τις δαπάνες κάθε 
είδους για την εκπαίδευση 
(συντήρηση και άλλα έξο-
δα σχολείων, βιβλία κλπ).
- «οι σχολικές μονάδες αυ-
τονομούνται στις τάξεις». 
Δηλαδή η κάθε τάξη θα 
είναι αυτόνομη σε τι; Στα 
μαθήματα, άλλα θα κάνει 
η τρίτη τάξη σε ένα σχο-
λείο και άλλα η ίδια τάξη 
σε άλλο σχολείο; Πιο απλά, 
άλλα θα μαθαίνουν οι μα-
θητές σε ένα σχολείο και 
άλλα στο διπλανό;
- (θα υπάρχει) «ανοιχτή 
επιλογή βιβλίου και μέ-
θοδες εξετάσεων… ώστε 
να καταργηθεί η αποστή-
θιση και να καλλιεργηθεί 
η κριτική σκέψη και συ-
νεργασία μεταξύ των μα-
θητών». Άρα οι μαθητές 
θα διαλέγουν ποια βιβλία 
θα διαβάζουν και με ποιες 
μεθόδους θα τους εξετά-
ζουν οι καθηγητές- δάσκα-
λοι; Αυτό μπορεί να φτάνει 
και στην απόλυτα ατομική 
επιλογή, δηλαδή ο κάθε 
μαθητής για τον εαυτό του 
θα αποφασίζει ποια βιβλία 
μαθηματικών, φυσικής, 
γλώσσας κλπ θα χρησιμο-
ποιεί  και με ποιο τρόπο θα 
τον εξετάζει ο καθηγητής 
του; Σε μια τάξη 25 μαθη-
τών μπορεί να υπάρχουν 
25 επιλογές διαφορετικών 
βιβλίων και μεθόδων εξε-
τάσεων; Και επιπλέον από 
πού προκύπτει ότι έτσι θα 
καταργηθεί η αποστήθιση, 
όταν ένας καθηγητής θα 
είναι υποχρεωμένος να δι-
δάσκει και να εξετάζει τον 
κάθε μαθητή σε διαφορο-

ποιούμενο αντικείμενο και 
με άλλη μέθοδο; Δηλαδή 
θα χάνει το μπούσουλα. 
Και πως θα αναπτύξουν 
κριτική σκέψη και συνεργα-
σία οι μαθητές, αφού δεν 
θα συλλαμβάνουν τα ίδια 
διδακτέα αντικείμενα, δεν 
θα παίρνουν τις ίδιες γνώ-
σεις; Στις τάξεις θα επικρα-
τεί μια γνωστική Βαβέλ;
- «ο εκπαιδευτικός ανα-
λαμβάνει κεντρικό, πρω-
ταγωνιστικό εκπαιδευτικό 
ρόλο». Δηλαδή μέχρι τώρα 
ποιος ήταν ο ρόλος του 
δάσκαλου- καθηγητή; Δευ-
τερεύων, περιθωριακός; 
Δεν έπαιζε τον κυρίαρχο 
ρόλο στην εκπαίδευση; 
Αυτό αποτελεί έμμεση πα-
ραδοχή του Μητσοτάκη 
για την τέτοια κακή μετα-
χείριση των εκπαιδευτικών 
από το κράτος; Που τώρα 
το κατάλαβε και επιθυμεί 
να διορθώσει την επί τό-
σες δεκαετίες απαράδεκτη 
συμπεριφορά του απέναντί 
τους;
- «η αλλαγή περιγράφεται 
με τρεις λέξεις: ελευθε-
ρία- αυτονομία- λογοδο-
σία». Ελευθερία και αυτο-
νομία (του εκπαιδευτικού) 
από ποιον; Μήπως εννο-
ούσε πως, αφού το κρά-
τος δεν έχει πλέον καμία 
ευθύνη (αλλιώς πως απε-
γκλωβίζεται η εκπαίδευση 
από το υπουργείο), ο εκ-
παιδευτικός είναι «ελεύθε-
ρος και αυτόνομος» να μην 
την ζητάει από το κράτος 
και την κυβέρνηση, για όσα 
στραβά θα συμβαίνουν 
στα σχολεία; Και άρα να 
αναλαμβάνει αυτός την ευ-
θύνη της «ελευθερίας και 
αυτονομίας του»; Γι’ αυτό 
θα λογοδοτεί; Αλλά αφού 
θα είναι «ελεύθερος και 
αυτόνομος» γιατί να απο-
λογηθεί και σε ποιον; 
Σα να μη μας τα λέει καλά 
ο πρωθυπουργός. Και 
πώς να τα πει, αφού μάλ-
λον ούτε κι ο ίδιος έχει 
αυτή την… ελευθερία και 
αυτονομία να το κάνει, 
εφ’ όσον αυτές οι αλλα-
γές στην εκπαίδευση είναι 
απαίτηση, προαπαιτού-
μενο και κατευθυντήριες 
επιλογές του ΣΕΒ, της ΕΕ 
και του ΟΟΣΑ.
2) Για την επικουρική
Η μεταρρύθμιση απαντά 
- «στις επιφυλάξεις που 
έχουν οι νέοι εργαζόμε-
νοι να ασφαλιστούν». Που 
τις διαπίστωσε, από ποια 
στοιχεία προκύπτουν οι 
επιφυλάξεις; Μήπως στην 

αυθαιρεσία εργοδοτών να 
έχουν χιλιάδες εργαζόμε-
νους με μαύρη ανασφάλι-
στη εργασία; Μήπως στην 
οικονομική δυσκολία των 
«αυτοαπασχολούμενων» πχ 
με μπλοκάκι να πληρώνουν 
ασφάλιστρα; Κι αν είναι 
τόσο βέβαιος πως οι νέοι 
δεν θα έχουν επιφυλάξεις 
με το νέο σύστημα, γιατί 
τους εντάσσει υποχρεωτικά 
σ’ αυτό και δεν τους αφή-
νει να αποφασίσουν αυτοί 
αν θα ενταχθούν. Γιατί αν 
έχουν επιφυλάξεις (όπως 
ισχυρίζεται ο πρωθυπουρ-
γός) απέναντι στο σημερι-
νό σύστημα, που θα τους 
εξασφαλίζει μια κατώτερη 
έστω επικουρική σύνταξη, 
πως θα πειστούν από το 
νέο, που την μετατρέπει σε 
μια απόλυτα ανασφαλή πε-
ριπέτεια;
- «στη βιωσιμότητα του 
ασφαλιστικού που το 
απειλεί η δημογραφική 
υποχώρηση». Και γιατί σαν 
κυβέρνηση δεν παίρνει μέ-
τρα να μην υπάρχει δημο-
γραφική υποχώρηση, ώστε 
να διαγραφεί και ο κίνδυνος 
για το ασφαλιστικό από την 
αιτία αυτή;
- «στην ανάγκη να υπάρχει 
διαγενεακή αλληλεγγύη». 
Μα η κυβέρνησή του στη-
ρίζει όλη την προπαγάνδα 
της για την ιδιωτικοποίηση 
της επικουρικής, στο ότι 
δεν είναι σωστό πλέον οι 
νέοι να χρηματοδοτούν τις 
συντάξεις των παλιότερων, 
δηλαδή στην ακύρωση της 
διαγενεακής αλληλεγγύης. 
Οι υπουργοί του ξεκαθάρι-
σαν, πως οι νέοι εργαζόμε-
νοι παύουν να συμμετέχουν 
στην αλληλεγγύη, αφού δεν 
θα καταθέτουν εισφορές 
στο «παλιό» επικουρικό.
- «στην ίδια τη συρρίκνω-
ση της επικουρικής σύ-
νταξης σε σχέση με τον 
κύριο μισθό, που δυστυ-
χώς είναι κάτι που διαρκεί 
εδώ και χρόνια». Ο κος 
Μητσοτάκης πρώτη φορά 
συμμετέχει σε κυβέρνηση 
της ΝΔ; Δεν ξέρει τίποτα για 
το «φόνο» των επικουρικών 
συντάξεων από τις προ-
ηγούμενες κυβερνήσεις, 
στις οποίες συμμετείχε η 
ΝΔ; Αυτό το «εδώ και χρό-
νια» δεν του θυμίζει τίποτα; 
Αν ο κος Μητσοτάκης… 
λυπάται (αυτό υπονοεί το 
«δυστυχώς»), γιατί δεν δι-
ορθώνει την κατάσταση και 
για τους σημερινούς συντα-
ξιούχους, όσον αφορά τις 
επικουρικές τους, ώστε να 
φύγουν και οι επιφυλάξεις 
των νέων;
Κι εδώ δεν μας τα είπε 
καλά ο πρωθυπουργός. 
Και πώς να τα πει, αφού, 
πέρα από την απύθμενη 
υποκρισία απέναντι στους 
συνταξιούχους και βέβαια 
τους νέους εργαζόμενους, 
και στο ζήτημα της επικου-
ρικής εκτελεί εντολές του 
μεγάλου κεφαλαίου και 
της ΕΕ.

