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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 8 ΟΚΤΩΒΡΗ
Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΜΝΗΣΙΑ 

ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΙ ΑΓΩΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΗΝ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΟΛΩΝ ΟΣΩΝ ΜΑΣ ΕΚΛΕΨΑΝ

Όχι στην ιδιωτικοποίηση της Επικουρικής Ασφάλισης
Οι εργαζόμενοι δεν θα γίνουν τζογαδόροι της ζωής τους

Κάτω τα χέρια από τις συντάξεις
Να καταργηθούν όλοι οι αντιασφαλιστικοί νόμοι

Της... σύνταξης
Ιδιωτικοποίηση επικουρικής: Το 
κεφάλαιο και η ΕΕ αποφάσισαν, 
τα τσιράκια τους με συνειδητή 

βούληση και συνενοχή ψήφισαν

Η πλαστή κυβερνητική πλειοψηφία στη βουλή ψήφισε 
τον αντιασφαλιστικό νόμο για τις επικουρικές συντάξεις. 
Ακάθεκτη στο αντιλαϊκό κρεσέντο της έκανε νόμο τις 
απαιτήσεις του μεγάλου κεφαλαίου για τη δημιουργία 
ενός δεύτερου «Ταμείου Ανάκαμψης» της κερδοφορίας 
του, που σε βάθος 40-50 ετών θα σωρεύσει ένα τεράστιο 
ατομικό κουμπαρά ύψους περίπου 80 δισεκ. ευρώ, τα 
οποία θα κατευθυνθούν- όπως παραδέχτηκαν άλλωστε οι 
αρμόδιοι υπουργοί της στη βουλή- στις επενδυτικές και 
όποιων άλλων μορφών εκμεταλλευτικές- κερδοσκοπικές 
δραστηριότητές του.

Και μόνο αν το συγκρίνει κάποιος με το «πενιχρό» (σε 
σχέση με τα 80) κονδύλι των 32 δισεκ. ευρώ του ευρωπα-
ϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, μπορεί να καταλήξει εύκολα 
στο συμπέρασμα πως, ο κύριος αιμοδότης των επενδυτι-
κών κερδοσκοπικών προγραμμάτων και σχεδιασμών του 
μεγάλου κεφαλαίου θα παραμένει πάντα ο εργαζόμενος 
λαός. Με τους μισθούς πείνας, με την απλήρωτη εργασία 
του, με την εξαντλητική φοροαφαίμαξή του, με τη 
ληστεία των ασφαλιστικών εισφορών του.

Αυτή είναι η ουσία της εξαναγκαστικής μετατροπής 
του εργαζόμενου σε τζογαδόρο της «ελεύθερης» αγο-
ράς κίνησης των κεφαλαίων. Τα ψέματα της κυβέρνησης 
ότι ο εργαζόμενος θα ελέγχει την τύχη του κουμπαρά 
των εισφορών του, δεν πείθουν κανέναν, εκτός από την 
ίδια και τους βουλευτές της, αφού τον απόλυτο έλεγχο 
των επενδυόμενων αποταμιεύσεων θα έχουν οι επενδυ-
τές. Ασφαλιστικές εταιρίες, τράπεζες, βιομήχανοι, εφο-
πλιστές, επιχειρηματίες, κοράκια.

Ταυτόχρονα υλοποιεί τις ευρωπαϊκές οδηγίες και απο-
φάσεις, που μαζί, ομόθυμα τα αστικά κόμματα κάθε 
πρόσημου ψηφίζουν στην ευρωβουλή και στα αρμόδια 
ανώτερα ευρωπαϊκά όργανα. Αποφάσεις για εκμηδένιση 
του δημόσιου, διανεμητικού/αλληλέγγυου ασφαλιστικού/
συνταξιοδοτικού συστήματος και μετατροπής του σε 
ιδιωτικό/κεφαλαιοποιητικό, στη βάση του μοντέλου των 
τριών πυλώνων, που πρώτη η χούντα του Πινοσέτ στη 
Χιλή καθιέρωσε, με βάση τις εμπνεύσεις της «σχολής 
Φρίντμαν». Αυτή είναι η ΕΕ, κι όσοι προσπαθούν να την 
εξωραΐσουν ή να την αθωώσουν, ξεσκεπάζονται και ξευ-
τιλίζονται ακόμα περισσότερο.

Το εργατικό και λαϊκό κίνημα έδωσαν τη δική τους 
απάντηση. Αποκάλυψαν την απάτη, ξεσκέπασαν τα ψέμα-
τα, κατέδειξαν την ουσία, αδυνάτισαν την προοπτική 
υλοποίησης του κυβερνητικού εγχειρήματος. Η αντίστα-
ση στη ληστεία θα συνεχιστεί, οι αγώνες για ανατροπή 
του αντιλαϊκού- αντιασφαλιστικού πλαισίου θα δυναμώ-
σουν. Εργαζόμενοι και συνταξιούχοι- αυτοί που η βρωμε-
ρή κυβερνητική προπαγάνδα προσπάθησε να φέρει σε 
αντιπαράθεση- ενωμένοι κάτω από τα αιτήματα και τους 
στόχους τους θα πετύχουν την ανατροπή αυτή.

Η μάχη λοιπόν για την κοινωνική ασφάλιση δεν 
τελείωσε. Συνεχίζεται. Όπως συνεχίζεται και για όλα τα 
άλλα εργατικά δικαιώματα/αιτήματα- 7ωρο/5νθήμερο, 
ΣΣΕ, μισθοί, εργασιακές σχέσεις, συνθήκες εργασίας, 
συνδικαλισμός, αγωνιστικές διεκδικήσεις- που βρέθη-
καν τις τελευταίες δεκαετίες στο στόχαστρο των πιο 
βάρβαρων επιλογών του εκμεταλλευτικού σάπιου 
συστήματος. Σαν πόλεμος. Ταξικός πόλεμος, που δεν 
θα λήξει, παρά μόνο όταν εξαλειφθεί το σύστημα που 
τον γεννάει. Με τη νίκη της εργατικής τάξης και της 
λαϊκής συμμαχίας.

Συγκεντρώσεις σε Θεσσαλονίκη – Αθήνα και σε άλλες πόλεις για το ασφαλιστικό

Θεσσαλονίκη (31/8) Αθήνα (1/9)
Η κυβέρνηση, παρά τις 

προσπάθειές της, δεν 
μπόρεσε να αποτρέψει την 
πλατιά, ομόθυμη από τους 
εργαζόμενους και το λαό 
καταδίκη του αντιδραστι-
κού σχεδίου της για την 
μετατροπή της επικουρι-
κής κοινωνικής ασφάλισης 
σε ιδιωτική υπόθεση του 
κάθε εργαζόμενου, ξεκομ-
μένη από τον κοινωνικό, 
καθολικό και αλληλέγγυο 
χαρακτήρα της.

Η κυβερνητική παράτα-
ξη πέρασε το νομοσχέδιό 
της, όμως δεν έκανε τίπο-
τα παραπάνω από το να 
προσθέσει ένα ακόμα 
ζήτημα, για το οποίο θα 
βρίσκεται σε μια συνεχή 
αντιπαράθεση με τους 
εργαζόμενους και όλο το 
λαό. Αντιπαράθεση που 
θα υποδέχεται την όποια 

μελλοντική κυβέρνηση, θα 
την υποχρεώνει να αντιμε-
τωπίζει την αγωνιστική 
σύγκρουση με τα ερείπια 
που θα σωριάζει η ιδιωτι-
κοποίηση της κοινωνικής 
ασφάλισης. Όλοι θα 
ξέρουν πως ένα από τα 
πρώτα αιτήματα, που με 
αλλεπάλληλους αγώνες 
θα διεκδικούν οι εργαζό-
μενοι, είναι και θα είναι η 
εξασφάλιση δημόσιας, 
κοινωνικής, με χαρακτηρι-
στικά αλληλεγγύης ασφά-
λισης/σύνταξης- κύριας 
και επικουρικής- με την 
εγγύηση του κράτους.

Το είπαν, το βροντοφώ-
ναξαν οι συγκεντρωμένοι 
μπροστά στη βουλή και σε 
όλη τη χώρα εργαζόμενοι, 
συνταξιούχοι, νεολαίοι, 
αυτοαπασχολούμενοι , 
αγρότες, αφού η πολιτική 

αυτή δεν θα αφήσει κανέ-
ναν απ’ έξω, ειδικά τους 
νέους.

Η δημοκρατία του αστι-
κού κράτους έδειξε το 
αληθινό δικτατορικό πρό-
σωπό της άλλη μια φορά, 
αφού με το νέο νόμο, ο 
εργαζόμενος υποχρεωτι-
κά, χωρίς να τον ρωτάει 
κανείς, χωρίς να ζητά τη 
συγκατάθεσή του θα χαρί-
ζει τις ασφαλιστικές 
εισφορές του στους διά-
φορους τζογαδόρους και 
άρπαγες του συστήματος, 
για να τις μετατρέπουν σε 
δικούς τους ατομικούς 
επενδυτικούς κουμπαρά-
δες, χωρίς να αναλαμβά-
νουν την οποιαδήποτε 
υποχρέωση να του παρέ-
χουν κάποιο σίγουρο εισό-
δημα στη λήξη της εργασι-
ακής του πορείας.

Οι συγκεντρώσεις των 
συνδικάτων, σωματείων, 
φορέων του λαϊκού κινή-
ματος κατέδειξαν την απο-
φασιστικότητά τους να 
συγκρουστούν με τις πολι-
τικές, που βάζουν στο 
γύψο τα εργατικά και συν-
δικαλιστικά δικαιώματα 
και κατακτήσεις τους.

Όπως τονίστηκε στις 
ομιλίες «Ο μόνος δρόμος 
είναι οργάνωση και αγώ-
νας για μόνιμη και σταθε-
ρή δουλειά, με δικαιώμα-
τα, για μισθούς και συντά-
ξεις που θα ανταποκρίνο-
νται στις δικές μας σύγ-
χρονες ανάγκες. Καμία 
ανοχή, καμία αναμονή.

Παλεύουμε για δημό-
σια, καθολική, υποχρεω-
τική Κοινωνική Ασφάλι-
ση».

ΣΩΠΑ ΟΠΟΥ ΝΑ ‘ΝΑΙ ΘΑ ΣΗΜΑΝΟΥΝ ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ
ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

Ήταν ο μεγαλύτερος της φτιαξιάς, της στόφας, της 
γενιάς του. Έδεσε το καλλιτεχνικό, μουσικό έργο του με 
τους λαϊκούς αγώνες και τα όνειρα με τρόπο μοναδικό 
και ανεπανάληπτο. Έξίσωσε το ύψος της λαϊκής μουσι-
κής με το ζενίθ της ποιητικής, ανώτερης εκφραστικά, 
αποτύπωσης της εποποιΐας του λαού και τις πάντρεψε, 
χρωματίζοντάς τες και με τις νότες της συμφωνικής.

Δεν ξέρουμε αν θα βγει άλλος με τη δική του καλλιτε-
χνική κράση. Δεν προσμένουμε για δεύτερο Θεοδωράκη. 
Θα ήταν προσβολή και γι’ αυτόν και για όποιον εξαρθεί 
στο ίδιο επίπεδο με εκείνον. Σίγουρα όμως η μαγιά που ο 
Μ.Θ. άφησε, έχει ζυμώσει κι άλλους με τα ίδια υλικά. Κι 
αυτό είναι μια μεγάλη προσφορά επίσης στο λαό.

Κι ακόμα δεχόμαστε και σεβόμαστε την αυτοκριτική του στη επιστολή του προς τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δ. Κου-
τσούμπα και την ύστατη επιθυμία του να τον θυμόμαστε σαν κομμουνιστή. Τα στερνά τιμούν τα πρώτα, όπως έλεγε 
κι ο Χαρίλαος Φλωράκης.
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8 Οκτώβρη: Πανελλαδική Συγκέντρωση
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΛΕΣΜΑ

ΤΙΜΑΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΜΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΗ στην 

ΑΘΗΝΑ στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ ΩΡΑ 11:30 Π.Μ.
και ΠΟΡΕΙΑ στο ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
l ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΟΣΑ ΑΔΙΚΩΣ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ, ΜΕ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ ΤΑ 
ΕΧΟΥΜΕ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
l ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΩΡΑ ΑΜΕΣΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΙΑΤΡΩΝ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
l ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΜΕΘ
l ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ- ΝΑ ΦΤΙΑΧΤΟΥΝ 
ΔΗΜΟΣΙΕΣ
ΔΟΜΕΣ ΟΙΚΩΝ ΕΥΓΗΡΙΑΣ
l ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΟΥΝ ΤΩΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΟΛΑ ΤΑ 
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΔΙΧΩΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ.
l ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 600 ΕΥΡΩ
l ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΝΑ 
ΑΠΟΔΟΘΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ 0,5% ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
l ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ Η ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ 13η ΚΑΙ 14η ΣΥΝΤΑΞΗ.
l ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ Η ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
l ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΗ – ΑΝΤΙΛΑΪΚΗ - ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
l ΝΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΩΡΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΤΑΜΕΙΑ
l ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΘΟΥΝ 100% ΟΙ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ
l ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΑΪΚΗΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Με βάση αυτές τις διεκδικήσεις όλοι οι συνταξιούχοι από όλη την χώρα, 
από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη, δίνουμε το αγωνιστικό μας «παρών» 
συμμετέχοντας μαζικά -αγωνιστικά, στην πανελλαδική μας συγκέντρωση 
στην Αθήνα και την πορεία στο μέγαρο Μαξίμου, στον Πρωθυπουργό, 
παίρνοντας όλα τα μέτρα προστασίας από την πανδημία.
Έχουμε τη γνώση και την πείρα, μέσα από την δράση και τους αγώνες καταφέραμε 
να αποκρούσουμε, να καθυστερήσουμε αντιλαϊκά, αντισυνταξιουχικά μέτρα.
Υποχρεώσαμε τις κυβερνήσεις να δώσουν λύσεις σε ορισμένα από αυτά που αδίκως 
μας αφαίρεσαν όπως : την επιστροφή της εισφοράς αλληλεγγύης στις επικουρικές, την 
παρακράτηση για την υγεία στο πραγματικό ύψος των συντάξεων, την αποκατάσταση 
των συντάξεων χηρείας, την μη εφαρμογή της μείωσης της προσωπικής διαφοράς 
στους παλιούς συνταξιούχους, την μη μείωση του αφορολόγητου από 8.600 στα 5.600 
ευρώ, την επιστροφή ενός μέρους από τις περικοπές στις επικουρικές συντάξεις, 
καθώς και την επιστροφή των περικοπών που είχαν γίνει στο 11μηνο στις Κύριες 
συντάξεις, δίχως αγωγές και δικαστήρια.
Αν η συμμετοχή μας στους αγώνες ήταν μαζικότερη, θα ήταν καλύτερα 
και τα αποτελέσματα και αυτό πρέπει να κάνουμε με μαζική συμμετοχή.
Καμιά επανάπαυση, μας τσάκισαν τα δικαιώματα την περίοδο της κρίσης που οι 
επιχειρηματικοί όμιλοι δημιούργησαν, τώρα συνεχίζουν στο όνομα της λεγόμενης 
ανάπτυξης στον ίδιο δρόμο. Όλοι οι νόμοι που ψηφίσθηκαν αυτό το διάστημα 
χειροτερεύουν τη θέση των συνταξιούχων των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων 
σε όλα τους τα δικαιώματα, στην εργασία, τα ωράρια, την κοινωνική ασφάλιση, το 
δικαίωμα στις κινητοποιήσεις, όλα παραδίδονται στις ορέξεις της κερδοφορίας των 
επιχειρηματικών ομίλων. Ο πρόσφατος νόμος που ψηφίσθηκε για την ιδιωτικοποίηση 
της Επικουρικής Ασφάλισης μας αφορά όλους, ο λεγόμενος προσωπικός κουμπαράς 
των νέων θα πηγαίνει στις ανάγκες του χρηματιστηριακού τζόγου, οι επικουρικές των 
παλιών συνταξιούχων θα περικοπούν ή θα καταργηθούν.
Απορρίπτουμε την προπαγάνδα της κυβέρνησης ότι οι ανατιμήσεις 
των προϊόντων αποτελούν πρόσκαιρη στρέβλωση της οικονομίας, αφού η 
ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία
του κεφαλαίου εξασφαλίζεται και μέσω της ανατίμησης των προϊόντων ως βασικό 
στοιχείο μείωσης της τιμής της Εργατικής δύναμης.
Συνεχίζουμε τον αγώνα μας, κανένας δεν μπορεί να μας σταματήσει 
και να μας αγνοήσει. Η πανδημία για εμάς δεν σημαίνει αμνησία, δεν 
ξεχνάμε και διεκδικούμε ό,τι μας έχει αδίκως αφαιρεθεί
Η φωνή μας θα ακούγεται και θα δυναμώνει. Δεν θα μπορέσουν, όσο κι αν 
προσπαθούν να μας επιβάλουν «άκρα του τάφου σιωπή», τόσο η κυβέρνηση, όσο κι 
εκείνοι, που για λογαριασμό της, αποκλείουν τις αγωνιστικές φωνές των συνταξιούχων 
από τις εκπομπές και τις πένες του τύπου τους, απ’ όπου μοιράζουν αυξήσεις και 
αναδρομικά στους συνταξιούχους περισσότερα από την κυβέρνηση(!!!!). Που έχουν 
το θράσος και δεν διστάζουν να φορτώνουν στους πατεράδες και στους παππούδες 
της νέας γενιάς, τις ευθύνες που οι ίδιοι έχουν για τα προβλήματα της Κοινωνικής 
Ασφάλισης.
Όλοι στον δρόμο του αγώνα. Να μην λείψει κανένας από την μεγάλη 
Πανελλαδική μας συγκέντρωση στην Αθήνα και την πορεία στο μέγαρο 
Μαξίμου, στον Πρωθυπουργό
Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΜΝΗΣΙΑ - ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ – ΜΑΣ ΠΗΡΑΤΕ ΠΟΛΛΑ
ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΑΓΩΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ Ο,ΤΙ ΑΔΙΚΑ ΜΑΣ ΕΧΕΤΕ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ

Από το 1990 μέχρι σήμε-
ρα όλες οι κυβερνήσεις, 
ανεξάρτητα πολιτικού 
αυτοπροσδιορισμού, ψήφι-
σαν δεκάδες νόμους και 
διατάξεις, που σταθερά 
ξηλώνουν ό,τι με αγώνες 
και θυσίες έχουν κατακτή-
σει οι εργαζόμενοι στην 
κοινωνική ασφάλιση, στα 
εργασιακά, μισθολογικά, 
κοινωνικά δικαιώματα και 
στη δημόσια Υγεία.

Έχουν δε καταντήσει 
γελοίες οι  προεκλογικές 
τους διακηρύξεις, όταν 
βρίσκονται στην αντιπολί-
τευση, ότι τάχα θα καταρ-
γήσουν τις αντιασφαλιστι-
κές διατάξεις των προκα-
τόχων τους, αλλά πάντα 
συνεχίζουν ως κυβερνή-
σεις τις πολιτικές σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις των 
μεγάλων επιχειρηματικών 
ομίλων. 

Ποιος δε θυμάται τις 
προεκλογικές διακηρύξεις 
του ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα ανατρέ-
ψει ό,τι αντεργατικό - αντι-
λαϊκό νόμο είχε ψηφίσει η 
προηγούμενη κυβέρνηση;

Ποιος δε θυμάται, τις 
ανάλογες προεκλογικές 
φανφάρες της ΝΔ, της 
σημερινής κυβέρνησης, ότι 
θα καταργήσει το νόμο 
«Κατρούγκαλου», καθιστώ-
ντας τον όμως σήμερα 
βασικό «εργαλείο» για την 
συνέχιση των αντιασφαλι-
στικών πολιτικών που 
άφησε στη μέση ο ΣΥΡΙΖΑ. 

Το νομοσχέδιο, που με 
ευθύνη της κυβέρνησης 
έρχεται μεταμεσονύκτια 
για συζήτηση στη Βουλή, 
μεσούντος του καλοκαι-
ριού και αφορά την ιδιωτι-
κοποίηση των επικουρικών 

συντάξεων, «απογειώνει» 
αυτές τις πολιτικές και 
παραδίδει την κοινωνική 
ασφάλιση στα αρπακτικά 
των επενδυτικών ομίλων, 
«με μικρό, μεσαίο και 
υψηλό ρίσκο», όπως προ-
κλητικά διαφημίζει.

Το ν/σ θα συνεχίσει τον 
σφαγιασμό των συνταξιού-
χων και θα ρίξει στον Καιά-
δα συνολικά τους εργαζό-
μενους και ιδιαίτερα τη νέα 
γενιά. Γι’ αυτό μάλιστα επι-
χειρεί επιμελώς να απο-
κρύψει ότι οι διατάξεις του 
αφορούν άπαντες. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι από 
1/1/2022, με το νέο νομο-
σχέδιο, γίνεται υποχρεωτι-
κή η ένταξη των νεοεισερ-
χομένων στην αγορά εργα-
σίας σε αυτό το σύστημα 
και εθελοντικά για όσους 
είναι έως 35 ετών.

Ο λεγόμενος «ατομικός 
ασφαλιστικός κουμπαράς» 
που εισάγει το νομοσχέδιο 
στο πλαίσιο της «κεφαλαι-
οποίησης», συνεπάγεται 
ότι πλέον η επικουρική 
σύνταξη, η προστασία των 
γηρατειών γίνεται απολύ-
τως «ατομική υπόθεση» για 
τον ασφαλισμένο και τον 
επενδυτή. 80 δισεκ σε 
βάθος χρόνου θα διαχειρί-
ζονται.

Ο κάθε ασφαλισμένος 
θα γνωρίζει τι θα πληρώνει, 
όμως δε θα γνωρίζει τι θα 
πάρει στο τέλος, αν θα 
πάρει δηλαδή, καθότι τόσο 
διεθνώς όσο και στη χώρας 
μας, τέτοιου είδους επεν-
δυτικά προγράμματα έρι-
ξαν πάμπολλες φορές το 
γνωστό «φαλιμέντο», με 
τραγικά θύματα τους 
ασφαλισμένους.

Η διακοπή των εισφο-
ρών στους νέους ασφαλι-
σμένους προς το ισχύον 
σύστημα αναμένεται να 
δημιουργήσει μία νέα οικο-
νομική «μαύρη τρύπα», με 
έλλειμμα 55 δις ευρώ, την 
οποία πάλι θα φορτώσουν 
στις πλάτες μας, θέτοντας 
έτσι σε άμεσο κίνδυνο τις 
συντάξεις των σημερινών 
συνταξιούχων και των 
ασφαλισμένων, που θα 
παραμείνουν σε αυτό.

Οι συνταξιούχοι έχουμε 
αρνητικότατη εμπειρία με 
το τσάκισμα από τις περι-
κοπές που έχουν γίνει την 
τελευταία δεκαετία. Κάθε 
χρόνο πληρώνουμε πάνω 
από 8 δισ. ευρώ από τις 
περικοπές, ενώ δεκάδες 
δισεκατομμύρια έχουν 
«κουρευτεί» από τα ασφα-
λιστικά ταμεία, με σκοπό 
την ανακεφαλαιοποίηση 
των τραπεζών.

Τώρα έρχονται με θρά-
σος αυτοί που κυβερνούν 
και ευθύνονται για όλα 
αυτά, να μας πουν ότι αυτά 
πρέπει να τα ξεχάσουμε, 
γιατί τα παιδιά μας δεν θα 
εργάζονται για να πληρώ-
νουν τις συντάξεις μας (!)

Το νέο νομοσχέδιο 
έρχεται λοιπόν να συμπλη-
ρώσει και να εκπληρώσει 
το σχέδιο για την ιδιωτικο-
ποίηση της επικουρικής 
ασφάλισης στα πλαίσια 
των τριών πυλώνων και στη 
συνέχεια να κλιμακώσει 
την επίθεση συνολικά στα 
κο ινων ικοασφαλιστ ικά 
δικαιώματα, παραδίδοντας 
στα νύχια του χρηματιστη-
ριακού τζόγου άμεσα τις 
επικουρικές συντάξεις.

Εξάλλου, όλο αυτό το 
διάστημα, με την έξαρση 
της πανδημίας όλοι γίναμε 
μάρτυρες στο πως «δούλε-
ψαν» τα ιδιωτικά συμφέρο-
ντα στην ιδιωτική υγεία, 
μόνο για το κέρδος. Αυτά 
συμβαίνουν, όταν οι κοινω-
νικές μας ανάγκες πέφτουν 
στα νύχια της κερδοφορί-
ας των επιχειρηματικών 
ομίλων.

Κύριοι της κυβέρνησης 
το σ/ν αντιμετωπίζει την 
αντίθεση των εργαζομέ-
νων, της νέας γενιάς, των 
συνταξιούχων, των μικρο-
μεσαίων επαγγελματιών, 
των φτωχών αγροτών. Οι 
μόνοι που συμφωνούν μαζί 
σας είναι οι μεγάλοι επιχει-
ρηματικοί όμιλοι, οι χρημα-
τιστές, οι τραπεζίτες και οι 
διάφοροι εκπρόσωποί 
τους.

Όλη η ιστορική αγωνι-
στική πορεία του εργατι-
κού-λαϊκού κινήματος, οι 
αγώνες μέσα στην πανδη-
μία, αποτελούν παρακατα-
θήκη και δείχνουν τον 
δρόμο για την απόκρουση 
και την ανατροπή αυτών 
των πολιτικών. Αυτό τον 
δρόμο θα συνεχίσουμε να 
βαδίζουμε και να είναι 
σίγουροι αυτοί που άλλα 
προσδοκούν, ότι δεν θα 
πέσουμε στην παγίδα του 

Παρέμβαση-τοποθέτηση του Προέδρου της 
Ομοσπονδίας Συντ/χων ΙΚΑ – ΕΤΜ Δ. Κουμπούρη 
στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής για το ν/σ για 

τις Επικουρικές συντάξεις (29.7.21)

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΚΑ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ 

ΤΑΜΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30.8.2021

Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλά-
δας ΙΚΑ καλεί τα Σωματεία της δύναμης της, να πάρουν 
μέρος μαζικά από κοινού με τα εργατικά σωματεία, 
στις συγκεντρώσεις που πραγματοποιούνται εν όψει 
της κατάθεσης του νέου αντιασφαλιστικού – νομοθετι-
κού εκτρώματος για την ιδιωτικοποίηση της επικουρι-
κής ασφάλισης, που φέρνει για συζήτηση και ψήφιση η 
κυβέρνηση στη βουλή.

Οι συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται την Τρίτη 31 
Αυγούστου ώρα 7.30 μμ στο άγαλμα Βενιζέλου στη 
Θεσσαλονίκη και την Τετάρτη 1 Σεπτέμβρη στην Αθήνα 
και ώρα 8 μμ στη Πλατεία Συντάγματος, καθώς και στις 
υπόλοιπες πόλεις που θα πραγματοποιηθούν για τον 
ίδιο σκοπό.

Είμαστε ενάντια στον τεχνητό και προβοκατόρικο 
διαχωρισμό, που επιχειρεί η κυβέρνηση ανάμεσα στους 
εργαζόμενους και συνταξιούχους, στη νέα και στη 
παλιά γενιά, τα προβλήματα είναι κοινά για όλους και η 
μόνη ελπίδα για την απόκρουση των αντιασφαλιστικών 
– αντιλαϊκών πολιτικών βρίσκεται στη κοινή πάλη όλων 
των φορέων του εργατικού κινήματος. 

Παλεύουμε : Για την κατάργηση όλων των αντια-
σφαλιστικών νόμων που έχουν ψηφίσει διαχρονικά οι 
κυβερνήσεις της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. 
Για αυξήσεις στις συντάξεις και στις κοινωνικές 
παροχές για την επαναφορά της 13ης και 14ης 
σύνταξης, όλων των περικοπών που έχουν πραγμα-
τοποιηθεί την τελευταία 10ετία. Συνέχεια στη δίπλα σελίδα
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Άρθρο του Γενικού Γραμματέα της 
Ομοσπονδίας Παναγιώτη Πάλμου

Βαδίζουμε για το 23ο συνέδριο της Ομοσπονδίας μας. Πέρασαν ήδη τρία 
δύσκολα χρόνια από το προηγούμενο συνέδριο, ίσως τα πιο δύσκολα των 

τελευταίων 30 χρόνων.

ΑΝΤΕΞΑΜΕ ΚΑΙ ΜΕΙΝΑΜΕ ΟΡΘΙΟΙ
Στις 21 και 22 Οκτώβρη 

2021 που θα γίνει το συνέ-
δριο μας, συλλογικά θα 
εκτιμήσουμε την τρίχρονη 
δράση μας. Με το άρθρο 
μου αυτό σαν Γενικός 
Γραμματέας, θα ήθελα να 
σταθώ σε ορισμένα οργα-
νωτικά ζητήματα της τρί-
χρονης δράσης μας,

παρότι το οργανωτικό 
ζήτημα ενός ταξικού 
φορέα δεν είναι το κύριο, 
ούτε κάνει οργάνωση για 
την οργάνωση. Το κύριο 
είναι η ταξική του κατεύ-
θυνση. Να γνωρίζει τα προ-
βλήματα και κύρια τις αιτί-
ες που τα δημιουργούν, να 
υπάρχει συλλογικότητα και 
όχι συντεχνιασμός, κοινή 
δράση με το εργατικό κίνη-
μα.

Η δομή και η οργάνωση 
του φορέα, κάτω από προ-
ϋποθέσεις και στον κατάλ-
ληλο χρόνο, βοηθά για την 
επίλυση των στόχων και 
την ικανοποίηση των αιτη-
μάτων των μελών του. Γι’ 
αυτό και οι αντίπαλοι προ-
σπαθούν να βάλουν εμπό-
δια οργανωτικού χαρακτή-
ρα με κάθε ευκαιρία που 
τους δίνεται, αφού η στρα-
τηγική τους είναι το καθη-
μερινό μέλημα τους.

Με την ψήφιση του 
νόμου Χατζηδάκη γίνεται 
προσπάθεια να δοθεί η 
χαριστική βολή στο συνδι-
καλιστικό κίνημα, δυσκο-
λεύει ακόμα και η εγγραφή 
στα σωματεία. Το ταξικό 
εργατικό κίνημα οργανώνει 
την αντίστασή του, ώστε ο 
νόμος να μείνει στα χαρτιά.

Η πανδημία του Covid19 
πράγματι δημιούργησε μια 
πρωτόγνωρη γενικά κατά-
σταση, με πολλές δυσκολί-
ες ειδικά για τα σωματεία 
των συνταξιούχων, σαν 

ευπαθή ομάδα.
Η κυβέρνηση την εκμε-

ταλλεύτηκε και προσπάθη-
σε να μας αδρανοποιήσει, 
με τις απαγορεύσεις των 
συγκεντρώσεων-συσκέψε-
ων-γενικών συνελεύσεων 
αλλά και με τη μη απόδοση 
στην Ομοσπονδία και στα 
σωματεία των χρημάτων, 
που παρακρατεί από τους 
συνταξιούχους, από το 
2018 μέχρι σήμερα.

Η ΓΣΕΕ απαγόρευσε 
στους εκλεγμένους συνέ-
δρους συνταξιούχους, να 
συμμετάσχουν στο συνέ-
δριό της τον Μάρτιο του 
2019.