Ανατροπές στην Παιδεία και την Ασφάλιση
Οι πρωθυπουργικές αυθαιρεσίες

Τα κόμματα και οι κυβερνήσεις 
του κεφαλαίου είχαν μία ενιαία 
πολιτική στο ασφαλιστικό. Ανα-
ντίρρητα δέχτηκαν να υλοποι-
ήσουν όλες τις απαιτήσεις των 
αφεντικών τους. Πεισματικά αρ-
νήθηκαν να προστατέψουν τις 

συντάξεις των συνταξιούχων.  Την 
ίδια, ενιαία αντιμετώπιση απόρρι-

ψης θα έχουν και από εμάς
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Το ακούσατε; Στην Από-
φαση της Προγραμματικής 
Συνδιάσκεψής του ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ δεσμεύτηκε- ανάμεσα 
στα άλλα- πως η κυβέρνηση 
του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΑΧΙΑ θα καταργήσει 
«όλες τις αντεργατικές και 
αντικοινωνικές ρυθμίσεις 
της κυβέρνησης της ΝΔ 
(συμπεριλαμβανομένου του 
Ν 4808/2021/Νόμου Χατζη-
δάκη)» και «τις αντικοινωνι-
κο-ασφαλιστικές ρυθμίσεις 
της κυβέρνησης της ΝΔ, 
που δεν υπηρετούν τον δη-
μόσιο, υποχρεωτικό, ανα-
διανεμητικό, καθολικό χα-
ρακτήρα του δημόσιου συ-
στήματος κοινωνικής ασφά-
λισης». Επίσης θα προβεί 
σε «αύξηση του κατώτατου 
μισθού στα 800 ευρώ, προ-
κειμένου να εξασφαλίζει 
ένα αξιοπρεπές επίπεδο δι-
αβίωσης, και στη συνέχεια 
επαναφορά της δυνατότη-
τας καθορισμού του κατώ-
τατου μισθού με συλλογική 
διαπραγμάτευση, μέσω της 
Εθνικής Γενικής Συλλογι-
κής Σύμβασης Εργασίας». 
Ακόμη «στη ρύθμιση της 
αγοράς εργασίας σε στέ-
ρεη βάση, με θεσμικές πα-
ρεμβάσεις ενίσχυσης των 
εργαζομένων, των μισθών, 
των συλλογικών συμβάσεων 
και της διαπραγματευτικής 
τους δύναμης, και αποτελε-
σματικούς ελεγκτικούς μη-
χανισμούς…

Κατοχύρωση και ενίσχυση 
της συλλογικής αυτονομίας 
και της συνδικαλιστικής λει-
τουργίας και δράσης. Απο-
κατάσταση και θεσμική κα-
τοχύρωση του δικαιώματος 
της απεργίας». 

Ταυτόχρονα θα προωθή-
σει τη «μείωση του εβδο-
μαδιαίου χρόνου εργασίας 
από το 40ωρο στο 35ωρο 
σε πενθήμερη βάση χωρίς 
μείωση μισθών».

Όχι ότι παίρνουμε στα σο-
βαρά τις «δεσμεύσεις» αυ-
τές του ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν 
την ίδια αξία με τις προη-
γούμενες «με ένα άρθρο 
και ένα νόμο», αλλά έτσι 
για χάρη της κουβέντας θα 
βάλουμε κάποια ερωτήματα 
και σχόλια.

Για να τα κάνει όλα αυτά 

θα ρωτήσει πρώτα την ΕΕ 
και τον ΣΕΒ, τους εφοπλι-
στές, τους μεγαλοξενοδό-
χους και άλλους, που μετά 
μανίας απαίτησαν από τη 
ΝΔ και τις προηγούμενες 
κυβερνήσεις να τα νομοθε-
τήσουν ή θα τους αγνοήσει;

Είμαστε 101% σίγουροι 
ότι θα τους ρωτήσει και θα 
πάρει αρνητική απάντηση, 
οπότε δεν θα κάνει τίποτα. 

Γιατί επί πλέον θα πρέ-
πει να καταργήσει και τους 
δικούς του νόμους για τα 
εργασιακά, όπως το νόμο 
Βρούτση- Αχτσιόγλου, που 
αναθέτει στον υπουργό να 
καθορίζει τον κατώτερο μι-
σθό, αγνοώντας τη συλλο-
γική διαπραγμάτευση και 
σύμβαση. Το νόμο Αχτσιό-
γλου για τις απεργίες, που 
απαιτεί 50+1 για την από-
φαση κήρυξης απεργίας σε 
πρωτοβάθμιο σωματείο. Το 
νόμο Κατρούγκαλου που 
πετσόκοψε τις συντάξεις 
(κύριες και επικουρικές), 
που όμως καμαρώνει στην 
ίδια Απόφαση, πως με αυ-
τόν «προχώρησε στην ου-
σιαστική μεταρρύθμιση του 
ασφαλιστικού συστήματος 
με κύρια χαρακτηριστικά 
τη δικαιοσύνη, την ισονομία 
και τη διαφάνεια». Όσο για 
το 35ωρο, τα 800 κατώτερο 
μισθό και άλλα τέτοια ταξί-
ματα, μόνο για γέλια είναι.

Θα φέρει «Θέσπιση μέ-
τρων για την απόκτηση οικο-
νομικά προσιτής κατοικίας 
και ενίσχυσης της μακρο-
χρόνιας μίσθωσης»… Αφού 
καταργήσει το νόμο του για 
τους πλειστηριασμούς και 
μάλιστα ηλεκτρονικούς;

Εκτιμά πως «Η πολύ σημα-
ντική ιδεολογική «παρακα-
ταθήκη» της πανδημίας του 
COVID19, είναι η καθολική 
αναγνώριση της ανεκτίμη-
της αξίας του Δημόσιου 
Συστήματος Υγείας, των δο-
μών και των ανθρώπων του. 
Το νεοφιλελεύθερο αφήγη-
μα του «λιγότερου Κράτους 
στην Υγεία» δεν μπορεί πλέ-
ον να είναι πειστικό για τη 
συντριπτική πλειοψηφία της 
κοινωνίας». Δεν λέει όμως 
κουβέντα για το γεγονός, 
πως ο τομέας της ιδιωτικής 
υγεία χρεοκόπησε τελείως 

στα μάτια των απλών αν-
θρώπων, πως απέδειξε πε-
ρίτρανα την παρασιτική και 
υπονομευτική- κερδοσκο-
πική λειτουργία του, το ότι 
δεν τον χρειάζεται ο λαός. 
Γι’ αυτό και προβλέπει την 
«Επικουρική- συμπληρωμα-
τική προς το ΕΣΥ λειτουργία 
του Ιδιωτικού Τομέα Υγείας 
με στόχο τη διεύρυνση της 
πολιτικής της καθολικής κά-
λυψης. Παράλληλα με την 
ενίσχυση της αποδοτικότη-
τας του Δημόσιου Συστή-
ματος Υγείας απαιτείται η 
συνέργεια (ότι ακριβώς λέει 
και η ΝΔ) με τον Ιδιωτικό Το-
μέα, για τη δωρεάν παροχή 
σύγχρονων και ποιοτικών 
υπηρεσιών στους πολίτες, 
χωρίς να ευνοείται η ολιγο-
πωλιακή αναδιάρθρωση της 
αγοράς και η κυριαρχία των 
μεγάλων διαγνωστικών και 
θεραπευτικών ομίλων». Το 
πώς θα το κάνει αυτό βέ-
βαια είναι άγνωστο και θα 
παραμείνει. Γιατί αλλιώς θα 
πρέπει να τα βάλει με τους 
μεγαλοκλινικάρχες και τα 
κεφάλαια που κρύβονται 
από πίσω τους. Αλλά ακόμα 
τι σημαίνει το δωρεάν; Ότι 
ο ΕΟΠΥΥ, δηλαδή οι ασφα-
λισμένοι θα πληρώνουν 
ακριβά τις ιδιωτικές αυτές 
υπηρεσίες. Αυτή είναι η βα-
σικότερη πλευρά της «συ-
νεργασίας», που ενδιαφέ-
ρει και τους ιδιώτες, όπως 
ακριβώς την σιγοντάρησε 
ο ΣΥΡΙΖΑ στην περίοδο της 
πανδημίας, που πρότεινε οι 
κλινικάρχες να αποζημιώνο-
νται με 1000 ευρώ για κάθε 
κρεβάτι (από 800, που η κυ-
βέρνησή του είχε θεσπίσει) 
αντί των 1600 που έδωσε η 
κυβέρνηση ΝΔ.

Προβάλλει πως «Συστα-
τικό στοιχείο της πολιτικής 
του ΣΥΡΙΖΑ είναι η εγγύηση 
του δημόσιου, υποχρεωτι-
κού και καθολικού συστήμα-
τος κοινωνικής ασφάλισης 
με αναδιανεμητικό χαρακτή-
ρα που θα υπηρετεί την δια-
γενεακή αλληλεγγύη και την 
κοινωνική δικαιοσύνη». Ναι 
αλλά ήδη έχει νομοθετήσει 
και αποδεχτεί τα επαγγελ-
ματικά ταμεία (τρίτος ιδι-
ωτικός κεφαλαιοποιητικός 
πυλώνας ασφάλισης), ενώ 

στην επικουρική έχει ήδη 
μετατρέψει το σύστημα σε 
νοητής κεφαλαιοποίησης, 
όπως παραδέχτηκε η Αχτσι-
όγλου στη συζήτηση με τον 
Τσακλόγλου, που περιγρά-
φουμε στο προηγούμενο 
φύλλο του ΠΑ.

Και βέβαια καταλήγει στο 
ζουμί, πως «Θέλουμε ένα 
ασφαλιστικό σύστημα απλό 
και μη γραφειοκρατικό… με 
σαφείς και οριοθετημένους 
κανόνες,.. Με αυτόν τον 
τρόπο θα περιοριστεί ση-
μαντικά το μη μισθολογικό 
κόστος των επιχειρήσεων»,

Πέστο και μας έσκασες θα 
έλεγε ένας απλός εργαζό-
μενος. Αυτός είναι ο καη-
μός και στόχος του ΣΥΡΙΖΑ. 
Να μειωθεί το ασφαλιστικό 
κόστος των εργοδοτών, 
να πληρώνουν μικρότερα 
ασφάλιστρα, να κερδίζουν 
περισσότερα. Αυτό είναι 
ένα τάξιμο, που είναι βέβαιο 
πως θα υλοποιήσει.

Και τέλος στα όσα είπε ο 
Τσίπρας για κατάργηση του 
νόμου για τα εργασιακά, 
είχε απαντήσει η «ΑΥΓΗ», 
που τον πρόλαβε και αρ-
θρογράφησε κάποιες μέρες 
πριν, ότι ο νόμος Χατζηδάκη 
πλέον θα αποτελεί δέσμευ-
ση στα πλαίσια της συμφω-
νίας του Σχεδίου Ανάκαμ-
ψης, του 5ου μνημονίου 
δηλαδή, την οποία καμία 
κυβέρνηση δεν θα μπορεί 
να αγνοήσει, αφού μάλιστα 
«το κράτος έχει συνέχεια». 
Αέρας κοπανιστός δηλαδή 
τα για δεύτερη φορά περί 
κατάργησης πάλι «με ένα 
νόμο».

Συνάδελφοι εμείς το 
έχουμε ξεκαθαρίσει. Σω-
τήρες δεν υπάρχουν. Όσα 
καθρεφτάκια, όσες χά-
ντρες και μεταξωτές κορ-
δέλες για ιθαγενείς να που-
λήσουν, τους έχουμε δοκι-
μάσει στο πετσί μας τους 
αστούς πολιτικάντηδες 
κάθε παραλλαγής και από-
χρωσης. Τη σωτηρία μας 
θα τη φέρουμε μόνο με τον 
οργανωμένο, μαζικό, απο-
φασιστικό ταξικό αγώνα 
μας, με την ανατροπή.

Φτώχεια στην Ελλάδα (ΕΛΣΤΑΤ)
Πρόσφατα η υπηρεσία αυτή έδωσε στη δημοσι-

ότητα τα στοιχεία της έρευνάς της για τη φτώχεια 
στη χώρα μας το 2019, με βάση τα δηλωθέντα ει-
σοδήματα. Σύμφωνα με αυτά τον κίνδυνο της φτώ-
χειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού αντιμετώπι-
σε το 28,9% του πληθυσμού της χώρας (3.043.869 
άτομα!!!).  Αν υπολογίσουμε πως πέρυσι, λόγω της 
πανδημίας, τα εισοδήματα του γενικού πληθυσμού 
μειώθηκαν σοβαρά, το 2020 το ποσοστό αυτό (και ο 
απόλυτος αριθμός) σίγουρα θα είναι αρκετά μεγα-
λύτερο. Σημειώνουμε πως για τον προσδιορισμό της 
φτώχειας η ΕΛΣΤΑΤ προσμετρά: 
- τη δυσκολία ανταπόκρισης στην πληρωμή 

έκτακτων οικονομικών αναγκών 
- την αδυναμία κάλυψης εξόδων για διακοπές 

μίας εβδομάδας το χρόνο 
- την αδυναμία διατροφής που να περιλαμβάνει 

κάθε δεύτερη ημέρα κοτόπουλο, κρέας ή ψάρι 
- την αδυναμία πληρωμής για ικανοποιητική 

θέρμανση της κατοικίας 
- την έλλειψη βασικών αγαθών, όπως πλυντήριο 

ρούχων, έγχρωμη τηλεόραση τηλέφωνο, αυτο-
κίνητο 

- την αδυναμία αποπληρωμής δανείων ή αγο-
ρών με δόσεις και 

- τις δυσκολίες στην πληρωμή πάγιων λογαρια-
σμών.

Ιδιαίτερη αξία έχει να επισημάνουμε πως ο κίνδυ-
νος φτώχειας για παιδιά ηλικίας 0-17 ετών (παιδική 
φτώχεια) ανέρχεται σε 21,4%, σημειώνοντας αύξηση 
κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2018.

Βλέπουμε δηλαδή πως ένα τεράστιο ποσοστό του 
πληθυσμού της χώρας ανά πάσα στιγμή κινδυνεύει 
να βρεθεί στη φτώχεια και ασφαλώς ένα ακόμα με-
γαλύτερο ποσοστό μέσα σ’ αυτό βρίσκεται ήδη στην 
τραγική αυτή κατάσταση. Κάτι που το βλέπει ακόμα 
κι ο πιο αδιάφορος παρατηρητής του γύρω περιβάλ-
λοντός μας. Άνεργοι, άστεγοι, φυτοζωούντες με μια 
σύνταξη ή ένα μισθό πείνας. 

Κατά τα άλλα η κυβέρνησή μας, τα άλλα κυβερ-
νητικά εναλλάξ κόμματα, παινεύονται κάθε φορά 
πως φέρνουν την ανάπτυξη, που αφορά και ευνοεί 
όλους, πως καταπολεμούν τη φτώχεια, πως, επί των 
ημερών τους, αντιμετωπίζονται ικανοποιητικά αυτά 
τα ακραία φαινόμενα, ότι ο πλούτος μοιράζεται πιο 
δίκαια κλπ κλπ φύκια για μεταξωτές κορδέλες.

Δεν μπορούν όμως να κρύψουν όσο κι αν προ-
σπαθούν, ότι αυτή η κατάσταση είναι πλέον εδώ 
και δεκαετίες μόνιμη, η φτώχεια δεν καραδοκεί 
απλά, αλλά πλήττει καθαρά όλο και περισσότε-
ρους, όλο και για μεγαλύτερα διαστήματα, πως 
όποια μέτρα κι αν παίρνουν, αυτή θα είναι στοιχείο 
άκρως χαρακτηριστικό του κοινωνικοοικονομικού 
συστήματος όπου ζούμε. Όπου από τη μια μεριά 
υπάρχει απέραντος ατομικός πλούτος κι από την 
άλλη μια εξαπλωμένη μαζική φτώχεια. Ταξικός κό-
σμος όμορφος, αγγελικά πλασμένος.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταργήσει τους νόμους της κυβέρνησης 
ΝΔ για τα εργασιακά και τα ασφαλιστικά!!

τους σε βάρος των ασθενών και 
των υγειονομικών.

Είσαστε τόσο απορροφημέ-
νοι από το σχέδιο σας, που δε 
βρήκατε χρόνο να ασχοληθείτε 
με το έμψυχο δυναμικό και τους 
μισθούς των γιατρών. Το ομολο-
γήσατε εσείς ο ίδιος κ. Μητσοτά-
κη: «Το ζήτημα του ανθρώπινου 
δυναμικού και της μισθολογικής 
ανταμοιβής των γιατρών του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι 
κάτι που πρέπει να μας απασχο-
λήσει…» Πότε;

Και επειδή ακούσαμε ότι βρί-
σκετε πολύ ενδιαφέρουσες τις 
ιδέες μεγαλόσχημων καθηγητών, 
όπως η βελτίωση των αποδοχών 
και η δυνατότητα άσκησης αμει-
βόμενου ιδιωτικού έργου εντός 
του νοσοκομείου για τους συντο-
νιστές - διευθυντές, η κατάργηση 
της αποκλειστικής απασχόλησης 
στους υπόλοιπους γιατρούς του 

ΕΣΥ και η δυνατότητα «σύναψης 
επιμέρους συμβολαίων με δύο ή 
περισσότερα νοσοκομεία», σας 
υπενθυμίζουμε ότι οι νοσοκο-
μειακοί γιατροί τις έχουμε ήδη 
απορρίψει στο σύνολο τους. Δεν 
είναι τίποτα άλλο παρά αντιγρα-
φή των προτάσεων της ηγεσίας 
του Π.Ι.Σ., που όχι μόνο δεν είναι 
η απάντηση στα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουμε, αλλά προμηνύ-
ουν κλιμάκωση της επίθεσης σε 
βάρος των γιατρών του δημόσιου 
συστήματος υγείας.