Πολλά Εργατικά Κέντρα 
παραμένουν κλειστά ή δεν 
δίνουν τις αίθουσες στα 
διοικητικά συμβούλια των 
Σωματείων μας. Ορισμένοι 
μάλιστα έφτασαν στο 
σημείο να πετάξουν έξω 
τους συνταξιούχους, όπως 
στην Κατερίνη, Καβάλα, 
Βέροια.

Εν μέρει όλα αυτά μας 
δυσκόλεψαν, αλλάξαμε 
τον προγραμματισμό μας, 
αλλά σύντομα και παρά τις 
υγειονομικές δυσκολίες, 
προχωρήσαμε μπροστά.

Πραγματοπο ιήσαμε 
τηλεσυνεδριάσεις του ΔΣ 
της Ομοσπονδίας και τηλε-
διασκέψεις των σωματείων 

με επιτυχία, όπου συμμε-
τείχε η συντριπτική πλειο-
ψηφία των Σωματείων μας, 
90 περίπου.

Προχωρήσαμε σε δύο 
Παναττικές συγκεντρώσεις 
και επίσκεψη στα υπουρ-
γεία σε δύο περιόδους, 
πραγματοποιήσαμε περι-
φερειακές συσκέψεις με 
πολύ καλή συμμετοχή.

Τα σωματεία επίσης, 
τηρώντας τα μέτρα προ-
στασίας, προχώρησαν όλα 
σε εκλογές με πολύ καλή 
συμμετοχή, νέες εγγραφές 
και εκατοντάδες ψηφίσα-
ντες παραπάνω.

Το κυριότερο, στήσαμε 
νέα σωματεία και σωματει-
ακά παραρτήματα, σε μία 
δύσκολη εποχή, που άλλοι 
βάζουν λουκέτο, όπως τα 
περισσότερα εργατικά 
κέντρα στην Ελλάδα ή 
άλλα συνταξιουχικά σωμα-
τεία, που κινούνται στη 
γραμμή του εργοδοτικού- 
κυβερνητικού συνδικαλι-
σμού.

Παρά τις δύσκολες συν-
θήκες, μέσα από την 
Παγκόσμια Συνδικαλιστική 
Ομοσπονδία των Συνταξι-
ούχων των 5 ηπείρων, 
όπου στο Προεδρείο της 
συμμετέχουμε με τρία στε-
λέχη της Ομοσπονδίας 
μας, ανταλλάξαμε εμπειρί-
ες με τηλεδιασκέψεις.

Οργανώνουμε σε 
παγκόσμιο επίπεδο κινητο-
ποιήσεις την ημέρα της 
Τρίτης Ηλικίας και προχω-
ράμε για το 3ο συνέδριο 
της ΠΣΟΣ με τη συμμετοχή 
συνδικάτων και από τις 
πέντε ηπείρους.

Έχουμε κάνει θετικά 
βήματα, δεν είμαστε ικανο-
ποιημένοι, γι’ αυτό στόχος 
μας για το επόμενο τρίχρο-
νο είναι να δημιουργηθούν 
παντού Πρωτοβάθμια 
σωματεία συνταξιούχων 
και να εγγραφούν μαζικά οι 
συνταξιούχοι στα σωμα-
τεία τους.

Το σύνθημά μας Οργά-
νωση - αγώνας είναι επί-
καιρο, για να βάλουμε 
φρένο στους αντιασφαλι-
στικούς νόμους.

Για να ανοίξει ο δρόμος 
ώστε να μπορούν να ικανο-
ποιηθούν οι σύγχρονες 
ανάγκες του συνταξιού-
χου.

διαχωρισμού ανάμεσα 
στους παλιούς και στους 
νέους, στους εργαζόμε-
νους και στους συνταξιού-
χους. Ούτε στιγμή δεν θα 
υποστείλουμε τη σημαία 
του αγώνα, το διεκδικητικό 
μας πλαίσιο, με βάση τις 
πραγματικές μας ανάγκες, 
διεκδικώντας ό,τι μας έχει 
με την βία αφαιρεθεί και το 
πληρώσαμε με τον αγώνα 
μιας ολόκληρης ζωής.

Η ΣΕΑ, που εκπροσωπεί 
το σύνολο των συνταξιού-
χων της χώρας, εκφράζει 
την αντίθεσή της στο ν/σ, 
τάσσεται  ενάντια στην ιδι-
ωτικοποίηση της ΚΑ και 
καλούμε την κυβέρνηση να 
αποσύρει το ν/σ. Μην ελπί-
ζετε ότι θα ξεχάσουμε. 
Διεκδικούμε ότι μας έχει 
αφαιρεθεί. Τις κύριες και 
επικουρικές συντάξεις 
μας, κατώτερη σύνταξη 

600 ευρώ, την 13η και 14η 
σύνταξη. Την κατάργηση 
της εισφοράς αλληλεγγύ-
ης, την κατάργηση των 
αντιασφαλιστικών νόμων, 
την κατάργηση των κρατή-
σεων για την υγεία, τη συμ-
μετοχή στα φάρμακα.

Άμεση πρόσληψη προ-
σωπικού, ηλεκτρομηχανι-
κού εξοπλισμού στον 
ΕΦΚΑ για την άμεση από-
δοση των συντάξεων, μερι-
σμάτων, εφάπαξ. Αποκλει-
στικά Δημόσια Δωρεάν 
Υγεία με πρόσληψη ιατρι-
κού-νοσηλευτικού μόνιμου 
προσωπικού και άνοιγμα 
των δομών υγείας που 
έκλεισαν.

Άμεσο σχεδιασμό και 
δημιουργία δημόσιων 
δομών οίκων ευγηρίας  σε  
όλη την χώρα. Αποκλειστι-
κά Δημόσιο Σύστημα Κοι-
νωνικής Ασφάλισης.

Συνέχεια απο την δίπλα σελίδα

Στις 14/9 συνεδρίασε 
το ΓΣ της ΟΣΙΚΑ με θέμα: 
Εκτίμηση της δουλειάς 
μας και προγραμματισμός 
δράσης για το επόμενο 
διάστημα μπροστά στην 
πραγματοποίηση του 
23ου Συνεδρίου μας. 
Δημοσιεύουμε αποσπά-
σματα από την εισήγηση 
του ΔΣ

Όλο το προηγούμενο 
διάστημα, από την περα-
σμένη συνεδρίαση του 
Γ.Σ., η Διοίκηση της Ομο-
σπονδίας μας, παίρνοντας 
υπόψη τις δυσκολίες που 
προέκυψαν από την παν-
δημία, αναγκάσθηκε να 
αλλάζει και να τροποποιεί 
το πρόγραμμα της δου-
λειάς και της δράσης μας. 
Βέβαια πολύ διαφορετική 
ήταν πριν την πανδημία. 
Θυμίζουμε ότι οι κινητοποι-
ήσεις μας τη προηγούμενη 
χρονιά είχαν φθάσει τον 
αριθμό 160 σε όλη την 
Ελλάδα…

Συνεχίσαμε την δράση 
μας, δεν χάσαμε την επαφή 
μεταξύ μας, με τα σωμα-
τεία μας μέσα από διάφο-
ρους τρόπους και μορφές, 
αλλά ακόμα αναπτύξαμε 
αρκετές και σημαντικές 
αγωνιστικές πρωτοβουλί-
ες…

Επεξεργαστήκαμε και 
εμπλουτίσαμε τα αιτήματά 
μας, εκδίδαμε τακτικά δελ-
τία τύπου προς τα ΜΜΕ, 
αποστείλαμε υπομνήματα 
διαμαρτυρίας προς τους 
αρμόδιους υπουργούς. Για 
όλες τις δραστηριότητες 
αυτές τα υλικά μας έφθα-
ναν για ενημέρωση στα 
σωματεία μας σε όλη την 
χώρα και στα σωματεία 
της δύναμης της ΣΕΑ, αξι-
οποιήσαμε και δεν σταμα-
τήσαμε την έκδοση της 
εφημερίδας μας… πραγ-
ματοποιήσαμε συναντή-
σεις με τον Υπουργό και 
τον Υφυπουργό Εργασίας- 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων … 

Τα σωματεία μας είχαν 
επαφή με τα μέλη τους και 
παρουσία σε μια σειρά 
εκδηλώσεων του εργατι-
κού κινήματος, των υγειο-
νομικών για τα προβλήμα-
τα της υγείας στις περισ-
σότερες περιοχές της 
χώρας… πραγματοποιήσα-
με και ολοκληρώσαμε το 
πρόγραμμα της ΣΕΑ με 
συσκέψεις των Δ.Σ των 
σωματείων μας από τον 
Έβρο μέχρι την Κρήτη, οι 
οποίες ήταν θετικές με 
καλή συμμετοχή… Σταθε-
ρή αυτό το διάστημα ήταν 
η παρέμβαση και λειτουρ-
γία μας στη ΣΕΑ.

Μπορούμε να πούμε ότι 
μέσα στις δυσκολίες της 
εποχής «το παλέψαμε» και 
τώρα είμαστε σε θέση να 
μπούμε πιο δυναμικά και 
μαζικά στις αγωνιστικές 
μας διαδικασίες… 

Η εκτίμησή μας είναι ότι 

στην περίοδο της πανδημί-
ας το καπιταλιστικό σύστη-
μα δοκιμάσθηκε και εξά-
ντλησε τα όριά του στην 
αντιμετώπιση των λαϊκών 
αναγκών, έδειξε πως βλέ-
πει τον εργαζόμενο-λαϊκό 
άνθρωπο, το συνταξιούχο, 
τις ανάγκες τους σαν 
κόστος που δεν θέλει να 
καταβάλει. Πώς αξιοποιεί 
τα πάντα, προκειμένου να 
εξασφαλισθούν τα κέρδη 
των επιχειρηματικών ομί-
λων με το παραπέρα τσάκι-
σμα των δικαιωμάτων 
μας…

Στην χώρα μας έχει 
πρυτανεύσει η ίδια λογική, 
με αποτέλεσμα τις τερά-
στιες ελλείψεις σε έμψυχο 
υλικό, κρεβάτια ΜΕΘ και 
δομές υγείας… Επίσης και 
η παραγωγή των εμβολίων 
συνεχίζει να γίνεται με 
σκοπό το κέρδος και όχι 
για την κάλυψη των λαϊκών 
αναγκών…

Τα σοβαρά προβλήματα 
που μας βασανίζουν συνε-
χίζονται. Τα προβλήματα 
από την πανδημία βρίσκο-
νται σε έξαρση, το 4ο 

κύμα… είναι εδώ. Η θέση 
μας είναι ότι ο εμβολια-
σμός του λαού πρέπει να 
ολοκληρωθεί κόντρα στις 
διάφορες ανορθολογικές 
θεωρίες. Όμως απορρί-
πτουμε, καταδικάζουμε και 
εκφράζουμε την πλήρη 
αντίθεσή μας στην προ-
σπάθεια της κυβέρνησης 
να μετατρέψει την ανάγκη 
και δικαίωμα του λαού 
στον εμβολιασμό, στην 
προφύλαξη και στην 
αγωγή ενάντια στην παν-
δημία, με δωρεάν μέσα και 
τρόπους, σε ευκαιρία και 
δικαιολογία για μια νέα επί-
θεση στα εργασιακά δικαι-
ώματα, για απολύσεις, 
περικοπές μισθών κ.α…

Παραμένει η έλλειψη 
προσωπικού στον ΕΦΚΑ, 
με αποτέλεσμα να μην 
υπάρχει δυνατότητα αντα-
πόκρισης ακόμη και στα 
τηλεφωνήματα δικαιούχων 
του ταμείου, αλλά κύρια να 
συνεχίζεται η μεγάλη καθυ-
στέρηση στην έκδοση των 
συντάξεων που εκκρεμούν, 
στην απόδοση σε όλους 
και πλήρως των αναδρομι-
κών του 11μηνου, των 
δώρων και των επικουρι-
κών συντάξεων, πράξεις 
που δεν γίνονται με ευθύνη 
και πολιτική απόφαση της 
κυβέρνησης…

Εκτιμώντας ακόμη ορι-
σμένα στοιχεία από τις 
εφαρμοζόμενες πολιτικές 
μπορούμε να πούμε ότι 
μπροστά μας έχουμε μια 
σειρά από σοβαρές αρνη-
τικές εξελίξεις.

Οι μεγάλοι επιχειρηματι-
κοί όμιλοι απαιτούν όλο και 
πιο σκληρά μέτρα σε 
βάρος των εργαζομένων, 
γενικότερα των λαϊκών 
στρωμάτων και των συντα-

ξιούχων…
Το μεγάλο μέρος των 

κονδυλίων του Ευρωπαϊ-
κού Ταμείου Ανάπτυξης… 
θα αξιοποιηθεί για τις ανά-
γκες των επιχειρηματικών 
ομίλων, θα κατευθυνθεί 
στις επενδύσεις τους και 
στη λεγόμενη «Πράσινη 
ανάπτυξη»…

Έτσι τα νέα μέτρα για 
την μείωση της τιμής της 
Εργατικής δύναμης… είναι 
για αυτούς μονόδρομος… 
Ωστόσο η συγκεκριμένη 
επίθεση… εντάθηκε στην 
περασμένη 10ετία κάνο-
ντας την κρίση υπερκερ-
δών, που οι καπιταλιστές 
δημιούργησαν, ευκαιρία. 
Σταθερά ξηλώνεται το 
σύστημα της κοινωνικής 
ασφάλισης με στόχο την 
παραπέρα ιδιωτικοποίησή 
του, στην βάση των τριών 
πυλώνων της Ε. Ένωσης,..

Με την παραπέρα ιδιω-
τικοποίηση της υγείας, με 
το κλείσιμο δημόσιων 
νοσοκομείων και δομών 
υγείας. Το σχέδιο για την 
ιδιωτικοποίηση της Κοινω-
νικής Ασφάλισης προχωρά 
για υλοποίηση, αρχίζοντας 
από την επικουρική. Η 
κυβέρνηση ήδη κατέθεσε 
στη βουλή το σχετικό 
νομοσχέδιο. Η ΣΕΑ, η Ομο-
σπονδία και τα σωματεία 
μας έχουμε καταγγείλει 
αυτή την πρόκληση, έχου-
με καταδείξει τις αντισυ-
νταξιουχικές, αντεργατικές 
προθέσεις της, αναλύσαμε 
την αντιδραστική και απα-
τηλή ουσία των κυβερνητι-
κών εξαγγελιών, τον φιλο-
μονοπωλιακό προσανατο-
λισμό των ρυθμίσεων που 
θέλει να επιβάλει. Ο πρόε-
δρος της ομοσπονδίας μας 
έκανε παρέμβαση στη 
συζήτηση στην αρμόδια 
επιτροπή της βουλής…

Η ίδια λογική ακολουθή-
θηκε όλα αυτά τα χρόνια 
στα εργασιακά με την 
κατάργηση των ΣΣΕ, τη 
δραστική μείωση του 
κατώτερου μισθού, την μεί-
ωση της αποζημίωσης σε 
περίπτωση απόλυσης… 
του χρόνου υπερωριακής 
απασχόλησης... Καθοριστι-
κό στοιχείο σε αυτή την 
πορεία της παράδοσης 
των εργαζομένων με όρους 
μεσαίωνα στην πιο άγρια 
εκμετάλλευση αποτελεί ο 
τομέας των εργασιακών 
σχέσεων, με την λεγόμενη 
διευθέτηση του χρόνου 
απασχόλησης, τις ελαστι-
κές μορφές απασχόλησης, 
την κατάργηση του σταθε-
ρού χρόνου εργασίας, που 
επίσης νομοθέτησαν όλες 
οι κυβερνήσεις…

Σήμερα η κυβέρνηση 
της ΝΔ, με νόμο που το 
καλοκαίρι ψήφισε, συνεχί-
ζει και απογειώνει την 
αντεργατική πορεία, πιάνο-
ντάς την από εκεί που την 

Συνεδρίαση του ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

συνέχεια στη σελ. 6

23ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας: 3χρονη Δράση Θετική- Αποτελεσματική- 
Βγαίνουμε πιο Δυνατοί- Αποφασισμένοι. Συνεχίζουμε-Κλιμακώνουμε τους Αγώνες



ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Ανακοινώσεις και δελτία τύπου εξέδωσαν δεκάδες σωματεία της Ομοσπονδίας καταγγέλλοντας το Νομοσχέδιο για το επικουρικό, εκφράζοντας Αλληλεγγύη 

στην Κούβα, για τις πυρκαγιές και για Συμπαράσταση και βοήθεια στους πυροπαθείς, καταδίκης της φορολόγησης των αναδρομικών του 11μηνου.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 
ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-8-2021

Η Ένωση εκφράζει την συμπαράσταση της στην πανελ-
λαδική στάση εργασίας και στις κατά τόπους κινητοποι-
ήσεις που προχωρούν την Πέμπτη 26 Αυγούστου οι 
εργαζόμενοι στις δημόσιες δομές Υγείας και Πρόνοιας 
καθώς και στο Ηράκλειο, στο Σωματείο Εργαζομένων στο 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο και στην κινητοποίη-
ση στις 12.30 μ.μ. στην 7η ΥΠΕ.