Κύριε Μητσοτάκη, κύριε Κικί-
λια, κύριε Κοντοζαμάνη

Δεν αποδεχόμαστε το χαρα-
κτηρισμό μας ως «ήρωες». Δεν 
θέλουμε να μας παρασημοφορή-
σετε. Απαιτούμε να ικανοποιήσε-
τε τα δίκαια αιτήματά μας. Είναι 
το ελάχιστο που μπορείτε να κά-
νετε ως έμπρακτη αναγνώριση 
της προσφοράς μας.

Απαιτούμε:
1. Προκήρυξη του συνόλου 

των κενών οργανικών θέσεων. 
Ολοκλήρωση με κατεπείγουσες 
διαδικασίες, με έλεγχο μόνο των 
τυπικών προσόντων των προ-
σλήψεων για τις θέσεις μόνιμων 
γιατρών που έχουν προκηρυχθεί, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
επιλαχόντων.

2. Σε περίπτωση άγονων προ-
κηρύξεων, οι θέσεις να επανα-
προκηρύσσονται με ειδικά μι-
σθολογικά, οικονομικά, θεσμικά 
κίνητρα.

3. Μονιμοποίηση χωρίς όρους 
και προϋποθέσεις των επικουρι-
κών γιατρών.

4. Θέσπιση πλαισίου κινήτρων 
για την προσέλκυση και παρα-
μονή γιατρών σε άγονες, απομα-
κρυσμένες και νησιωτικές περιο-
χές. Επανεξέταση των κριτηρίων 
για τον χαρακτηρισμό των άγο-
νων περιοχών.

5. Κατάργηση της υποχρεω-
τικής υπηρεσίας υπαίθρου ως 
προαπαιτούμενο για έναρξη ειδι-

κότητας, για τη συμμετοχή στις 
εξετάσεις για την απόκτηση του 
τίτλου της ειδικότητας.

6. Κάλυψη των θέσεων υπηρε-
σίας υπαίθρου (αγροτικών) με 
μόνιμους γιατρούς, με ειδικότητα 
γενικής ιατρικής.

10. Άμεση πρόσληψη του συ-
νόλου των ειδικευόμενων για-
τρών που είναι στην αναμονή για 
την έναρξη ή συνέχιση της ειδι-
κότητας τους. Τοποθέτηση για 
την έναρξη ειδικότητας ως υπε-
ράριθμων όλων των πτυχιούχων 
γιατρών χωρίς ειδικότητα, που 
εργάζονται με σύμβαση Covid.

11. Κατάργηση της εγκυκλίου 
Χουλιαράκη. Πλήρης κάλυψη της 
αστικής ευθύνης από το κράτος.

12. Είμαστε κατηγορηματι-
κά αντίθετοι στην όποια και με 
οποιοδήποτε τρόπο παράταση 
της παραμονής στο ΕΣΥ γιατρών 
που έχουν συμπληρώσει το 67 
έτος της ηλικίας τους. Απαιτούμε 
να αποσυρθεί άμεσα η διάταξη 

στο σχέδιο νόμου που κατατέθη-
κε πρόσφατα για την κύρωση της 
σύμβασης δωρεάς μεταξύ του 
Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα 
Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελ-
ληνικού Δημοσίου, που δίνει τη 
δυνατότητα (άρθρο 18) παράτα-
σης του χρόνου παραμονής στο 
ΕΣΥ μέχρι 31/12/2021 γιατρών 
που επρόκειτο να συνταξιοδοτη-
θούν στις 31/12/2020 λόγω συ-
μπλήρωσης του 67ου έτους. Αντί 
για μόνιμες μαζικές προσλήψεις 
ώστε να ενισχυθεί αποφασιστικά 
το δημόσιο σύστημα υγείας με 
νέο αίμα, με πρόσχημα την αντι-
μετώπιση των έκτακτων αναγκών 
της πανδημίας και με τη μέθοδο 
της διολίσθησης, αυξάνονται τα 
όρια ηλικίας συνταξιοδότησης 
και ενισχύεται η αιμορραγία προς 
το εξωτερικό νέου ηλικιακά αξιό-
λογου και αξιόμαχου επιστημονι-
κού δυναμικού.

Υπόμνημα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΕΝΓΕ)
συνέχεια από τη σελ. 3
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Έκπληξη νιώθουν οι δι-
άφοροι δημοσιογράφοι, 
αναλυτές, πολιτικολογού-
ντες και δημοσιολογού-
ντες λοιποί ειδικοί, με την 
έξαρση της εγκληματικό-
τητας, που παρατηρείται 
το τελευταίο διάστημα. Η 
επίθεση της βιτριολίστριας 
ενάντια σε άλλη νέα γυναί-
κα, ο σκηνοθέτης βιαστής 
αγοριών, ο δημοσιογρά-
φος απατεώνας, το άγριο 
έγκλημα στα Καλά Νερά, 
η επίθεση παπά με βιτριόλι 
επίσης ενάντια σε μέλη της 
Ιεράς Συνόδου, η σύλληψη 
άλλου παπά για βιασμό και 
παιδική πορνογραφία, ο 
βιασμός μιας νέας εγκύου 
από μετανάστες, αλλά και 
τα απανωτά δολοφονικά 
ξεκαθαρίσματα λογαρια-
σμών από και μέσα στους 
κύκλους του οργανωμένου 
εγκλήματος «ξάφνιασαν» 
όλους αυτούς, που παρα-
κολουθούν και αναλύουν 
τα τεκταινόμενα στην κοι-
νωνία μας.

Λες και είναι η πρώτη 
φορά που η ενδοοικογενει-
ακή βία και αντιπαράθεση 
καταλήγουν σε δολοφονί-
ες κύρια γυναικών, λες και 
είναι η πρώτη φορά που 
κάποιοι (ανεξάρτητα από 
ιδιότητα) βιάζουν παιδιά, 
γυναίκες ή και άντρες, λες 
και η παιδική πορνογραφία 
είναι κάτι πρωτοφανές, λες 
και το οργανωμένο έγκλη-
μα έπεσε ξαφνικά από τον 
ουρανό σήμερα. 

Ψάχνουν όλοι αυτοί να 
βρουν το γιατί γίνονται 
αυτά τα εγκλήματα, αλλά 
κύρια τις αιτίες της έξαρ-
σης του τελευταίου διαστή-
ματος. Μεγάλο αβαντάζ 
στις εξηγήσεις η πανδημία, 
οι καραντίνες, η κλεισούρα 
του κόσμου, που πράγματι 
στις πρωτοφανείς αυτές 
συνθήκες, επιδρούν με 
ιδιαίτερα αρνητικό τρόπο 
στην ψυχολογία πολλών 
ανθρώπων.

Έκτακτες λοιπόν συνθή-
κες, έκτακτη και η έξαρση 
του φαινομένου. Με άλλα 
λόγια, γενικά δεν μας ενο-
χλεί η εγκληματικότητα, 
αλλά ειδικά η κατά καιρούς 
μαζική διάπραξη εγκλη-
μάτων. Και φυσικά όλοι 
αυτοί οι ειδικοί ποτέ δεν 
θίγουν, δεν αναφέρουν, 
δεν αναλύουν τη μια και 
βασική αιτία που υπάρχει 

εγκληματικότητα, τέτοιου 
ή άλλου επιπέδου αναφο-
ράς. Το κοινωνικό σύστη-
μα, μέσα στο οποίο εμφα-
νίζονται, διαμορφώνονται 
και επεκτείνονται η πα-
ραβατικότητα και εγκλη-
ματικότητα σε κάθε σχε-
δόν πλευρά της ζωής του 
κοινωνικού ανθρώπου. Ο 
καπιταλισμός. Ο οποίος, 
σαν οικονομικό- κοινωνικό 
σύστημα που ζει και στηρί-
ζεται στο έγκλημα και στην 
παραβατικότητα (εκμετάλ-
λευση ανθρώπου από άν-
θρωπο και αδίστακτη, μα-
ζική εξόντωση ανθρώπων 
που στέκονται εμπόδιο στη 
λειτουργία του, ή έχουν την 
«ατυχία» να βρεθούν στο 
δρόμο του, όπου επιτρέ-
πεται μόνο η κυκλοφορία 
της εποχούμενης τεθωρα-
κισμένης κερδοσκοπικής 
μανίας του) αποτελεί την 
γενεσιουργό μήτρα κάθε 
μορφής παραβίασης του 
ανθρώπινου «ευ ζην». 

Όταν η παιδική πορ-
νογραφία αποτελεί κερ-
δοσκοπική πλευρά του 
τουριστικού προϊόντος σε 
πολλές χώρες, οργανωμέ-
νων κυκλωμάτων εκμετάλ-
λευσης. Όταν η ερωτική 
και προσωπική ζωή κάθε 
ανθρώπου γίνεται εύκολα 
βορά στην αθλιότητα ζω-
ντανών τηλεοπτικών σήρι-
αλ. Όταν ο ανταγωνισμός 
ανάμεσα σε ανθρώπους- ο 
θάνατός σου η ζωή μου- 
κυριαρχεί σαν βασική αρχή 
του συστήματος. Όταν δεν 
υπάρχει καμία μέριμνα και 
προσπάθεια για την εξά-
λειψη των προβλημάτων 
ενδοοικογενειακής αντι-
παράθεσης. Όταν το ορ-
γανωμένο έγκλημα γενικά 
αποτελεί πλέον ένα αποδε-
κτό και μη καταπολεμήσιμο 
καθεστώς. Όταν όλα αυτά 
εκτιμούνται, ακόμα και στα 
μυαλά απλών ανθρώπων, 
με τη λογική «ε και τι να κά-
νουμε, θα υπάρχουν αυτά» 
ή ακόμα στη χειρότερη έκ-
φρασή της «ο άνθρωπος το 
έχει μέσα του το έγκλημα», 
που σκόπιμα πολλοί από 
τους αναλυτές- υπερασπι-
στές του καπιταλιστικού 
συστήματος καλλιεργούν 
στις λαϊκές συνειδήσεις. 

Το έκφρασε με έναν 
πρωτότυπο πράγματι τρό-
πο ο ανεκδιήγητος και προ-
κλητικός «συνδικαλιστής» 
αστυνομικός, που υπέδειξε 
σε επόμενους επίδοξους 
δολοφόνους, όχι να μην 
σκοτώσουν, αλλά αφού το 
κάνουν, να ομολογήσουν 
αμέσως την πράξη τους 
στην αστυνομία, ώστε να 
την γλιτώσουν με λίγα χρο-
νάκια φυλάκιση.

Δυστυχώς αυτοί οι απλοί 
άνθρωποι, εξαπατημένοι, 
αποπροσανατολισμένοι 
από την προπαγάνδα του 
συστήματος, εκεί που αγα-
νακτούν, καταγγέλλουν, 
υφίστανται πολλές φορές 
τις επιπτώσεις αυτής της 
εγκληματικότητας, ταυτό-
χρονα αρνούνται να απο-
δεχτούν, απορρίπτουν την 

θεώρηση του οργανωμέ-
νου εργατικού και λαϊκού 
κινήματος για την ευθύνη 
του καπιταλισμού, σαν κοι-
νωνικοοικονομικό σύστημα 
για αυτά τα τεράστια προ-
βλήματα. 

Ενώ αγανακτούν από 
όσα ο καπιταλισμός δη-
μιουργεί σε βάρος τους, 
από την άλλη τον υπερα-
σπίζονται, ή στην καλύτερη 
περίπτωση θεωρούν πως 
μπορεί η κατάσταση αυτή 
να διορθωθεί με μια πιο 
σοβαρή διαχείριση, «αδιά-
φθορη» κυβέρνηση κλπ. 

Ζητούν από το κράτος, 
την κυβέρνηση να πάρουν 
μέτρα εξάλειψης των φαι-
νομένων, προστασίας τους 
από αυτά κύρια με την 
ένταση της αστυνόμευσης, 
αλλά ταυτόχρονα συμφω-
νούν η αστυνόμευση να 
βάλει στο στόχαστρό της 
τους εργατικούς και λαϊ-
κούς αγώνες, το φοιτητικό 
κίνημα, υποκύπτοντας στις 
κυβερνητικές και συστημι-
κές προπαγανδιστικές τρι-
κλοποδιές προαγωγής του 
κοινωνικού αυτοματισμού.

Να το πούμε πιο «χο-
ντρά». Ποτέ κανένας απερ-
γός δεν πείραξε την ιδιωτι-
κή ζωή του κυρ- Παντελή, 
όμως ο κυρ- Παντελής 
ευχαριστιέται που η αστυ-
νομία χτυπάει με βία τους 
απεργούς που διαδηλώ-
νουν, επειδή «διαταράσ-
σουν την κοινωνική ειρήνη» 
του υπουργού ή του ερ-
γοδότη. Όταν ο υπουργός 
και ο εργοδότης είναι που 
διαταράσσουν την ιδιωτική 
ζωή του, με τη μείωση του 
μισθού, με την απλήρωτη 
υπερωρία, με το κόψιμο 
της σύνταξης, το κλείσι-
μο του μαγαζιού του, την 
καθημερινή ακρίβεια, την 
άγρια φορολόγηση, τον 
σκόπιμα ανεπαρκή για την 
αποτελεσματική προστα-
σία της υγείας του δημόσιο 
τομέα στο βωμό των ιδιω-
τικών συμφερόντων, την 
ανεργία των παιδιών του, 
την αρπαγή του σπιτιού 
του κ.α.

Θα το γράψουμε λοιπόν 
άλλη μια φορά. Η παρα-
βατικότητα, το έγκλημα 
είναι όχι στη φύση του αν-
θρώπου γενικά, αλλά στη 
συνείδηση των ανθρώπων 
που θεωρούν το καπιταλι-
στικό σύστημα σαν μοναδι-
κό τους φυσικό κοινωνικό 
περιβάλλον, από και για το 
οποίο ζουν. Η απαλλαγή 
άρα του ανθρώπου από το  
φαινόμενο ετούτο θα επέλ-
θει μόνο με την απαλλαγή 
του από την δημιουργό 
αιτία του, το καπιταλιστικό 
σύστημα. Η εξάλειψη της 
παραβατικότητας κάθε ποι-
ότητας, βαθμού και έντα-
σης θα επιτευχθεί μόνο με 
την κατάργηση του καπιτα-
λισμού. Κι αυτό είναι ένα 
καθήκον στο οποίο οφεί-
λουν να συστρατευτούν 
όλοι όσοι αγανακτούν και 
απαιτούν την απαλλαγή 
τους από αυτήν.

“ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ 
ΑΓΩΝΑΣ”
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Έξαρση εγκληματικότητας

Ο Βελόπουλος, αυτός ο… θεόσταλτος… θεομπαίχτης, που ισχυρίζεται πως έχει στην 
κατοχή του χειρόγραφες(!!) επιστολές του Ιησού Χριστού(!!!), είχε το θράσος να βγει 
και να πει δημόσια, ότι η οικογένεια του Παύλου Φύσσα διεκδίκησε και πήρε από το 
ελληνικό δημόσιο 800.000 ευρώ, σαν αποζημίωση για τη δολοφονία του από την εγκλη-
ματική συμμορία της Χρυσής Αυγής. Έναν ισχυρισμό ανυπόστατο, που την εποχή της 
δίκης της ΧΑ διακινούσαν τα στελέχη της, σαν αντιπερισπασμό στην όλο και πιο εκτετα-
μένα αποκαλυπτόμενη δολοφονική δράση της.
Ασφαλώς η ταύτιση του Βελόπουλου με την ΧΑ δεν εκπλήσσει κανέναν. Άλλωστε η 
πολιτική σταδιοδρομία του αποτελεί πειστήριο για την κατάληξή του αυτή. Όμως στη 
λογική της ΧΑ ήταν και η αλητεία. Την οποία υιοθετεί ο Βελόπουλος. Βέβαια μετά την 
ανοιχτή καταγγελία της Μάγδας Φύσσα και την επιστολή της στον Πρόεδρο της βου-
λής, αναγκάστηκε να τα μαζέψει άρον- άρον και να αναιρέσει τους άθλιους, ψεύτικους  
ισχυρισμούς του.
Ας προσέχει λοιπόν στο μέλλον. Γιατί απ’ ότι φαίνεται από επιστολή θα την πάθει. Και 
ναι σας το αποκαλύπτουμε τώρα, σαν αποκλειστικότητα, ο ΠΑ έχει στα χέρια του πρό-
σφατο e-mail του Χριστού, με το οποίο καταγγέλλει τον Βελόπουλο ότι λέει ψέματα για 
τις χειρόγραφες επιστολές του.

Ποια είναι τα «ιδανικά» του σημερινού οικονομικού συστήματος, όπου όλοι ζούμε, 
«ιδανικά» που για χάρη τους αξίζει οι λαοί να σφάζονται, όχι αναμεταξύ τους, αλλά 
από τους ιμπεριαλιστές; Σε ποια «ιδανικά» δηλώνουν αφοσίωση και προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους οι κάθε λογής απολογητές του καπιταλισμού; Με τα οποία ειδικά 
θέλουν να ποτίσουν τη νεολαία; Μας τα αποκάλυψε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν 
της ΕΕ, της μεγάλης… δημοκρατικής συμμαχίας ντε. Που δήλωσε, με αφορμή μέτρα 
που παίρνει η κινέζικη κυβέρνηση στο Χονγκ Κονγκ, ότι «η κατάργηση της ελευθε-
ρίας του τύπου αντιτίθεται στα ιδανικά του Χονγκ Κονγκ ως διεθνές επιχειρηματικό 
κέντρο…». 
Το ΧΚ λοιπόν έχει… ιδανικά σαν διεθνές επιχειρηματικό κέντρο. Δηλαδή τα… επιχει-
ρηματικά κέντρα έχουν… ιδανικά!!! Ας πούμε τα χρηματιστήρια στη Σοφοκλέους, στη 
Γουώλ Στρητ ή στο Σίτι του Λονδίνου, άλλα τέτοια ευαγή ιδρύματα έχουν… ιδανικά!! 
Τα κοράκια, οι ληστές, οι τραπεζίτες, οι αετονύχηδες απατεώνες, οι ρεντιέρηδες και 
σπεκουλαδόροι έχουν… ιδανικά!!! Αυτοί, που με μια τους κίνηση μπορούν να κάνουν 
τους εαυτούς τους πάμπλουτους εξαπατώντας χιλιάδες, να καταστρέψουν άλλους 
ομοίους τους βέβαια, αλλά και χιλιάδες εργαζόμενους, να ανατρέψουν οικονομίες 
χωρών ακόμα και κυβερνήσεις έχουν… ιδανικά.
Βέβαια αν το δει κάποιος από τη δική τους πλευρά, ναι έχουν. Αυτά ακριβώς που 
περιγράψαμε. Γι αυτούς είναι ιδανικά, τα πιστεύουν, τα εφαρμόζουν απαρέγκλιτα. Κι 
από κοντά τους τύποι σαν τον εκπρόσωπο της… ιδανικής, ελεύθερης, αξιοπρεπούς, 
αξιόπιστης και δημοκρατικής ΕΕ.
Να τα χαίρονται αυτά τα «ιδανικά» τους οι φορείς και οι εκπρόσωποί τους σαν τη ΝΔ, 
τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ και λοιπούς.
Το δικό μας ξεκάθαρο ιδανικό είναι να τα εξαφανίσουμε από προσώπου γης.