Καλούμε τους συνταξιούχους να συμμετέχουν για να 
δυναμώσει ο κοινός αγώνας των υγειονομικών μαζί με 
τους συνταξιούχους και τους υπόλοιπους εργαζόμενους, 
για να μπορέσουμε να προστατέψουμε την υγεία και τα 
δικαιώματα μας και να ανοίξουμε το δρόμο για ένα καλύ-
τερο μέλλον.

Το Σωματείο μας λέει «ναι» στον μαζικό - καθολικό 
εμβολιασμό… Τασσόμαστε ενάντια στον υποχρεωτικό 
εμβολιασμό, που αποτελεί όχημα για αναστολές εργασί-
ας, απολύσεις και διώξεις εργαζομένων με συνέπεια να 
ανασταλεί η λειτουργία ζωτικών υπηρεσιών των νοσοκο-
μείων στην κορύφωση του 4ου κύματος της πανδημίας…

Η κυβέρνηση, στην προσπάθειά της να κρύψει τις 
ευθύνες της, συνεχίζει την επικίνδυνη πολιτική της «ατο-
μικής ευθύνης»… Στοχοποιεί τους εργαζόμενους για την 
εξάπλωση της επιδημίας… για να κρύψοει αυτό που έχει 
ήδη ομολογήσει, ότι δηλαδή βασική πηγή εξάπλωσης δεν 
είναι η ενδονοσοκομειακή, αλλά η ανυπαρξία μέτρων 
προστασίας στους περισσότερους εργασιακούς χώρους 
και ο επικίνδυνος συνωστισμός στα Μέσα Μαζικής Μετα-
φοράς, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών και 
θαλάσσιων μεταφορών.

Η κυβέρνηση αντί για την ενίσχυση των δημόσιων 
μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, αντί για τη στελέχωση και 
επαναλειτουργία των κλειστών νοσοκομείων, σχεδιάζουν, 
αξιοποιώντας και το νομοθετικό πλαίσιο των προηγούμε-
νων κυβερνήσεων (π.χ. το νόμο 4413/2016 του ΣΥΡΙΖΑ για 
την επέκταση των ΣΔΙΤ στην Υγεία), παίρνει μέτρα στήρι-
ξης της επιχειρηματικής δράσης στην Υγεία… Αντί για την 
επίταξη ιδιωτικών μονάδων υγείας και ένταξη τους σε 
ενιαίο κρατικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση της επιδη-
μίας, η κυβέρνηση τους εξασφάλισε νέα κέρδη…

Συνολικά, η αξιοποίηση ακόμη και της επιδημίας για 
την ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης σε Υγεία, Πρό-
νοια και Ασφάλιση, επιβεβαιώνουν ότι απέναντι μας έχου-
με, πρώτα από όλα, τα «μεγάλα επιχειρηματικά συμφέρο-
ντα»… που απαιτούν, από τις κυβερνήσεις και τα κόμματα 
που τους υπηρετούν, να προχωρήσουν άμεσα οι αναγκαί-
ες μεταρρυθμίσεις για την επέκταση της επιχειρηματικής 
δράσης.

Αυτοί είναι ο πραγματικός μας εχθρός

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17 /08 / 2021
Ένας χρόνος από τις εκλογές του Σωματείου μας και 

στο διάστημα αυτό οι συνταξιούχοι όλης της χώρας άλλα 
και του νησιού μας, βρεθήκαν αντιμέτωποι με πολλά και 
οξυμένα προβλήματα, όπως της πανδημίας με χιλιάδες 
νεκρούς, εκατοντάδες χιλιάδες νοσηλευόμενους και 
νοσήσαντες. Η πανδημία έφερε στην επιφάνεια την ανα-
γκαιότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας άλλα και τις 
τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό , υποδομές και εξοπλι-
σμό. Ανέδειξε τις τεράστιες ελλείψεις στα τοπικά ιατρεία, 
στα αγροτικά ιατρεία , στα κέντρα υγείας.

Άλλο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι συντα-
ξιούχοι , είναι το πρόβλημα της ανέχειας, αφού το 70% 
των συνταξιούχων, παίρνει σύνταξη κάτω από 700 ευρώ 
και σε συνδυασμό με την ακρίβεια , τη ληστρική φορολο-
γία ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, έχει σαν συνεπεία , οι συνταξιούχοι να 
μην μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Απέναντι σε αυτήν την 
κατάσταση το Σωματείο μας ,έδωσε αγωνιστικό παρών 
μαζί με την Ομοσπονδία μας και Ε.Κ Ζακύνθου, καταγγεί-
λαμε αυτή την πολιτική, εκδώσαμε δεκάδες ανακοινώ-
σεις, πήραμε μέρος σε διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις, 
καλέσαμε τους συνταξιούχους σε αγώνες για την υπερά-
σπιση των κατακτήσεων τους,- Για Δημόσιο και δωρεάν 
Εθνικό Σύστημα Υγείας- Για αυξήσεις στις συντάξεις.

Για όλα αυτά σας καλούμε την ΠΕΜΠΤΗ 9/9/2021 και 
ώρα 6.μ.μ. στο Θέατρο του Αγίου Δημητρίου, να συζητή-
σουμε και να προγραμματίσουμε την δράση μας για τη 
χρονιά που έρχεται.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 
ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ

Άμφισσα 3/09/2021
Με το μέτρο της αναστολής καθηκόντων για το ανεμ-

βολίαστο προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία και τις 
δομές Υγείας, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτέμβρη, 
χιλιάδες εργαζόμενοι έχουν βρεθεί εκτός δουλειάς. Η 
εφαρμογή του μέτρου αφήνει τα ήδη υποστελεχωμένα 
τμήματα, κλινικές, μονάδες και υπηρεσίες με ακόμα λιγό-
τερο προσωπικό…

Επίσης, η τροπολογία περιλαμβάνει τα γνωστά «μπα-
λώματα» των συνεχών μετακινήσεων του λιγοστού και 
εξαντλημένου προσωπικού και των προσλήψεων συμβα-
σιούχων με ολιγόμηνες συμβάσεις. 

Όλα αυτά έχουν γίνει ήδη ορατά και στο νοσοκομείο 
της Άμφισσας όπου η διοίκησή του, σαν έτοιμη από 
καιρό, με εγκύκλιό της, κάνει φανερές τις προθέσεις της 
για μετατροπή στην ουσία του νοσοκομείου της Άμφισ-
σας σε Κέντρο Υγείας…

Και τι δεν λέει; Με πρόσχημα τις αναστολές εργασίας 
που επέβαλε… αφήνοντας το νοσοκομείο ουσιαστικά 
χωρίς χειρουργεία, μιας και οι δύο αναισθησιολόγοι είναι 
σε αναστολή… προτείνοντας την αναστολή των κοστοβό-
ρων χειρουργείων και των οδοντιατρικών πράξεων, της 
αναστολής λειτουργίας του μικροβιολογικού αλλά και του 
ακτινολογικού για εξωτερικούς ασθενείς… Αν σε αυτά 
προστεθεί και το ότι ο ΕΟΠΥΥ δεν έχει ούτε έναν παθολό-
γο σε ολόκληρο το Νομό, μόνο ένα παιδίατρο, μία καρδι-
ολόγο, έναν γυναικολόγο, έναν οφθαλμίατρο, τότε είμα-
στε πλέον ανοχύρωτοι απέναντι όχι μόνο στον κορωνοϊό, 
αλλά απέναντι σε κάθε ασθένεια, απέναντι σε κάθε ατύ-
χημα!! 

Αυτού του είδους η «λειτουργία» του νοσοκομείου 
στέλνει στην κυριολεξία την φτωχολογιά που το είχε απο-
κούμπι… στα ιδιωτικά ιατρεία και διαγνωστικά κέντρα... 

Και εάν για την πανδημία έχουμε στα χέρια μας τα 
εμβόλια για να την παλέψουμε αυτή την πολιτική μόνο με 
πάλη λαϊκή θα την ανατρέψουμε.

ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΥ 
ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ. 

ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΣΤΕΛΕΧΩΘΕΙ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕ 
ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΩΣΤΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΟΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ  (παθολογική, 
καρδιολογική). Να σταματήσουν τα «μπαλώματα» με για-
τρούς από το ΚΥ Ιτέας και με τις αποσπάσεις των εδώ 
γιατρών σε άλλα νοσοκομεία… Να γίνεται εγγραφή φαρ-
μάκων και στο νοσοκομείο. 

ΑΜΕΣΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΕ ΕΟΠΥΥ και 
ΤΟΜΥ. Να επαναλειτουργήσουν τα μικροβιολογικά εργα-
στήρια του πρώην ΙΚΑ. 

Επίσης σε άλλη ανακοίνωσή της η Ένωση σε σχέση 
με το πρόγραμμα διακοπών των συνταξιούχων αναφέρει: 
Εδώ και τώρα να επανέλθουν οι παροχές του 2011 (το 
κονδύλι για τον Κοινωνικό Τουρισμό ήταν τουλάχιστον 
διπλάσιο από φέτος και ανήλθε στα 62,5 εκατ. ευρώ, ενώ 
οι δικαιούχοι ήταν 570.000 άτομα και οι μέρες διανυκτέ-
ρευσης 7 (6 φέτος), με παράλληλη στήριξη στον πολιτι-
σμό και στους ανθρώπους που τον παράγουν, με την 
έκδοση εισιτηρίων για τα θέατρα, τη χορήγηση δελτίων 
για αγορά βιβλίων.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΣΕΡΡΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ. του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Π.Ε. Σερρών 
καταγγέλλει την κυβέρνηση σαν τον κύριο υπεύθυνο για 
το τσουνάμι της ακρίβειας, που έπληξε τον προϋπολογι-
σμό των συνταξιούχων, της εργατικής τάξης και των 
άλλων εργαζομένων.

Μπορεί η κυβέρνηση να μη μπόρεσε να σβήσει έγκαι-
ρα τις φωτιές το καλοκαίρι, όμως εύκολα έβαλε φωτιά 
στα λαϊκά νοικοκυριά με την πολιτική απελευθέρωσης της 
Ενέργειας, που είναι η βασική αιτία της ξέφρενης ανόδου 
των τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα και τα άλλα βασικά είδη 
λαϊκής κατανάλωσης.

Η καταστροφική αυτή εξέλιξη για τα λαϊκά νοικοκυριά 
είναι προδιαγεγραμμένη, αφού η Ενέργεια έγινε χρηματι-
στηριακό προϊόν, από κοινωνικό είδος πρώτης ανάγκης 
που πραγματικά θα έπρεπε να είναι. Η ΕΕ, η κυβέρνηση 
και οι μεγαλοκαπιταλιστές τη μετέτρεψαν σε εμπόρευμα 

που με τις συχνές ανατιμήσεις, τους επιφέρει αμύθητα 
κέρδη αδιαφορώντας για τη δυσκολία να έχουν πρόσβα-
ση όλοι σε αυτό το κοινωνικό αγαθό. Χρόνια μας σερβίρι-
ζαν το παραμύθι, διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις ότι με 
την απελευθέρωση της ενέργειας, την ιδιωτικοποίησή 
της, την ανάπτυξη της πράσινης ενέργειας και ο «υγιής» 
ανταγωνισμός θα ρίξουν τις τιμές. Στην ουσία εφάρμοζαν 
τις οδηγίες της ΕΕ για να αυγατίσουν τα κέρδη των μεγά-
λων επιχειρηματικών ομίλων. Όλο το παραμύθι τους 
κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος όταν άρχισε να εφαρ-
μόζεται το σχέδιό τους. Μόνος χαμένος ο λαός.

Οι συνταξιούχοι, η εργατική τάξη, και όλοι οι εργαζό-
μενοι τίποτα καλό δεν έχουν να περιμένουν από το 
ληστρικό καπιταλιστικό σύστημα. Μόνο φτώχια, ακρίβεια, 
ανεργία και ανασφάλεια. Να γυρίσουν τη πλάτη τους σε 
όλες τις δυνάμεις που διαχειρίζονται τον καπιταλισμό, να 
σφυριλατήσουν την ενότητά τους χτίζοντας μια γερή κοι-
νωνική συμμαχία και με τους αγώνες τους να διεκδική-
σουν όχι μόνο μια δικαιότερη κατανομή του πλούτου 
αλλά να ανοίξουν το δρόμο για μια κοινωνία, όπου τον 
πλούτο που παράγουν θα τον διαχειρίζονται οι ίδιοι οι 
εργαζόμενοι. Μια κοινωνία χωρίς εκμεταλλευτές και εκμε-
ταλλευόμενους.

Απαιτούμε:
Καμία αύξηση στα τιμολόγια του ρεύματος.
Δωρεάν ρεύμα σε όσους επλήγησαν από τις πυρκα-
γιές.
Αυξήσεις στις συντάξεις, στους μισθούς, στις κοινω-
νικές παροχές.
Κανένας εργαζόμενος χωρίς Σ.Σ.Ε
Κανένας εργαζόμενος κάτω από 751 ευρώ.

ΟΛΟΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11/9/2021 ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΛ. ΧΑΝΘ στις 6 μμ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Το σωματείο χαιρετίζει τα μέλη του και τα ευχαριστεί 
για την εμπιστοσύνη που έδειξαν για την επανεκλογή του 
ΔΣ στις αρχαιρεσίες που έγιναν στις 16/7/2021 και την 
αύξηση των ψηφισάντων και τους υπόσχεται ότι θα εντεί-
νει τις προσπάθειες για την προώθηση των προβλημάτων 
μας.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται ως εξής:
Πρόεδρος Καρβέλας Κων/νος
Γεν. Γραμματέας Γαλίφα- Ραδαίου Ανδρομάχη
Αντιπρόεδρος Τσαντήλης Νικόλαος
Αν. Γ. Γραμματέας Βρύνιος Παναγιώτης
Ταμίας Σταυρόπουλος Κων/νος
Έφορος Ζαχαρόπουλος Γιώργος
Μέλος Συνοδινός Εμμανουήλ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 
ΡΟΔΟΥ

Προς: Υπουργό Υγείας κ. Β. Κικίλια
Κοιν.: Διοικητή Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου
Ρόδος, 5 Ιουλίου 2021
ΘΕΜΑ: Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου
Αξιότιμε κ. Υπουργέ
Το Σωματείο μας έχει αναφερθεί επανειλημμένα στο 

παρελθόν στα προβλήματα του Γενικού Νοσοκομείου 
Ρόδου. Επανερχόμαστε στο πολύ σοβαρό αυτό ζήτημα… 
και ζητάμε από το Υπουργείο Υγείας και τη διοίκηση του 
Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου να προβούν επειγόντως στις 
αναγκαίες ενέργειες και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα 
ώστε:

1 Να καλυφθούν άμεσα όλα τα κενά με μόνιμο ιατρικό, 
νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό στο Γενικό Νοσο-
κομείο της Ρόδου.

2 Να αντικατασταθούν τα μηχανήματα που δεν λει-
τουργούν. Δε νοείται σύγχρονο νοσοκομείο χωρίς σύγ-
χρονο ιατρικό εξοπλισμό. 

3 Να μην υπάρξει καμία ανάμειξη του ιδιωτικού τομέα 
στο ΕΣΥ και στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 7/7/2021
Προς κάθε αρμόδιο, τους συνταξιούχους της ΜΑΝ-

ΔΡΑΣ -ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ –ΜΑΓΟΥΛΑΣ, το λαό της περιοχής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου μας με αγανά-

κτηση



ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Παρακαλούνται τα ΔΣ των σωματείων μέχρι το 23ο συνέδριο να έχουν αποφασίσει τον αριθμό φύλλων του ΠΑ που θέλουν να 

διακινούν, ώστε το ΔΣ της ΟΣΙΚΑ να καταλήξει στο συνολικό τιράζ της εφημερίδας, που θα τυπώνει.

καταγγέλλει το κλείσιμο του τελευταίου τραπεζικού 
καταστήματος στη Μάνδρα Αττικής. Και αυτή η ενέργεια 
εντάσσεται στη συνολική πολιτική των τραπεζών προκει-
μένου να κερδοσκοπούν ασύστολα. Αυτό κάνει και η 
Εθνική Τράπεζα, που κλείνει το υποκατάστημα στην Μάν-
δρα.

Ούτε στιγμή δεν σκέπτονται ότι θα ταλαιπωρούνται 
όλοι οι συνταξιούχοι της Μάνδρας που θα αναγκάζονται 
να πληρώνουν ταξί για να μετακινούνται στις γειτονικές 
πόλεις ή θα πληρώνουν τους λογιστές για να εξυπηρε-
τούνται με την ηλεκτρονική τεχνολογία.

Οι τραπεζικοί όμιλοι που ξεκοκάλισαν δισεκατομμύρια 
κρατικών επιδοτήσεων για την ανακεφαλαιοποίησή τους, 
που τζογάρισαν και έφαγαν τα λεφτά των ασφαλιστικών 
ταμείων , που καταπίνουν αδηφάγα τα σπίτια των λαϊκών 
οικογενειών με πλειστηριασμό, με αυτήν τους την απόφα-
ση πλήττουν σοβαρά την ζωή των κατοίκων της Μάνδρας.

Απαιτούμε:
1.Να μην κλείσει το κατάστημα της Εθνικής Τράπε-

ζας στη Μάνδρα
2.Να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος στην τρά-

πεζα.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 
ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ & ΤΩΝ 

ΣΥΓΧΩΝΕΥΘΕΝΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 
ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 5/07/2021

Σήμερα, 5/07/2021 στα γραφεία του Συλλόγου μας 
συνεδρίασε η νεοεκλεγμένη Διοίκηση με το μοναδικό 
θέμα: «Συγκρότηση σε σώμα». Μετά την ουσιαστική συζή-
τηση και τις εκτιμήσεις των αποτελεσμάτων των αρχαιρε-
σιών έγινε ενημέρωση για το νέο αντιδραστικό νομοσχέ-
διο της κυβέρνησης ΝΔ, με το οποίο προχωρεί στην ιδιω-
τικοποίηση των επικουρικών συντάξεων για τη Νέα 
Γενιά και την οργάνωση της πάλης των συνταξιούχων 
ενάντια στην κλιμάκωση της αντεργατικής και αντιλαϊ-
κής επίθεσης.

Στο τέλος της συνεδρίασης εκλέχτηκε το νέο Προε-
δρείο που είναι το παρακάτω:

Πρόεδρος: Ρούσσας Γεώργιος
Α Αντιπρόεδρος: Ντίκας Μιχαήλ
Β Αντιπρόεδρος: Τσούτσουρας Ευστάθιος
Γ. Γραμματέας: Τζουμπουσλής Κων/νος
Αν. Γ. Γραμματέας: Οικονόμου Δημήτριος
Ταμίας: Τσιρώνης Δημήτριος
Αν. Ταμίας: Χουλιάρας Δημήτριος
Έφορος: Βαΐτσιου Ηλέκτρα
Μέλη: Καπνάκης Βασίλειος- Καπουρνιώτης Ευάγγε-
λος-Τρακόσας Αθανάσιος

Η νέα Διοίκηση του Συλλόγου Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. 
Μαγνησίας ευχαριστεί τους συνταξιούχους από κάθε 
γωνιά του νομού, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του 
Συλλόγου και στήριξαν έμπρακτα με το ψήφο τους την 
προσπάθεια για την καλύτερη, ουσιαστική συσπείρωση 
και την οργάνωση των συνταξιούχων στην περιοχή μας…

Πιστεύοντας ότι, στην σημερινή εποχή κανένας δεν 
μπορεί να αντιμετωπίσει μόνος του τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουμε, εξαιτίας των πολιτικών των κυβερνήσε-
ων που έχουν βάλει, εδώ και χρόνια, στο στόχαστρο τις 
συντάξεις και τα δικαιώματα των συναδέλφων… Δεν 
πέρασε ούτε μια βδομάδα από την ψήφιση του νόμου - 
έκτρωμα για τα Εργασιακά και η κυβέρνηση προχωράει 
στην επόμενη πράξη… φέρνοντας άμεσα για συζήτηση 
και ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ιδιωτικοποί-
ηση της επικουρικής ασφάλισης…

Ο Σύλλογος είναι το πιο ισχυρό μας όπλο απέναντι σ’ 
αυτή την επίθεση!

Στην εποχή μας, με την άνοδο της παραγωγικότητας 
και την πρόοδο της τεχνολογίας, είναι πλέον εφικτή και 
αναγκαία η μείωση του εργάσιμου χρόνου, με μείωση των 
ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και αξιοπρεπείς συντά-
ξεις και όχι το αντίθετο.  

ΠΑΛΛΕΣΒΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μυτιλήνη 5 Ιούλη 2021
Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των αρχαιρεσιών της 

Παλλεσβιακής Ένωσης Συνταξιούχων ΙΚΑ που διεξήχθη-
σαν από 14 έως 19 Ιούνη 2021 στη Μυτιλήνη και στα 
Παραρτήματα της Ένωσης ήταν: Συνολικά βρέθηκαν 

373 ψηφοδέλτια, όσοι και οι ψηφίσαντες.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε συγκροτήθη-
κε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Χριστοδούλου Ευάγγελος
Αντιπρόεδρος: Καριωτέλλης Μιχάλης
Γ. Γραμματέας: Αντωνά Βάσω
Ταμίας: Ψύλλου Παναγιώτα
Οργανωτικός Γραμματέας: Τινέλλης Περικλής
Μέλη: Βαξεβάνης Σταύρος, Βελισσαρίου Παναγιώ-
της, Λεβέντης Παναγιώτης, Χριστοδούλου Δημήτρης

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 
ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΑΕΕ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αγρίνιο 14/07/2021
Αντιπροσωπεία του σωματείου συνταξιούχων ΙΚΑ 

νομού Αιτωλοακαρνανίας και του σωματείου συνταξιού-
χων ΟΑΕΕ Μεσολογγίου και περιχώρων πραγματοποίησε 
προγραμματισμένη συνάντηση, με τη νέα διοικήτρια του 
νοσοκομείου Μεσολογγίου κ. Φιλιπποπούλου…

Η Επιτροπή των σωματείων ανέπτυξε τα προβλήματα 
που περιορίζουν τις παροχές υγείας στους συνταξιού-
χους και στο λαό της περιοχής. Συγκεκριμένα τα προβλή-
ματα τις παιδιατρικής και οφθαλμιατρικής κλινικής όπου 
υπηρετούν μόνο από ένας γιατρός, καθώς και το πρόβλη-
μα της συνταγογράφησης, αφού οι ασθενείς δεν μπο-
ρούν να γράψουν φάρμακα ή εξετάσεις λόγω έλλειψης 
προσωπικού… τη μεγάλη έλλειψη προσωπικού όλων 
των κατηγοριών, πράγμα που δυσκολεύει το νοσοκομείο 
να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Ανα-
φέρθηκε τέλος η αντιπροσωπεία στους κινδύνους να 
κλείσει το νοσοκομείο με βάση τους τελευταίους σχεδι-
ασμούς της κυβέρνησης, αφού στα 50 χιλιόμετρα λει-
τουργούν άλλα νοσοκομεία.

Η κ. Διοικήτρια αναγνώρισε την σοβαρότητα των προ-
βλημάτων, μας ανέφερε ότι πρόσφατα ανέλαβε τα καθή-
κοντά της και τώρα ενημερώνεται, σύντομα θα γίνει νέα 
συνάντηση να συζητήσουμε για την πορεία αντιμετώπι-
σης των προβλημάτων.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ – 
ΕΦΚΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 20-7-2021

Μετά την ολοκλήρωση, με επιτυχία, των εκλογών του 
Σωματείου μας, σε ανοιχτούς χώρους και τηρώντας όλα 
τα υγειονομικά πρωτόκολλα, το νεοκλεγέν Δ.Σ. του Σωμα-
τείου στην πρώτη του συνεδρίαση 15/7/2021, μετά από 
πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος συμβούλου, συγκροτή-
θηκε σε σώμα.

Μετά από διεξοδική συζήτηση και με μυστική ψηφοφο-
ρία εκλέχτηκαν ομόφωνα:

Πρόεδρος: Σαραντόπουλος Βασίλης
Αντιπρόεδρος: Καλέγιας Μιχάλης
Γ. Γραμματέας: Σταθόπουλος Στάθης
Ταμίας: Αποστολόπουλος Γιώργος
Μέλη: Παινέσης Παναγιώτης, Χούμπαυλη Παναγιώ-
τα, Μεσσάδος Σταύρος

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συναδέλ-
φους συνταξιούχους, που συμμετείχαν στις εκλογικές 
διαδικασίες του Σωματείου, ξεπερνώντας υπαρκτές 
δυσκολίες. Εκ μέρους του ΔΣ ευχόμαστε σε όλους, υγεία, 
καλό καλοκαίρι και να είμαστε όλοι σε αγωνιστική ετοιμό-
τητα.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Παράσταση διαμαρτυρίας στα κεντρικά γραφεία του 

ΕΦΚΑ στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησε η Συντονιστική 
Επιτροπή Αγώνα (ΣΕΑ) των ΣΣΟ της πόλης.

Διαμαρτυρήθηκαν μεταξύ άλλων για τις πολυήμερες 
καθυστερήσεις στα ραντεβού, απόρροια των τεράστιων 
ελλείψεων σε προσωπικό, ενώ εξέφρασαν και την απόλυ-
τη διαφωνία των συνταξιούχων στην ιδιωτικοποίηση 
των επικουρικών συντάξεων…

Όπως σημειώνουν και στο υπόμνημα που κατέθεσαν, 
«τα Διοικητικά Συμβούλια… γίνονται καθημερινά δέκτες 
καταγγελιών από συνταξιούχους για την αδυναμία να 
επικοινωνήσουν και να εξυπηρετηθούν από τις υπηρεσίες 

του ΕΦΚΑ, για προβλήματα…
Ενδεικτικά για την περιοχή είναι το υποκατάστημα του 

ΕΦΚΑ Νεάπολης, όπου πριν από ένα χρόνο υπηρετούσαν 
50 εργαζόμενοι και τώρα απέμειναν 33, καθώς και το 
υποκατάστημα του ΕΦΚΑ στη Νέα Ιωνία, όπου πρέπει να 
υπηρετούν 50 εργαζόμενοι και τώρα εργάζονται περίπου 
15.

Τέλος, κατήγγειλαν «την προσπάθεια του υπουργού κ. 
Χατζηδάκη, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στις υπη-
ρεσίες του ΕΦΚΑ, να χρεώσει την ταλαιπωρία των ασφα-
λισμένων και των συνταξιούχων σε κάποιους «ασυνείδη-
τους» εργαζόμενούς του», τονίζοντας ότι προσβάλλει την 
κοινή λογική.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 
ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

Εργατικό Κέντρο στην Υπηρεσία της εργοδοσίας 
και της κυβέρνησης

* Την ώρα που το συνδικαλιστικό κίνημα εδώ και χρό-
νια, και ιδιαίτερα τους τελευταίους 15 μήνες, δίνει τη 
μάχη, για να υπερασπιστεί το δημόσιο κοινωνικό αγαθό 
της υγείας.

* Την ώρα που συγκρούεται με τις πολιτικές των 
κυβερνήσεων και της εργοδοσίας για την κατάργηση του 
εργασιακού μεσαίωνα, για να μη εφαρμοστεί ο νόμος 
Χατζηδάκη που καθιερώνει τη 10ωρη απλήρωτη δουλειά 
και βάζει εμπόδια στην συνδικαλιστική δράση

* Την ώρα που αγωνιζόμαστε για την επαναφορά των 
ΣΣΕ, να πάρουν πίσω οι συνταξιούχοι όλα τα κλεμμένα, 
να μην περάσει το νέο τερατούργημα που ετοιμάζει η 
κυβέρνηση για τα ασφαλιστικά ταμεία που παραδίνονται 
στα επιχειρηματικά συμφέροντα κ.α . Την ίδια ώρα η διοί-
κηση του Εργατικού κέντρου Κατερίνης ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ 
την είσοδο στο σωματείο συνταξιούχων στο γραφείο 
τους και γενικότερα στο ΕΚΚ με πρόσχημα τον κορο-
νοιό!.. η διοργάνωση σεμιναρίων υποταγής των εργαζό-
μενων για τη δήθεν ενημέρωση για τα εργασιακά δικαιώ-
ματα… δεν μεταδίδει τον ιό. Τον ιό τον μεταδίδουν μόνο 
οι αγωνιστικές δράσεις!!!!

Ο κατήφορος που έχουν πάρει δεν έχει πάτο, με το 
αζημίωτο βέβαια, γιατί τα σεμινάρια υποταγής χρηματο-
δοτούνται αδρά...

Ερωτάται η πρόεδρος του ΕΚΚ και να πάρουν θέση 
όλα τα μέλη της διοίκησής του: με ποιο δικαίωμα απα-
γορεύουν στο Σωματείο Συνταξιούχων να μπει στο 
γραφείο του στο ΕΚΚ, στο οποίο στεγάζεται πάνω από 
40 χρόνια ;

Να είναι σίγουροι ότι η άθλια αυτή τακτική σε βάρος 
του σωματείου μας είναι και ανήθικη και επικίνδυνη για το 
εργατικό κίνημα… είναι κοινό μυστικό ότι η διοίκηση του 
ΕΚΚ με επικεφαλής την πρόεδρο της, δεν έχουν καμία 
σχέση με τους εργαζόμενους και τους χώρους δουλειάς, 
πάρα μόνο με την εργοδοσία και τα σωματεία σφραγίδες, 
για να εκλέγουν στα χαρτιά νόθους αντιπροσώπους, για 
να ελέγχουν τους συσχετισμούς δύναμης στο εργατικό 
κίνημα στην Πιερία, ώστε αυτό να μην αγωνίζεται για 
καλύτερες συνθήκες στους χώρους δουλειάς.

Αυτός είναι ο ρόλος που έχουν αναλάβει, αλλά να είναι 
σίγουροι ότι όσα εμπόδια κι αν βάλουν στο κίνημα, θα 
μας βρίσκουν μπροστά τους!