Τελικά πάει καλά η οικονομία ή όχι. Υπάρχουν διαθέσιμα για αντιμετώπιση άλλων προβλη-
μάτων της μορφής της πανδημίας. Ποιον να πιστέψουμε. Τον Μητσοτάκη, τον Σταϊκούρα 
ή τον Άδωνι.  Γιατί ο τελευταίος σε τ/ο κανάλι δήλωσε ξεκάθαρα πως «Δεν υπάρχουν άλλα 
λεφτά. Έχει έρθει η ώρα να ωριμάσουμε. Δεν υπάρχουν άλλα λεφτά. Αν έρθει πανδημία 
τον χειμώνα, τελειώσαμε οικονομικά», απαντώντας σε εστιάτορες, τους οποίους να θυμί-
σουμε ότι την προηγούμενη φορά τους είχε καλέσει να του παραδώσουν τα κλειδιά των 
μαγαζιών τους, αν δεν καταφέρουν να επιβιώσουν. Παρ’ όλο που δεν συμπαθούμε τον 
Γεωργιάδη περισσότερο από τους άλλους, μάλλον τείνουμε να πιστέψουμε αυτόν. 
Που φτάσαμε θα πει κάποιος, να θεωρείται ο Άδωνις πιο αξιόπιστος από τον Μητσοτάκη 
και τον Σταϊκούρα.

Δεν είναι η πρώτη φορά και οι πρώτοι που θα τύχουν τέτοιας ευνοϊκής μεταχείρισης, 
να απολαμβάνουν δικαστικής ασυλίας, αν με τις αποφάσεις και πράξεις τους ρημά-
ξουν κάποιο κοσμάκη. Μετά τους συμβούλους του ΤΑΙΠΕΔ ήρθε η σειρά των μελών 
της διοίκησης του νέου ιδιωτικού επικουρικού ταμείου. Στο άρθρο 19 του σχετικού 
ν/σ προβλέπεται η ασυλία τους για τις επενδύσεις που θα κάνουν με τα αποθεματι-
κά των ατομικών κουμπαράδων. Κι αν χαθούν, αυτοί δεν θα φέρουν καμία ευθύνη. 
Χάθηκαν τα λεφτά; Ε τι να κάνουμε, αυτά έχει η ζωή. Ας προσέχανε οι ασφαλισμέ-
νοι- επενδυτές. Αυτή είναι εκ των προτέρων η απάντηση της κυβέρνησης στο λογικό 
ερώτημα των εργαζομένων «δεν κινδυνεύουν τα λεφτά μας;». Ναι κινδυνεύουν, γι’ 
αυτό καλύπτω τις πλάτες μου, όχι τις δικές σας. Εσείς θα έχετε την υποχρέωση να 
καταθέτετε τις εισφορές σας, αλλά εγώ δεν θα έχω καμία υποχρέωση να σας αντα-
ποδώσω τις συντάξεις σας. Και μην ζητάτε ευθύνες ούτε από τους συμβούλους των 
επενδύσεων, δεν θα έχουν. Να ξέρετε πως, στην περίπτωσή σας, θα ισχύει το «παί-
ξατε και χάσατε». Έτσι στην ψύχρα.

Ψηφίστηκε στη Βουλή νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, που απαλλάσσει την 
εταιρεία «Fraport» (κατέχει 14 αεροδρόμια) για τρία χρόνια (2019-20-21) από την κατα-
βολή των ετήσιων τιμημάτων προς το Δημόσιο, ύψους 177,9 εκατ. ευρώ σαν ...αποζημί-
ωση για τα μειωμένα κέρδη που είχε στην περίοδο της πανδημίας!, ενώ προβλέπεται και 
ανάλογη διευκόλυνση για το 2022.
Ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας ανέφερε πως, αφού «το κράτος έχει συνέ-
χεια», η κυβέρνηση υλοποίησε τη ρήτρα παραχώρησης της σύμβασης που υπέγραψε ο 
ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε «παρών» στο κυβερνητικό νομοσχέδιο, με τον εισηγητή του 
Τρ. Αλεξιάδη να διευκρινίζει ότι, «εμείς ούτως ή άλλως είμαστε στη θετική κατεύθυνση, 
σε ότι αφορά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, διότι υπερασπιζόμαστε την πολύ σοβαρή 
δουλειά (σ.σ. ξεπούλημα), που κάναμε στο θέμα και των αεροδρομίων και των λιμα-
νιών και σε πολλούς άλλους τομείς». Επίσης το ΚΙΝΑΛ με παρόμοιες εκτιμήσεις ψήφισε 
«παρών».

Τόσο διαφέρουν οι… πόλοι του δικομματισμού.

Α σ τ ε ί α  κ α ι … σ ο β α ρ ά
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Ο κακός μας ο καιρός 
δεν φταίει σίγουρα για τα 
πράγματι ακραία καιρικά 
φαινόμενα, που ενέσκηψαν 
τις τελευταίες μέρες, με 
τις πρωτοφανείς υψηλές 
θερμοκρασίες στον Κανα-
δά, στην Ανταρκτική, στη 
Σιβηρία και άλλες πρώην 
μόνιμα παγωμένες περιο-
χές του πλανήτη.
Ο καιρός μας έγινε κακός 
όχι από μόνος του. Υπάρ-
χει αιτία γι’ αυτό. Και λέ-
γεται καπιταλισμός. Θα το 
επαναλαμβάνουμε, όσο κι 
μπορεί κάποιος να σκέφτε-
ται πως γίνεται μονότονο. 
Αυτός καταστρέφει τον 
πλανήτη και τη ζωή πάνω 
σ’ αυτόν. Αυτός, για χάρη 
των συμφερόντων του, των 
κερδών του, δεν διστάζει 
να σκορπίζει την οικολο-
γική καταστροφή. Με τις 
τεράστιες πυρκαγιές που 
κατατρώνε τα μεγαλύτερα 
αλλά και μικρότερα δάση, 
όπου γης. Την εξαφάνιση 
χιλιάδων μορφών ένβιας 
ζωής κάθε χρόνο. Την τε-
ράστια μόλυνση από κάθε 
είδος μολυσματικό παρά-
γοντα, με κάθε είδους επι-
πτώσεις. 
Το ραγδαίο λιώσιμο των 
πάγων στους αρκτικούς 
κύκλους λόγω του φαινο-
μένου του θερμοκηπίου 
ή όποιας άλλης αιτίας. Η 

μεγάλη άνοδος κατά συ-
νέπεια της θερμοκρασίας, 
που λειτουργεί σαν ντόμινο 
με όλα τα άλλα φαινόμε-
να. Και βέβαια η εξόντωση 
χιλιάδων ανθρώπων κάθε 
χρόνο από τους πολέμους 
και την κρατική βία, τα ερ-
γατικά «ατυχήματα»- δολο-
φονίες, τους υποδαυλιζό-
μενους εμφυλίους, την πεί-
να και την ασιτία, τις αρρώ-
στιες και τις πανδημίες, τις 
φωτιές και τις πλημμύρες, 
τους σεισμούς.
Κι όλοι αυτοί οι χαβαλέδες 
των δήθεν οικολογικών 
κινημάτων και κομμάτων, 
των ΜΚΟ, οι ακτιβιστές, 
που ψάχνουν να βρουν οι-
κολογικά ευαίσθητους ηγέ-
τες και επιχειρηματίες, οι 
οποίοι θα σώσουν τον πλα-
νήτη, με πολιτικές οικολο-
γικά ευαίσθητες, πράσινες 
αναπτύξεις, πρωτοβουλίες 
δεντροφυτεύσεων πάνω 
στα καμένα, που υιοθε-
τούν ένα πεινασμένο παιδί 
στην Αφρική στέλνοντας 
δέκα ευρώ το χρόνο κλπ 
κλπ. Αλλά όλοι μαζί υπε-
ρασπίζονται με νύχια και 
με δόντια το καπιταλιστικό 
σύστημα, που ακριβώς έχει 
την αποκλειστική ευθύνη 
για την κατάσταση αυτή, 
προσπαθούν να το αθωώ-
σουν.
Ναι λοιπόν, ξανά και ξανά 

φταίει ο καπιταλισμός. Και 
πριν μας οδηγήσει στην 
πλήρη καταστροφή, πρέ-
πει να τον καταστρέψου-
με πλήρως εμείς. Γιατί ο 
πλανήτης θα αναπνεύσει 
ελεύθερα ξανά μόνο με το 
οξυγόνο του σοσιαλισμού.