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 
ΑΙΓΑΛΕΩ-ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ- ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ
Προς το Δ.Σ. ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ “ΑΤΤΙΚΟΝ”

Συμπαραστεκόμενοι στον αγώνα των εργαζομένων του 
νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» εκφράζουμε την έντονη διαμαρ-
τυρία στα σχέδια της κυβέρνησης και της διοίκησης του 
νοσοκομείου, που ετοιμάζεται να βάλει μπρος σχέδιο 
νέου οργανισμού… Προσπαθεί να απαξιώσει τον όποιο 
δημόσιο δωρεάν χαρακτήρα έχει το νοσοκομείο, ψαλιδί-
ζοντας τις δημόσιες δομές του, προωθώντας την επιχει-
ρηματική δράση σε αυτές με ασθενείς- πελάτες και φθη-
νούς υγειονομικούς…

Θα είμαστε παρόντες σε όποια αγωνιστική πρωτοβου-
λία πάρετε για να γίνει το «ΑΤΤΙΚΟΝ» ένα σύγχρονο δημό-
σιο και δωρεάν νοσοκομείο, για υψηλού επιπέδου υπηρε-
σίες με πλήρεις υλικοτεχνικές υποδομές, με εργαζομέ-
νους υγειονομικούς να δουλεύουν σε ανθρώπινες συνθή-
κες, με νέες μόνιμες προσλήψεις, αξιοπρεπείς αποδοχές 
και δικαιώματα να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες 
τους.
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Συνεδρίαση του ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

άφησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ…

Δεν μπορεί προοδευτι-
κό, δίκαιο και σύγχρονο να 
είναι η βαρβαρότητα της 
εκμετάλλευσης…

Δεν είναι πρόοδος η 
εργασία χωρίς δικαιώματα, 
η ανεργία, η φτώχια, η εξα-
θλίωση που εξαναγκάζο-
νται να ζουν οι εργαζόμε-
νοι, όταν ο πλούτος που 
παράγουν, επαρκεί για να 
ικανοποιούνται οι σύγχρο-
νες ανάγκες τους…

Δεν είναι πρόοδος, όταν 
οι παραγωγικές δυνάμεις 
και δυνατότητες της οικο-
νομίας της χώρας παραδί-
δονται στην κερδοφορία 
του κεφαλαίου…

Δεν είναι πρόοδος όταν 
οι κυβερνήσεις επικαλού-
νται… την λεγόμενη πράσι-
νη ανάπτυξη, Όταν μας 
ετοιμάζουν νέες αυξήσεις 
στη τιμή του ρεύματος 
κατά 30% το επόμενο διά-
στημα και καταστρέφουν 
το περιβάλλον όπως τους 
βολεύει, πράγμα που δεν 
είναι άσχετο από τις πρό-
σφατες καταστροφικές 
πυρκαγιές… 

Δεν μπορεί να θεωρείται 
σωστή και προοδευτική η 
θέση… ότι αιτία των πυρ-
καγιών… είναι η κλιματική 
αλλαγή, όταν δεν υπάρ-
χουν πυροσβεστικά μέσα, 
όταν ο μέσος όρος ηλικίας 
των πυροσβεστών είναι 45 
με 50 χρόνια και πάνω, 
όταν για την Αττική εγκρί-
νονται ποσά των τριάντα 
χιλιάδων ευρώ για την διά-
νοιξη δασικών δρόμων. 
Όμως για την παρουσία 
των ελληνικών στρατευμά-
των στο Αφγανιστάν διατί-
θεται το τεράστιο ποσό 
των τριακοσίων εκατομμυ-
ρίων ευρώ τον χρόνο…

Δεν είναι πρόοδος η 
υγεία, η παιδεία τα κοινω-
νικά δικαιώματα η κοινωνι-
κή ασφάλιση, τα κοινωνικά 
δικαιώματα να παραδίδο-
νται στα νύχια των ιδιω-
τών…

Προοδευτικό και δίκαιο 
είναι όταν στην παραγωγι-
κή διαδικασία, τα επιτεύγ-
ματα της τεχνολογίας, της 
επιστήμης και η εργασία 
προάγονται και αξιοποιού-
νται για να υπηρετούνται οι 
σύγχρονες πραγματικές 
ανάγκες του παραγωγού 
του πλούτου, που είναι ο 
εργαζόμενος και μόνο 
αυτός, με απόλυτο σεβα-
σμό στο περιβάλλον…

Η μακροχρόνια πείρα 
του εργατικού κινήματος 
παγκόσμια αλλά και στην 
πατρίδας μας, μας διδά-

σκει ότι το δίκαιο δεν χαρί-
ζεται, κατακτιέται μόνο 
μέσα από τον αγώνα του 
εκμεταλλευόμενου απένα-
ντι στον εκμεταλλευτή…

Για όλα αυτά θα συνεχί-
σουμε τον αγώνα μας με 
συνέπεια, σταθερά μέχρι 
την ανατροπή όλου του 
αντεργατικού, αντιασφαλι-
στικού, αυταρχικού, νομο-
θετικού πλαισίου. Έχουμε 
την σιγουριά, ότι τελικά, 
όσα εμπόδια και αν συνα-
ντήσουμε σε αυτό το 
δρόμο, στο τέλος οι εργά-
τες θα νικήσουν και θα 
ζήσουν με τον πλούτο που 
παράγουν…

Εκφράζουμε την ανησυ-
χία μας γιατί όλες οι πρό-
σφατες ελληνοαμερικανι-
κές συμφωνίες αποτυπώ-
νουν την επιδίωξη του 
Ελληνικού αστικού κρά-
τους για πιο ενεργητική 
εμπλοκή στους σχεδια-
σμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ 
και της Ε.Ε, στους ιμπερια-
λιστικούς ανταγωνισμούς 
τους με την Ρωσία και την 
Κίνα, στο όνομα της γεω-
στρατηγικής αναβάθμισης 
της Ελλάδας, των συμφε-
ρόντων της αστικής τάξης 
της χώρας μας… Στο 
Αφγανιστάν συνεχίζεται το 
έγκλημα με την ένταση των 
ανταγωνισμών των ισχυ-
ρών ιμπεριαλιστικών δυνά-
μεων... Οι κίνδυνοι για 
όλους του γειτονικούς 
λαούς και το λαό του 
Αφγανιστάν που ζει στην 
ανέχεια, την τρομοκρατία 
και τον πόλεμο, με τους 
Ταλιμπάν να διαδέχονται 
τα Νατοϊκά στρατεύματα, 
μεγαλώνουν…

Η ειρήνη σήμερα περνά-
ει μέσα και από τον δικό 
μας αγώνα…

Με όπλο την ενότητα 
μας, την κοινή δράση στα 
πλαίσια της ΣΕΑ, με το 
πλαίσιο αιτημάτων μας, 
είμαστε γεροί και έτοιμοι 
να βρεθούμε ξανά στο 
προσκήνιο του αγώνα. Το 
συνταξιουχικό κίνημα δεν 
θα έχει την κατάντια της 
πλειοψηφίας στη ΓΣΕΕ…

Στα δύσκολα προβλή-
ματα που έχουμε μπροστά 
μας, ο δρόμος του αγώνα 
είναι δοκιμασμένος και 
παρακαταθήκη για εμάς, 
για το κίνημα… Αυτός 
είναι ο δικός μας μονό-
δρομος, αυτή τη δοκιμα-
σμένη πορεία θα συνεχί-
σουμε με όλες τις μορ-
φές, κόντρα στα αυταρχι-
κά μέτρα της κυβέρνη-
σης, στέλνοντας ελπιδο-
φόρο αγωνιστικό μήνυμα 
στην νέα γενιά, στα παι-
διά μας και στα εγγόνια 
μας.

συνέχεια από τη σελ. 3

(1) Οι αιτίες
Η Εύβοια, επειδή τα 

βουνά της είναι ανοιχτά 
στους αγέρηδες του Αιγαί-
ου όλο το χρόνο, αποτέλε-
σε σαν περιοχή πρώτο 
στόχο των επενδυτών των 
Ανανεούμενων Πηγών 
Ενέργειας (ΑΠΕ) για την 
εγκατάσταση ανεμογεννη-
τριών και ήδη σε κάποια 
μέρη της έχουν γίνει 
τέτοιες εγκαταστάσεις. 
Αυτό βέβαια ισχύει και για 
άλλες περιοχές και βουνά.

Όμως αυτές δεν ήταν 
αρκετές. Οι επενδυτές 
έχουν πάρει φόρα. Που 
όμως δεν ανέχονται εμπό-
δια στις μπίζνες τους και 
πρόσθετους μπελάδες, 
δηλαδή έξοδα και χρόνο 
για διάνοιξη μεγάλου 
δικτύου δρόμων, δημιουρ-
γία ειδικών ελεύθερων 
χώρων («πλατείες») για την 
εγκατάσταση κλπ… Τέτοια 
εμπόδια λχ είναι τα δάση 
στα βουνά αυτά. Περιπτώ-
σεις αυτής της φόρας:

- Η Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας (ΡΑΕ) στις 24 
Ιούνη χορήγησε τρεις 
άδειες παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας από αιο-

λικούς σταθμούς (συνολι-
κά 65 ανεμογεννήτριες) 
στους δήμους Μαντουδί-
ου - Λίμνης - Αγίας Άννας 
και Διρφύων – Μεσσαπίων 
στη Βόρεια Εύβοια. Εκεί 
που μπήκαν οι φωτιές. 
Τυχαίο;

- Οι εταιρείες που πήραν 
τις άδειες είναι οι: «Αιολική 
Μαρμαρίου Εύβοιας ΜΑΕ» 
η «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΒΕΤΕ» και η «Ενεργειακή 
Στύρων Ευβοίας ΜΑΕ».

Έχει μια αξία να επιση-
μάνουμε πως οι ιδιοκτήτες 
των περιοχών αυτών είναι 
δασικοί συνεταιρισμοί και η 
Εκκλησία, κάποιες μάλιστα 
βρίσκονται σε περιοχές 
NATURA! Ξανά τυχαίο;

Επίσης η ΡΑΕ είχε εκτι-
μήσει πως, για να προχω-
ρήσει το σχέδιο για τις 
ΑΠΕ στη Βόρεια Εύβοια 
χρειαζόταν να γίνει αναθε-
ώρηση του υπάρχοντος 
χωροταξικού σχεδίου. Ότι 
ακριβώς εξήγγειλε ο πρω-
θυπουργός, τις ημέρες 
που οι φωτιές ακόμα έκαι-
γαν!!! Ξανά τυχαίο;

Επίσης εκκρεμεί μία 

αίτηση της εταιρείας 
«ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ», προκει-
μένου να χαρακτηριστεί 
Στρατηγική Επένδυση η 
εγκατάσταση συγκροτήμα-
τος αιολικών σταθμών 
συνολικής εγκατεστημένης 
ισχύος 450,6 MW (104 
ανεμ/τριες) στη βορειοκε-
ντρική και νότια Εύβοια 
(κύρια σε δασικές εκτάσεις 
σύμφωνα με κείμενο αξιο-
λόγησης της ENTERPRISE 
GREECE - κυβερνητικό 
όργανο), εντασσόμενη σε 
νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να 
τύχει χαριστικών κινήτρων, 
όπως φορολογικά, ταχεία 
αδειοδότηση, ενίσχυσης 
δαπανών κ.λπ. Ξανά σε 
καμένα. Τυχαίο;

Λίγο καιρό πριν καούν 
το Τατόι και οι γύρω περιο-
χές (Βαρυμπόμπη) είχαν 
βγει στη δημοσιότητα οι 
πληροφορίες για τα σχέδια 
ορισμένων επιχειρηματιών 
για ανάπτυξη τουριστικών 
και σχετικών δραστηριοτή-
των στην περιοχή, που 
έβρισκαν εμπόδιο το πυκνό 
δάσος, που την κάλυπτε. 
Τυχαίο;

Τα φωτοβολταϊκά για να 
εγκατασταθούν χρειάζο-
νται πεδινές και ανοιχτές, 
ελεύθερες εκτάσεις με 
πλούσια ηλιοφάνεια, όπως 
ακριβώς είναι οι καμένες 
περιοχές στην Ηλεία. 
Τυχαίο;

Η «Πράσινη Ανάπτυξη» 
θα αποτελέσει τον βασικό 
πυλώνα της ευρωπαϊκής 
και εγχώριας στόχευσης 
για επενδύσεις στην επό-
μενη δεκαετία, καλύπτουν 
και θα απορροφήσουν 
πολύ μεγάλο κομμάτι από 
τα χρηματοδοτικά προ-
γράμματα του Ταμείου 
Ανάπτυξης των 750 δισεκ. 
ευρώ, που ενέκρινε η ΕΕ. 
Όπως φαίνεται όμως «πρά-
σινη ανάπτυξη» με πράσι-
νο, με δάσος δεν μπορεί να 
γίνει. Αντιμετώπιση της κλι-
ματικής αλλαγής με δάση, 
που καταπολεμούν την κλι-
ματική αλλαγή, δεν μπορεί 
να υπάρξει.

Κι έτσι «ας πάει και το 
παλιόδασος», για να παρα-
φράσουμε την γνωστή 
λαϊκή ρήση.
(2) Οι υπεύθυνοι

(α) Ως γνωστόν για την 
προστασία των δασών 
απαιτείται χρηματοδότηση 
από τον ΚΠ προς τα 
δασαρχεία, ώστε να προ-
βούν στην εκτέλεση 
τέτοιων έργων. Ποια ήταν 
όμως η χρηματοδότηση;

2016 1,8 εκατ (ΣΥΡΙΖΑ)
2017 1,6 ( -/- )
2018 1,6 ( -/- )
2019 1,6 ( -/- )
2020 2 (ΝΔ)
2021 1,7 (ΝΔ- όταν ζητή-

θηκαν 17)
Σύνολο 10,3 εκατ. 

ευρώ(!!!!!) Τεράστιο 
ποσό…

Να θυμίσουμε πως είχαν 
προηγηθεί οι πυρκαγιές 
και πάλι στην Ηλεία, στην 
Εύβοια, στο Μάτι και σε 
άλλες περιοχές, που είχαν 
καταστρέψει εκατοντάδες 
χιλιάδες στρέμματα 
δάσους, είχαν δολοφονή-
σει δεκάδες ανθρώπους, 

είχαν καταστρέψει εκατο-
ντάδες περιουσίες. Αυτοί 
οι κυβερνώντες δεν έμα-
θαν, δεν κατάλαβαν, δεν 
ρώτησαν και συνέχισαν 
προς το χειρότερο την 
ίδια εμπρηστική πολιτική 
εγκατάλειψης των δασών;

Ας κάνουμε όμως και 
την αναγκαία σύγκριση με 
άλλες κρατικές δαπάνες 
αυτά τα χρόνια: Για το 
ΝΑΤΟ στην ίδια εξαετία, 
ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ διέθεσαν 
περίπου 30 δισεκ. ευρώ, 
ανάμεσα σ’ αυτά και 300 
εκατ/χρόνο για συμμετοχή 
μας στη ΝΑΤΟική κατοχή 
στο Αφγανιστάν. Για τα 
RAFALE η ΝΔ- με τις ευλο-
γίες του ΣΥΡΙΖΑ- θα ξοδέ-
ψει πάνω από 2 δισεκ., 
στην AEGEAN (πάλι με την 
έμμεση σύμφωνη γνώμη 
ΣΥΡΙΖΑ- ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ) 
χάρισε 120 εκατ., ενώ για 
την πανεπιστημιακή αστυ-
νομία σπατάλησε 30 εκατ. 
ευρώ. Συμπερασματικό το 
ερώτημα: Για ποιον νοιάζο-
νται οι διαχρονικά κυβερ-
νώντες μας;

(β) Λίγες μέρες πριν τις 
φωτιές ο κυρ- Μητσοτάκης 
σε μια περίεργη(;) πρόβλε-
ψή του από την Κέρκυρα- 
όπου είχε πάει για να 
εγκαινιάσει το χτίσιμο 
ξενοδοχείου με την τσιμε-
ντοποίηση 36.000 m2 
δάσους- είχε δηλώσει πως 
«κάποια στιγμή θα καούν». 
Και κάηκαν. Έχει μαντικές 
ιδιότητες ο πρωθυπουρ-
γός; Είχε κάποιες πληρο-
φορίες;

Σε μια συνέντευξή του 
επίσης ο πρωθυπουργός 
(στο CNN) είχε δηλώσει 
πως «Θα είναι ένα εγερτή-
ριο κάλεσμα, αυτή (απολι-
γνιτοποίηση) και άλλες 
καταστροφές (πυρκαγιές) 
… πρέπει να αλλάξουμε 
δραστικά τον τρόπο με τον 
οποίο παράγουμε ηλεκτρι-
κό….». Και τι περίεργο, 
εκεί που ανάβουν φωτιές, 
αλλάζει ο τρόπος παραγω-
γής ηλεκτρικού ρεύμα-
τος… Τυχαίο;

(3) Ο λαός απαιτεί: 
Πλήρης αποκατάσταση 
των δασών που κάηκαν. 
Πλήρης. Καμία ανεμογεν-
νήτρια, κανένα φωτοβολ-
ταϊκό. Τα δάση ανήκουν 
στο λαό και όχι στους 
καταπατητές, εμπρηστές 
και πλιατσικολόγους 
επενδυτές. Κι επί πλέον 
γιατί οι θέσεις εργασίας, 
οι περιουσίες, η παραγω-
γή που χάθηκαν, δεν πρό-
κειται να αναπληρωθούν 
ούτε κατ’ ελάχιστο ποσο-
στό από τις επενδύσεις 
αυτές.