Πολύς λόγος γίνεται για την «ιστορική 
συμφωνία», όπου 130 χώρες (που αντι-
προσωπεύουν το 80% του παγκόσμιου 
ΑΕΠ) συμφώνησαν τελικά, υπό την αιγί-
δα του ΟΟΣΑ, να στηρίξουν την πρόταση 
των ΗΠΑ και του Μπάιντεν για την επιβο-
λή ενός ελάχιστου παγκόσμιου εταιρικού 
φόρου 15% στα κέρδη των μεγάλων πο-
λυεθνικών. Ο ΟΟΣΑ ανακοίνωσε ότι θα 
επιφέρει επιπρόσθετα φορολογικά έσοδα 
τουλάχιστον 150 δισ. δολάρια.

Οι υπουργοί Οικονομικών των  G20 θα 
εγκρίνουν επίσημα τη συμφωνία στις 9 
Ιουλίου, την στήριξαν και οι Κίνα, Γαλλία. 
Κάποιες εκκρεμότητες θα οριστικοποιη-
θούν τον Οκτώβρη.

Πανηγυρισμοί από διάφορες μεριές, 
ύμνοι και νίκη του Μπάιντεν, πρωτοστα-
τούν οι οπορτουνιστές και οι υπερασπι-
στές του καπιταλισμού με «ανθρώπινο 
πρόσωπο», των καλών καπιταλιστών κλπ. 
Να μην ξεχνάμε πως τον φόρο αυτό πρό-
τεινε πρόσφατα ο Μπιλ Γκέιτς, ενώ η ιδέα 
ανήκει στον οικονομολόγο Τόμπιν, που την 
πρωτοδιατύπωσε πριν 15 περίπου χρόνια 
για 10% (ο γνωστός φόρος Τόμπιν).

Ποια είναι η πραγματικότητα; Γιατί οι 
ζάμπλουτοι τρισεκατομμυριούχοι όχι 
μόνο την δέχτηκαν, αλλά την προωθούν 
κι όλας; Τους έπιασε ο πόνος για τον κο-
σμάκη, τα φτωχά κράτη, που τα υπερεκ-
μεταλλεύνται; Ξαφνικά, εκεί που έψαχναν 
φορολογικούς παραδείσους, φοροαπαλ-
λαγές, τώρα επείγονται εθελοντικά να 
πληρώνουν τέτοιο μεγάλο φόρο;

Μια υποψία των κρυφών στοχεύσεων 
ήδη αποκαλύφθηκε. Ο γενικός γραμμα-
τέας του ΟΟΣΑ Ματίας Κόρμαν δήλωσε 
πως «αυτό το πακέτο δεν εξαλείφει τον 
φορολογικό ανταγωνισμό… αλλά θέτει 
πολύπλευρους και συμπεφωνημένους πε-
ριορισμούς σε αυτόν». Είναι δηλαδή μια 
προσπάθεια να ισορροπήσουν τις αντιπα-

ραθέσεις για τις φορολογήσεις των διε-
θνών μονοπωλίων σε κάθε χώρα, ώστε να 
μειωθούν και οι συγκρούσεις των ιμπερια-
λιστικών κρατών, στο πεδίο υπεράσπισης 
των δικών τους.

Στην ίδια λογική και πιο αποκαλυπτικός 
ο Γερμανός ΥΠΟΙΚ Όλαφ Σολτς δήλωσε 
πως «η συμφωνία αντικατοπτρίζει τις τε-
ράστιες προσπάθειες που κατέβαλαν η 
Γερμανία και άλλες χώρες, για να διασφα-
λίσουν τη δίκαιη φορολόγηση των μεγά-
λων τεχνολογικών εταιρειών, όπως η Am-
azon». Είναι τόσο πρόσφατος ο θόρυβος 
του πολέμου μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ για την 
επιβολή φόρου από την ΕΕ στο αμερικά-
νικο μονοπώλιο.

Το τρίτο ζήτημα είναι το που θα πάνε 
τα ποσά αυτά που θα προέλθουν από τον 
φόρο.

Η ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ, Τζάνετ Γέλεν, τόνισε 
ότι η συμφωνία θα διασφαλίσει ότι οι πο-
λυεθνικές θα επωμιστούν το μερίδιο που 
τους αναλογεί για την αναγκαία χρημα-
τοδότηση των επενδύσεων σε υποδομές, 
στην εκπαίδευση και στην αντιμετώπιση 
της πανδημίας. Δηλαδή τα λεφτά θα πάνε 
σε πολυεθνικές που ασχολούνται με τους 
τομείς αυτούς, που ταυτόχρονα πολλές 
από αυτές θα είναι και οι ίδιες που θα πλη-
ρώνουν, θα βγάζουν τα λεφτά από τη μία 
τσέπη τους και θα τα βάζουν στην άλλη. 
Με άλλα λόγια είναι ένας τρόπος και κί-
νητρο να επενδυθούν λιμνάζοντα κεφά-
λαια, ώστε να βοηθηθεί το σύστημα να 
βγει από την κρίση του όσο πιο γρήγορα 
γίνεται.

Και βέβαια αν σκεφτούμε πως τη συμ-
φωνία χαιρέτησαν ο Μπάιντεν, ο Γάλλος 
ΥΠΟΙΚ Μπρούνο Λεμέρ και άλλοι «φίλοι» 
των λαών και πολέμιοι του καπιταλισμού 
και των μονοπωλίων», μπορούμε εύκολα 
να καταλήξουμε στο συμπέρασμα «μονά- 
ζυγά δικά τους»

Ο εταιρικός φόρος 15% στις πολυεθνι-
κές: τι κρύβεται από κάτω;

Έπεσαν οι πρώτες προει-
δοποιητικές αυτή τη φορά 
βολές και αεροπορικές 
ριπές από ρωσικά πολε-
μικά εναντίον βρετανικού 
αντιτορπιλικού στη Μαύρη 
Θάλασσα. Απάντηση της 
Ρωσίας στην θεώρηση της 
«Δύσης» (ΝΑΤΟ, ΗΠΑ, ΕΕ 
κλπ) πως δεν αναγνωρίζει 
την Κριμαία σαν ρωσικό 
έδαφος και άρα τα κρατι-
κά  ρωσικά όρια, που και 
η περιοχή αυτή ορίζει. Κι 
αν αυτή τη φορά ήταν μια 
προειδοποίηση, την επό-
μενη τι θα είναι; Ανοιχτή 
στρατιωτική αντιπαράθεση 
και σύγκρουση; Πόλεμος;

Και το ερώτημα είναι 
όσον αφορά εμάς. Η χώρα 
μας γιατί μπλέκεται στην 
αντιπαράθεση αυτή; Ποιο 
το όφελος που προσδο-
κά; Σε τι μας εξυπηρετεί 
η συμμετοχή μας στην αυ-
ξανόμενη στρατιωτική και 
πολιτική αντιπαράθεση 
ανάμεσα στην ΕΕ και τις 
ΗΠΑ με τη Ρωσία και κατ’ 
επέκταση με την Κίνα; 

Ποιανού τα συμφέροντα 
υπερασπιζόμαστε με την 
ενεργότατη μάλιστα έντα-
ξή μας στην αντιπαράθεση 
αυτή; Της χώρας μας; Ποια 
συμφέροντά μας κινδυνεύ-
ουν από τη Ρωσία; Επιδιώ-
κουμε καλές και αυξημένες 
οικονομικές και πολιτικές 
σχέσεις μαζί της; Στην κα-
πιταλιστική πλατφόρμα 
ασφαλώς, αλλά τις επιδι-
ώκουμε. Κάνουμε αμάν να 
έρθουν ρώσοι τουρίστες 
για να στηρίξουν την του-
ριστική μας «βιομηχανία»; 
Κάνουμε. Έχουμε ανάγκη 
την ρώσικη αγορά για τα 
αγροτικά προϊόντα μας; 
Την έχουμε. Ζητάμε και 
προσδοκούμε μια καλύ-
τερη ρωσική από την ευ-
ρωπαϊκή και αμερικάνικη 
«υποστήριξη» στα «εθνικά 
μας θέματα» έναντι της 
Τουρκικής προκλητικότη-
τας; Τη ζητάμε. Θεωρούμε 

πως οι φιλικές και ειρηνι-
κές σχέσεις με τη Ρωσία, 
επαναλαμβάνουμε στα 
πλαίσια των καπιταλιστικών 
διμερών σχέσεων, είναι μια 
καλύτερη συνθήκη από την 
αντιπαράθεση και μάλιστα 
στρατιωτική; Στο ερώτημα 
αυτό, στην πράξη φαίνεται 
πως η στάση των κυβερνή-
σεών μας διαφοροποιείται. 
Οι κυβερνήσεις μας όλες 
(ΝΔ-ΝΔ/ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ), 
με την φουριόζα και δυνα-
μική συμμετοχή τους στα 
αμερικάνικα και ευρωΝΑ-
ΤΟικά σχέδια στρατιωτικής 
περικύκλωσης της Ρωσίας 
και αντιπαράθεσης μαζί 
της απαντούν πως όχι. Δεν 
είναι καλή επιλογή η φιλική 
και ειρηνική σχέση με τη 
Ρωσία. Καλύτερη είναι η 
εχθρική, η συγκρουσιακή. 
Καλύτερη τακτική είναι να 
θεωρούμε τη Ρωσία εχθρό 
και αντίπαλο, μπαίνοντας κι 
εμείς στο παιχνίδι των αντι-
παραθέσεων ΗΠΑ και της 
ΕΕ μαζί της, παρά φίλο και 
συνεργάτη.