Πυρκαγιές

Η Αξία του δημόσιου 
τομέα

Για άλλη μια φορά- μετά την υγειονομική κρίση-, 
δυστυχώς και πάλι με έναν τραγικό τρόπο, αποδείχτηκε 
η αξία του δημόσιου τομέα για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων, που η εγκληματική πολιτική των κυβερ-
νήσεων διαχρονικά και η λειτουργία του άθλιου οικονο-
μικού- κοινωνικού συστήματος δημιουργούν στο λαό 
και στη χώρα. Οι πυρκαγιές, που κατέστρεψαν σχεδόν 
ενάμιση εκατομμύρια στρέμματα δασών, έκαναν ακόμη 
πιο φανερή την ανάγκη ενός δημόσιου συστήματος 
αντιμετώπισης τέτοιων προβλημάτων και μάλιστα από 
την ανάποδη. Δηλαδή έγινε απόλυτα ξεκάθαρο πως η 
έλλειψη ενός ισχυρού, καλά οργανωμένου δημόσιου 
συστήματος δασοπροστασίας και πυρόσβεσης αποτε-
λεί κρίσιμο παράγοντα για τη σωτηρία του πλούτου της 
χώρας και του λαού. Το ίδιο θα φανεί και με τον κίνδυ-
νο των πλημμυρών που- αν προκύψουν- θα αποτελειώ-
σουν ότι άφησαν όρθιο οι πυρκαγιές.

Το κατάλαβαν (λένε) όλοι, αναγκάστηκαν να το 
παραδεχτούν τα αστικά κόμματα, που σαν κυβερνήσεις 
έχουν την τεράστια, απόλυτη εγκληματική ευθύνη για 
την κατάσταση αυτή. Όλα τους άφησαν αδιόρθωτο το 
τραγικό λάθος(;) του διαχωρισμού της δασοπροστασί-
ας και πρόληψης από την καταστολή. Όταν απογύμνω-
σαν και διέλυσαν στην ουσία τον μηχανισμό των 
δασαρχείων, όταν- όχι πλέον από λάθος, αλλά σκόπι-
μα- αρνήθηκαν να δημιουργήσουν μηχανισμό πρόλη-
ψης, επί πλέον άφησαν τον μηχανισμό καταστολής/
κατάσβεσης ανεπαρκή σε ανθρώπινο δυναμικό και σε 
τεχνικό εξοπλισμό υποδομής.

Είναι βέβαιο πως η όποια σημερινή ή αυριανή κυβέρ-
νηση δεν πρόκειται να αλλάξει την ουσία αυτής της 
κατάστασης, δεν θα διορθώσει τα πράγματα, απλά 
μερικά μπαλώματα θα κάνει. Δεν πρόκειται να διαθέσει 
τα απαιτούμενα δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια 
ευρώ για τα δάση, αλλά θα συντηρεί την κρατική μιζέ-
ρια για την προστασία τους ή την αποκατάστασή τους.

Ο λαός λοιπόν δεν έχει άλλο δρόμο για να υπερασπι-
στεί τον πλούτο του- όλος ο πλούτος που υπάρχει και 
παράγεται στη χώρα είναι δικός του- παρά να εντείνει 
τους αγώνες του, με οργάνωση, με μαζικότητα, αποφα-
σιστικότητα και βέβαια χωρίς να δείχνει ίχνος εμπιστο-
σύνης στους υπεύθυνους για τη σκληρή πραγματικότη-
τα, που κάθε χρόνο ζούμε.

Να διεκδικήσει ένα σύστημα και μηχανισμό προ-
στασίας της χώρας δημόσιο, καλά εξοπλισμένο και 
οργανωμένο, με κεντρικό σχεδιασμό, με επιστημονι-
κά μελετημένες μεθόδους διαφύλαξης, συντήρησης 
και ανανέωσης του δασικού πλούτου και των οικονο-
μικών δραστηριοτήτων που μπορεί να προσφέρει 
στο λαό προς όφελός του.

“ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ
ΑΓΩΝΑΣ”
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Α σ τ ε ί α  κ α ι  σ ο β α ρ ά Υγεία- πανδημία- 4ο κύμα
Ιδιωτικοποίηση και κλείσιμο νοσοκομείων 

χτύπημα εργασιακών δικαιωμάτων
Στα πλαίσια των «μεταρ-

ρυθμίσεων» που η κυβέρνη-
ση προωθεί στην υγεία με 
το «ΝΕΟ ΕΣΥ» μπαίνει σε 
εφαρμογή ένα νέο εργα-
λείο, υποτίθεται για τον 
έλεγχο και παρακολούθηση 
της πορείας και κατάστα-
σης του κάθε ασφαλισμέ-
νου- ασθενή. Αυτό το εργα-
λείο ονομάστηκε 
«MyHealth» (η υγεία μου 
στα ελληνικά- διότι στους 
σημερινούς… μοντέρνους 
καιρούς δεν έχει νόημα να 
χρησιμοποιούμε την ελληνι-
κή γλώσσα για να τιτλοποι-
ήσουμε τέτοιες υπηρεσίες, 
πιο κατανοητά είναι τα 
αγγλικά).

Το «MyHealth» θα αποτε-
λεί στην ουσία ένα προσω-
πικό φάκελο του κάθε 
ασφαλισμένου, στον οποίο 
θα καταχωρούνται όλα τα 
προβλήματα υγείας που 
αντιμετωπίζει, παρέχοντας 
την δυνατότητα στο δημό-
σιο σύστημα (αλλά και 
στους ιδιώτες), δηλαδή 
στον ΕΟΠΥΥ, να ενημερώ-
νεται για την κατάσταση και 
την πορεία της ατομικής 
υγείας του, της φαρμακευ-
τικής και νοσοκομειακής 
περίθαλψής του.

Με μια πρώτη ματιά, θα 
μπορούσε να πει κάποιος 
πως αυτό είναι θετικό, βοη-
θάει. Το ζήτημα, που όμως 
προέκυψε, είναι «ποιον, 
πως και με ποιο σκοπό θα 
βοηθάει». Έτσι μάθαμε από 
τον κυρ- Μητσοτάκη πως με 
τη μέθοδο αυτή, «θα μπορέ-

σουμε να εξορθολογίσουμε 
τη φαρμακευτική δαπάνη, 
έτσι ώστε να είμαστε σίγου-
ροι ότι το σωστό φάρμακο 
συνταγογραφείται στο 
σωστό κόστος, στον σωστό 
ασθενή» κι ακόμα «οι εξετά-
σεις και διαγνώσεις». Αυτά 
τα απίθανα πράγματα από 
αστούς πολιτικούς θα τα 
ακούσεις, ότι δηλαδή ένας 
γιατρός θα δώσει λάθος 
φάρμακο σε λάθος ασθε-
νή(!!!).

Προειδοποίησε μάλιστα 
τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ 
που «επιμένουν να υπερσυ-
νταγογραφούν φάρμακα, 
τα οποία στην πραγματικό-
τητα δεν είναι απαραίτη-
τα(!!!)» πως «θα τους 
βρουν». Επανέρχεται η 
κυβέρνηση στην προ δεκαε-
τίας και πλέον μεθόδευση 
για νέες περικοπές στη 
δημόσια φαρμακευτική 
δαπάνη, ύστερα από αυτές 
που επιβλήθηκαν (κατά 
60%), με τη ίδια ακριβώς 
δικαιολογία, της δήθεν 
υπερσυνταγογράφησης. 
Αφού έκοψαν εκατοντάδες 
φάρμακα από τις λίστες 
συνταγογραφούμενων, 
αφού μείωσαν και καθήλω-
σαν τη μηνιαία κοστολογού-
μενη συνταγογράφηση των 
γιατρών σε απαγορευτικά 
επίπεδα, με αποτέλεσμα για 
πολλούς ασθενείς, ειδικά 
με σοβαρές ασθένειες, να 
υπάρχει δυσκολία στην αδι-
ατάρακτη φαρμακευτική 
αγωγή τους, έρχονται τώρα 
να μας πουν πάλι πως οι 
περικοπές αυτές δεν ήταν 
αρκετές και πρέπει να 
γίνουν κι άλλες, με ανοιχτές 
απειλές προς τους για-
τρούς που θα θέλουν να 
τηρήσουν τον όρκο τους.

Έτσι λοιπόν το MyHealth 
θα μετατραπεί σε έναν 
ακόμη κόφτη φαρμάκων 
από τον ΕΟΠΥΥ, που το 
κόστος αγοράς τους από 
τους ασθενείς θα μεταφερ-
θεί όλο στο πορτοφόλι 
τους. Ο ΕΟΠΥΥ θα γνωρί-
ζει, μέσω της εφαρμογής 
αυτής, ποια φάρμακα θα 
σου κόβει, όχι ποια θα σου 
παρέχει κι έτσι θα υπολογί-
ζει το δικό του ξαλάφρωμα 
από το κόστος τους.

Το MyHealth έτσι, αντί να 
μειώνει, θα μεγαλώνει το 
MyStress (το άγχος μου), 
σε κάθε επίσκεψη στο για-
τρό μου, αυξάνοντας την 
ανάγκη μου για περισσότε-
ρα φάρμακα, που όμως το 
MyHealth θα απαγορεύει να 
μου παρέχει ο γιατρός και 
πάει λέγοντας. Κι όλα αυτά 
όταν το 4ο κύμα της πανδη-
μίας χτυπάει όχι καμπάνα, 
αλλά συναγερμό, για μια 
γενικότερη επιβάρυνση της 
υγείας του λαού και από τις 
δικές της επιπτώσεις και 
από την κλιματική αλλαγή, 
που επίσης η κυβέρνηση 
επικαλείται για τόσα άλλα 
προβλήματα που προκύ-
πτουν.

Συμπέρασμα: την υγεία 
του- στα ελληνικά- θα την 
φροντίσει ο λαός με την 
πάλη και τους αγώνες του, 
το μόνο αντικαταθλιπτικό 
και αντικαπιταλιστικό φάρ-
μακο.

Ψηφιακός Φάκελος Υγείας

Σαν να μη συμβαίνει 
κάτι σοβαρό εδώ και δυο 
περίπου μήνες, αφ’ ότου 
το 4ο κύμα της πανδημί-
ας, με την μεταλλαγμένη 
μορφή του ιού «ΔΕΛΤΑ», 
έχει ενσκήψει δριμύ, απει-
λητικό και το ίδιο θανατη-
φόρο, η κυβέρνηση συνε-
χίζει να την αντιμετωπίζει 
ως εάν αφορά μόνο τους 
πολίτες αυτής της χώρας, 
ενώ η ίδια δεν έχει καμία 
σχέση ή ενδιαφέρον, 
ευθύνη ή υποχρεώσεις. 
Ευθύνη και υποχρεώσεις 
έχουν μόνο οι εργαζόμε-
νοι και ο λαός, ειδικά οι 
διστακτικοί ή ακόμα και 
αμφισβητούντες την ανά-
γκη του εμβολιασμού, 
όταν μάλιστα αυτός επι-
βάλλεται καταναγκαστικά 
επί ποινή άρνησης.

Η κυβέρνηση θεωρεί 
πως όσα έγιναν το προη-
γούμενο διάστημα ήταν 
όλα καλά, η απλή επανά-
ληψή τους- και μάλιστα 
προς το χειρότερο- αρκεί 
για να αντιμετωπιστεί η 
κατάσταση. Μάλιστα σε 
ακόμα πιο σύνθετες συν-
θήκες και με την προη-
γούμενη αρνητική εμπει-
ρία έρχεται με τα «νέα» 
μέτρα και αποφάσεις της 
να στριμώξει ακόμα περισ-
σότερο το λαό στη δική 
της λογική της «ατομικής 
ευθύνης».

Λέει λοιπόν στους 
ανεμβολίαστους, πως αν 
δεν κάνουν εμβόλιο, θα 
χάσουν τη δουλειά, το 
μισθό τους. Αν δεν κάνουν 
και πληρώνουν τεστ από 
την τσέπη τους, δεν θα 
περνούν την πόρτα του 
χώρου εργασίας τους. Αν 
δεν αρρωστήσει η πλειο-
ψηφία του 50+1 των 
μαθητών στις σχολικές 
αίθουσες, δεν θα κλείνουν 

οι τάξεις, τι κι αν κολλή-
σουν τους δασκάλους, 
τους γονείς τους, που 
μετά, αν δεν κάνουν σελφ 
τεστ, δεν θα μπαίνουν στη 
δουλειά. Ένας φαύλος 
κύκλος, για τον οποίο η 
κυβέρνηση ανερυθρίαστα 
τονίζει πως δεν θα έχει 
καμία ευθύνη.

Κι αν μείνουν τα δημό-
σια νοσοκομεία χωρίς το 
αναγκαίο προσωπικό, 
έρχεται η «συνεργασία» 
με τους ιδιώτες, δηλαδή η 
παράδοσή τους και των 
ασθενών στους τζογαδό-
ρους της υγείας μας.

Κατά τα άλλα ο κυρ- 
Μητσοτάκης «κουράστηκε 
να ακούει τα αιτήματα για 
προσλήψεις γιατρών». 
Δεν κουράζεται όμως 
καθόλου να ακούει τις 
απαιτήσεις των ιδιωτών 
κλινικαρχών και να τους 
μπουκώνει με χρήμα.

Να ξέρει όμως πως 
εμείς δεν θα κουραστού-
με, μαζί με τους μαχόμε-
νους υγειονομικούς και 
το εργατικό κίνημα, να 
φωνάζουμε και να διεκδι-
κούμε όλες τις αναγκαίες 
προϋποθέσεις για να 
υπάρχει ένα δυνατό, πλή-
ρως ικανό δημόσιο, 
δωρεάν σύστημα υγείας 
για όλο το λαό. χωρίς 
επιχειρηματίες κερδο-
σκόπους.

Εισιτήριο στον Όλυμπο σχεδιάζει να βάλει η κυβέρνη-
ση. Κάθε επισκέπτης, κάθε ορειβάτης ή και απλός περι-
πατητής στις πλευρές του Δωδεκάθεου βουνού θα πλη-
ρώνει για να κάνει τη βόλτα του, να σκαρφαλώσει στις 
πλαγιές του. Το… θεάρεστο αυτό έργο θα αναλάβει 
κάποια ιδιωτική εταιρία, με ανάθεση από την «κρατική» 
που διαχειρίζεται τις… τύχες του βουνού και θα βγάζει 
χρήμα. Έτσι από το πουθενά και για κανένα λόγο. Απλά 
κάποιος θέλει να τα ‘κονομήσει και βρέθηκε αυτός ο 
τρόπος.