Είναι καλύτερα να πα-
ρέχουμε στις ΗΠΑ και το 
ΝΑΤΟ όλη τη χώρα σαν 
στρατιωτική βάση τους 
που σημαδεύει τη Ρωσία, 
παρά να απέχουμε από 
τέτοιες ενέργειες, που 
υπονομεύουν την ακεραι-
ότητά μας. Είναι προτιμό-
τερο να επιτρέπουμε την 
εγκατάσταση ακόμα και 
πυρηνικών όπλων, παρά 
να συνεισφέρουμε σοβα-
ρά στην προσπάθεια των 
λαών- και του δικού μας- 
για απαλλαγή από αυτά. 
Κι ασφαλώς είναι… ασφα-
λέστερο να βρισκόμαστε 
κάτω από την απειλή της 
Ρωσίας, πως «θα χτυπή-
σει με τον ίδιο τρόπο κάθε 
περιοχή, από την οποία 
θα προέλθει πυρηνικό 
χτύπημα εναντίον της», 
παρά να απομακρύνουμε 
κάθε τέτοιο κίνδυνο. 

Μάλιστα η τακτική αυτή 
επεκτάθηκε πολύ πρόσφα-
τα και στην εμπλοκή στις 
αμερικανοκινεζικές διενέ-
ξεις. Όπου σε συνάντηση 
στην πρόσφατη Σύνοδο 
Κορυφής του ΝΑΤΟ, συμ-
φωνήσαμε και αποδεχτή-
καμε απνευστί την ΝΑΤΟι-
κή θεώρηση πως η Κίνα 
είναι στρατηγικός αντίπα-
λος, πως πρέπει να απο-
κρούσουμε την κακόβουλη 
επιρροή της.

Δεν τα γράφουμε αυτά 
επειδή διαλέγουμε τον ένα 
ιμπεριαλιστή έναντι των 
άλλων, δεν θεωρούμε τον 
ένα καλύτερο από τους άλ-
λους. Ιμπεριαλιστές είναι 
και οι δύο. Τα συμφέρο-
ντα των μονοπωλίων τους 
εκφράζουν και προωθούν. 

Όμως αντικειμενικά, ακό-
μα και στα πλαίσια του 
ιμπεριαλισμού μια χώρα, 
αν θέλει να εξυπηρετεί τα 
συμφέροντα του λαού της, 
πρέπει να ασκεί αυτή την 
ρημάδα «ανεξάρτητη και 
αδέσμευτη εξωτερική πο-
λιτική». Να μην διαλέγει 
στρατόπεδο, αλλά να τα 
έχει όσο πιο καλά γίνε-
ται, με όλους όσους δεν 
απαιτούν μια υποτακτική 
πολιτική.

Δεν τα γράφουμε επίσης 
αυτά επειδή περιμένουμε 
απαντήσεις από την κυ-
βέρνηση και τα κόμματα 
ετούτα. Το δόγμα του Κα-
ραμανλή «ανήκωμεν εις 
την Δύσιν» έχει μετατραπεί 
από τα σημερινά αστικά 
κόμματα σε δέσμευση, από 
την οποία ούτε μπορούν, 
αλλά κύρια ούτε θέλουν να 
απαλλαγούν. Σήμερα δεν 
ανήκουμε απλά στη δύση. 
Έχουμε μετατραπεί σε 
τσιράκια, υποχείρια των 
ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, που 
πιστά υπηρετούμε κάθε 
διαταγή τους, πάντα βέ-
βαια σύμφωνα και με τα 
ιδιαίτερα συμφέροντα της 
αστικής μας τάξης, που 
δεκαετίες τώρα, τα έχει 
συνδέσει αδιατάραχτα 
με αυτά των «συμμάχων 
μας». Το είχε πει ο Γιωρ-
γάκης Παπανδρέου. «Ότι 
είναι συμφέρον για τις 
ΗΠΑ, είναι και δικό μας». 
Το τσιτάτο αυτό έχουν υι-
οθετήσει αυτούσιο οι ΝΔ, 
ΣΥΡΙΖΑ και το αποδείχνουν 
σε κάθε ευκαιρία, όταν τα 
ιμπεριαλιστικά συμφέρο-
ντα το προστάζουν.

Το γράφουμε για το λαό. 
Για τους εργαζόμενους, 
τους συνταξιούχους, το 
λαϊκό κίνημα. Που έχουν 
μόνιμα στραμμένο το βέ-
λος της αγωνιστικής δρά-
σης τους ενάντια στα 
ιμπεριαλιστικά επικίνδυνα, 
καταστροφικά σχέδια. Που 
υπερασπίζονται την ειρη-
νική συνύπαρξη με όλους 
τους λαούς. Που δεν θέ-
λουν ξένες βάσεις και πυ-
ρηνικά στη χώρα μας. Που 
δεν θέλουν «ξένους φαντά-
ρους να ασκούνται βρίζο-
ντας στο θεών νταμάρι». 
Που δεν θέλουν οι δικοί 
μας φαντάροι, σαν ξένοι, 
να ασκούνται βρίζοντας σε 
νταμάρια άλλων χωρών και 
λαών.

Έξω λοιπόν τώρα από 
το ΝΑΤΟ. Να καταργη-
θούν όλες οι ξένες βά-
σεις. Όχι στα πυρηνικά. 
Ειρήνη, φιλία και συνερ-
γασία με όλους τους λα-
ούς. Κοινός αγώνας ενά-
ντια στο ίδιο εχθρό, τον 
ιμπεριαλισμό.

Η πολεμική αντιπαράθεση στη Μαύρη 
Θάλασσα

Το ποιηματάκι μας
Μεσ’ στο κατακαλόκαιρο
στου καύσωνα τις ζέστες,
ξανά το ασφαλιστικό 
φέρνουν οι λαομπαίχτες.
Έχουν ανάγκη οι τρανοί
απ’ το ζεστό το χρήμα,
κουβέντα καταχείμωνο 
θα ήταν λίγο κρίμα.
Κι αφού ο κοντός απ’ τον ψηλό
παρέλαβε το πόστο,
θέλει της επικουρικής
μηδέν να πάει το κόστο.
Φτιάξε λοιπόν τον κουμπαρά
λέει του νέου εργάτη,
αυτή είν’ η ευκαιρία σου
και άντε τώρα πάρ’ τη.
Στο τέλος σύνταξη αν δεν βρεις
μέσα να περισσεύει,
εσύ θα φταις που ατύχησες,
κι όχι αυτός που την κλέβει.
Εμένα εμπιστέψου με
δεν λέω παραμύθια,
οι κόρακες κι οι τράπεζες
σε νοιάζονται στ’ αλήθεια.
Και αν στα εβδομήντα σου
άφραγκος θα ‘χεις μείνει,
ποντάρω στο που είπε ο μπαμπάς
ότι δεν θα ‘χεις μνήμη.
Άιντε λοιπόν κορόιδο μου
μιλιούνια σαν κι εσένα,
οι πλούσιοι να’ ναι καλά
κι εσύ στα πεταμένα.

Ακραία καιρικά φαινόμενα ή… 
κανονικότητα του καπιταλισμού

Η περιοχή μας μετατρέπεται σε μια τεράστια μπα-
ρουταποθήκη, που είναι έτοιμη να εκραγεί. Αμερι-
κανοί, ΝΑΤΟικοί, Ρώσοι, Βρετανοί, Γάλλοι, Γερμα-
νοί, Κινέζοι, Τούρκοι, Ισραηλινοί, Έλληνες, Σαουδά-
ραβες και Καταριανοί στο Αιγαίο, στην Ανατολική 
Μεσόγειο, στη Μαύρη Θάλασσα, στον κόλπο του 
Ομάν, στη Βόρεια Αφρική μαζεύουν τα πολεμικά 
στίφη τους. Ακονίζουν τα μαχαίρια τους. Οι λαοί 
αντιμετωπίζουμε έναν τεράστιο κίνδυνο. Τώρα να 
χτίσουμε ένα μεγάλο διεθνές εργατικό και λαϊκό 
αντιϊμπεριαλιστικό κίνημα και μέτωπο, που θα διώ-
ξει τους εχθρούς, θα γαληνέψει την γειτονιά μας.