Εδώ δεν χρειάζονται βούρδουλα οι κυβερνώντες. 
Τους κεραυνούς του νεφεληγερέτη Δία πρέπει να δοκι-
μάσουν. Να σηκωθεί ο αρχηγός του Δωδεκάθεου, να 
τους μαζέψει και να τους ρίξει στα Τάρταρα, ή να τους 
υποχρεώσει, σαν τον Σίσυφο, να ανεβοκατεβαίνουν το 
βουνό, πληρώνοντας κι όλας σε κάθε ανεβοκατέβασμα. 
Αι βρε δωδεκαθεομπαίχτες.

Έκανε ο Μπέζος της «Amazon» τη δεκάλεπτη- 
κόστους μερικών εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων- 
βόλτα του στο διάστημα κι αφού γύρισε και προσγειώ-
θηκε, έκανε δηλώσεις, ποιες;

«Θέλω να ευχαριστήσω κάθε εργαζόμενο και πελάτη 
της «Amazon». Παιδιά, εσείς πληρώσατε γι’ αυτό» και 
γέλασε ο κάθε πικραμένος με το… χιούμορ του. Βέβαια 
δεν είχε άδικο, σωστά μίλησε. Ειδικά οι εργαζόμενοι 
στην εταιρία του το ξέρουν πολύ καλά, αφού τους έκλε-
βε και τα μπουρμπουάρ, που τους έδιναν οι πελάτες 
για κάθε διανομή/παράδοση εμπορεύματος. Τόσο 
κιμπάρης ο Μπέζος, που για να πληθύνει τα δισεκα-
τομμύριά του, δεν δίσταζε να καταφεύγει στην ποταπή 
και χυδαία κλοπή των χαρτζιλικιών!!!. Αλλά τέτοιοι είναι 
οι δισεκατομμυριούχοι, που κάνουν κουμάντο στις 
ζωές δισεκατομμυρίων ανθρώπων.

Σε έρευνα που πραγματοποίησε το αμερικάνικο(!!) 
κέντρο ερευνών «Pew», όσον αφορά στη γνώμη των λαών 
για το ΝΑΤΟ, το 57% του ελληνικού λαού απάντησε πως 
έχει αρνητική γνώμη, ενώ μόλις 38% βλέπει τον δολοφονι-
κό αυτό οργανισμό θετικά. Η γνώμη σε άλλες χώρες είναι 
γενικά θετική, αλλά με πτώση σε Γαλλία από 73% (το 
2009) σε 59% και σε Γερμανία αντίστοιχα από 71% σε 
51%. Δεν έχουμε άδικο να καμαρώνουμε για το υψηλό 
αντιιμπεριαλιστικό φρόνημα του ελληνικού λαού, που το 
έχει αποδείξει άλλωστε πολλές φορές πχ στον πόλεμο 
στη Γιουγκοσλαβία.

Πως θα γίνει η «πράσινη ανάπτυξη και η καταπολέ-
μηση της κλιματικής αλλαγής»; Να κι άλλα παραδείγμα-
τα. Στο δήμο Λοκρών, θα εκχερσωθούν 26.000 στρέμ-
ματα ορεινής και ημιορεινής δασικής έκτασης για την 
εγκατάσταση ανεμογεννητριών.

Το 2017 επί ΣΥΡΙΖΑ και υπουργίας Φάμελου δόθηκε 
άδεια σε εταιρία για εγκατάσταση ανεμ/τριών σε περι-
οχή Natura του Λεοντίου του Δήμου Ερυμάνθου Αχαΐ-
ας. Στη συνέχεια, επί ΝΔ και υπουργίας Χατζηδάκη, η 
εταιρία έβαλε μπροστά την υλοποίηση της επένδυσής 
της. Πήραν χαμπάρι οι κάτοικοι την κομπίνα και με 
δημιουργία συντονιστικής επιτροπής εμπόδισαν τις 
εργασίες, κάτι που έκαναν και πρόσφατα σε δεύτερη 
απόπειρα, αποκλείοντας δρόμο για να εμποδίσουν τα 
μηχανήματα να περάσουν.

Τέτοια «πράσινη» καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής κάνουν οι κυβερνήσεις των καπιταλιστών. Με 
καταστροφή της πράσινης γης…

Τελικά ποιος απέτυχε στην κυβερνητική ανασύνθεση; 
Ο ΣΥΡΙΖΑ, που δεν μπόρεσε, παρά τις ελπίδες και προ-
τροπές του Α. Τσίπρα, να βάλει τον «αριστερό» συνεργά-
τη του, πρώην υπουργό του Αποστολάκη, υπουργό στην 
«νέα» κυβέρνηση της «δεξιάς» ΝΔ. Κλάμα που έριξε ο 
Αλέξης, που με μεγάλη αγωνία περίμενε ένα νεύμα του 
Κυρ- Μητσοτάκη στη βουλή για δώσει το ΟΚ, που το είχε 
ήδη δώσει βέβαια, σύμφωνα με ομολογία του ίδιου σε τ/ο 
συνέντευξή του, για την υπουργοποίηση του Αποστολά-
κη, αλλά δεν είδε ποτέ αυτό το νεύμα, προς μεγάλη 
απογοήτευσή του…

Νέοι καιροί, νέα ήθη με τους «αριστερούς» της επο-
χής αυτής. Δεν στενοχωριούνται που δεν μπορούν να 
κάνουν κυβέρνηση δική τους με δικούς τους υπουργούς, 
αλλά δεν μπορούν να έχουν δικούς τους υπουργούς σε 
κυβέρνηση του «αντίπαλου» κόμματος!!! Ε ρε γλέντια 
που θα ‘λεγε κι ο Καραγκιόζης…

Θυμάστε τα πανηγύρια δεξιών και αριστερών για την 
εκλογή του Μπάιντεν, που κι αυτός, μετά τον Κλίντον, 
τον Ομπάμα θα έφερνε την αλλαγή. Τον τσακωμό ανά-
μεσα σε ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ- Βαρουφάκη για το ποιος είναι ο 
καλύτερος μιμητής του στη «φιλολαϊκότητα και στα 
ελπιδοφόρα προγράμματα; Ο Μπάιντεν λοιπόν με μια 
απόφαση- μαχαίρι έκοψε τα επιδόματα ανεργίας που 
λάμβαναν 7,5 εκατομμύρια Αμερικανοί, στα πλαίσια 
του προγράμματος «Βοήθημα Ανεργίας Πανδημίας» 
(PUA)- που μάλιστα τα είχε θεσπίσει ο ακροδεξιός- 
ανισσόροπος- διαβολικά καλός Τρραμπ!! Μάλιστα εν 
μέσω του φουντώματος του 4ου κύματος της πανδημί-
ας με τον ιό «Δέλτα». Τόσο… αριστερός ο Μπάιντεν, 
που σημειωτέον υμνήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και το 
Μερα25 για τον νεοκεϋνσιανισμό του, που αποδίδει 
στα μονοπώλια εκατοντάδες δισεκ. δολάρια

Η επέλαση της ακρίβειας
Δεν προλαβαίνουμε να πάρουμε ανάσα, έστω και καπνοφορτισμένη και να 

‘σου το επόμενο χτύπημα από την «ελεύθερη αγορά». Ένα νέο κύμα ακρίβειας, 
σαν τσουνάμι πανύψηλο, θα χτυπήσει τους μισθούς, τα μεροκάματα, τις συντά-
ξεις, το «ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα» των θεόφτωχων ή το καθόλου εισόδημα 
των εξαθλιωμένων εργατικών- λαϊκών οικογενειών.

Ξεκινώντας από τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος και τα καύσιμα, οι 
τιμές των ειδών και υπηρεσιών πρώτης- πρώτης ανάγκης θα εκτιναχθούν στα 
ύψη- οι εκτιμήσεις ακόμα και κυβερνητικών παραγόντων αναφέρονται σε ποσο-
στά ανατιμήσεων 50%. Γιατί πλέον έχουμε και τα νέα τερτίπια της ελεύθερης 
αγοράς και στην ενέργεια. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας. Όπου η τιμή χοντρικής 
του ηλεκτρικού ρεύματος ξεπέρασε τα 200 ευρώ, αυξημένη κατά 20%. Διότι το 
ρεύμα πλέον αγοράζεται, πουλιέται, τζιράρεται και τζογάρεται . Απέκτησε και το 
ρεύμα τη δική του Σοφοκλέους. Όπου διαμορφώνονται οι τιμές χοντρικής, 
δηλαδή ο καταναλωτής δεν η ξέρει ποτέ τι πληρώνει και για πόσο. Ενδεικτικά η 
τιμή χονδρικής στη χώρα μας έχει τριπλασιαστεί από τον Νοέμβρη του 2020. 
Σύμφωνα με ομολογία του υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος Κ. Σκρέκα 
σε τ/ο σταθμό (3/8/2021) «η ενεργειακή μετάβαση (απολιγνιτοποίηση) έχει 
κόστος» και εξαρτάται από την κάθε εταιρεία το κομμάτι της αύξησης που «θα 
μπορέσει να απορροφήσει». Με άλλα λόγια πόσο θα ακριβύνει το ρεύμα που 
παρέχει.

Αν σκεφτούμε πως δεν υπάρχει καμία παραγωγική, εμπορική ή παροχής υπη-
ρεσιών διαδικασία, που να μην εξαρτιέται από την ενέργεια, καταλαβαίνουμε 
πως δεν πρόκειται να υπάρξει ένα αγαθό ή υπηρεσία, που δεν θα ακριβύνει.

Το αίτημα της άμεσης λήψης μέτρων από την κυβέρνηση, ώστε να μην 
ανηφορίσουν οι τιμές λιανικής, που πέφτουν όλες στο βαλάντιο του εργαζό-
μενου, του άνεργου, του συνταξιούχου και των οικογενειών τους πρέπει να 
μπει στην προμετωπίδα των εργατικών και λαϊκών αγώνων.

Τα παρακάλια του Γεωργιάδη προς τους σουπερμαρκετάδες να… απορροφή-
σουν- για μικρό διάστημα βέβαια όπως δήλωσε- τις αυξήσεις είναι γελοιότητες.

Το δίδαγμα και το συμπέρασμα 
βγαίνουν κάθε μέρα. Δεν περιμέ-
νουμε από σωτήρες, γιατί δεν 
υπάρχουν τέτοιοι. Το λαό θα σώσει 
ο Λαός. Με την οργάνωση, την 
πίστη, την αποφασιστικότητά του, 
τους αγώνες και την πάλη του.
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Ποιο είναι το μόνιμα επαναλαμβανόμενο κυβερνητι-
κό επιχείρημα, που πρώτος ο πρωθυπουργός κυρ- 
Μητσοτάκης εκστομίζει συνεχώς για να εξωραΐσει την 
πολιτική της στην αντιμετώπιση των τεράστιων προ-
βλημάτων της πρώτης διετίας της; «Κάναμε ότι μπο-
ρούσαμε, το ανθρωπίνως δυνατό».

Κι έτσι- νομίζει πως-  ξεμπερδεύει με τις ευθύνες 
της για το ότι αυτό το «κάναμε ότι μπορούσαμε» δεν 
μπορεί να σώσει το λαό από τις συμφορές που προκύ-
πτουν, όχι ασφαλώς από μόνες τους, αλλά από το χέρι 
του μόνιμου εμπρηστή της ζωής του λαού. Του συστή-
ματος που υπηρετεί.

Κάνουμε ότι μπορούμε με την πανδημία. Κάνουμε 
ότι μπορούμε με τους εμπρησμούς και τις πυρκαγιές. 
Κάνουμε ότι μπορούμε με τις (επερχόμενες) πλημμύ-
ρες. Κάνουμε ότι μπορούμε για την αποκατάσταση 
των ζημιών και των καταστροφών των ανθρώπων, που 
τις υπέστησαν. Κάνουμε ότι μπορούμε με την ακρί-
βεια, που θα χτυπήσει το βιοτικό επίπεδο των εργαζο-
μένων. Κάνουμε ότι μπορούμε- άκρως συμβολικό 
όπως ομολόγησε ο κυρ- Μητσοτάκης- για την… αύξη-
ση των μισθών.

Κι ασφαλώς αυτό το μοτίβο δεν είναι δική της ανα-
κάλυψη. Το ίδιο επικαλούνταν όλες οι κυβερνήσεις, 
ειδικά της τελευταίας 15ετίας, που «έκαναν ότι μπο-
ρούσαν» αφού συνυπέγραψαν και συμφώνησαν στα 4 
μνημόνια. Γιατί, να θυμίσουμε, το 4ο ευρωενωσιακό 
υπερμνημόνιο- Ταμείο Ανάκαμψης το βαφτίσανε- το 
χαιρέτησαν και το ενέκριναν όλα τα αστικά κόμματα. 
Αυτό, που για την υλοποίησή του, απαιτείται σαν δεδο-
μένη προϋπόθεση η ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής 
ασφάλισης, η κατάργηση του δικαιώματος στην απερ-
γία, το πάγωμα των μισθών, η πλήρης απελευθέρωση 
της ενέργειας, άρα και των τιμολογίων που πληρώ-
νουν τα λαϊκά νοικοκυριά, η ιδιωτικοποίηση του νερού, 
των εθνικών δρόμων με εξακόντιση των διοδίων στα 
ύψη κ.α. Αυτά όλα που δεν είναι «νεοφιλελεύθερες 
ιδεοληψίες» της ΝΔ, όπως μας λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά 
ξεκάθαρες απαιτήσεις του μεγάλου κεφαλαίου και 
αποφάσεις της ΕΕ, απέναντι στις οποίες κανένα αστι-
κό κόμμα δεν «κάνει ότι μπορεί», αλλά ότι το διατά-
ζουν.

Τι λείπει από το «κάνουμε ότι μπορούμε» για να 
αποκατασταθεί η αλήθεια; Για να φανεί η σκληρή 
πραγματικότητα, που δημιουργεί η κυβερνητική πολι-
τική; Μια μικρή λεξούλα. Το «δεν». Που αν μπει μπρο-
στά από το «κάνουμε ότι μπορούμε» και γίνει «δεν 
κάνουμε ότι μπορούμε», τότε έχουμε την αλήθεια. Που 
είναι: δεν κάνουμε ότι μπορούμε για την πανδημία, για 
τις πυρκαγιές και πλημμύρες, για την αποκατάσταση 
των καταστροφών, για την ακρίβεια, για τους μισθούς, 
για όλα. Δεν προσλαμβάνουμε γιατρούς και υγειονομι-
κούς, δεν εξοπλίζουμε τα δημόσια νοσοκομεία, δεν 
επιτάσσουμε τον ιδιωτικό τομέα στην υγεία, δεν παρέ-
χουμε όλες τις προϋποθέσεις δωρεάν στο λαό για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας, δεν ενισχύουμε το μηχα-
νισμό των ΜΜΜ, δεν μειώνουμε τον αριθμό των μαθη-
τών ανά τάξη, δεν βοηθάμε τους νέους να έχουν 
απρόσκοπτη πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, 
δεν δίνουμε αυξήσεις στους μισθούς, δεν προστατεύ-
ουμε τους εργαζόμενους από την εργοδοτική αυθαι-
ρεσία, δεν κάνουμε τίποτα για την ακρίβεια, δεν παίρ-
νουμε και δεν χρηματοδοτούμε όλα τα αναγκαία 
μέτρα για την προστασία του φυσικού πλούτου της 
χώρας, της ζωής και της περιουσίας των εργαζομέ-
νων, δεν καλύπτουμε όλες τις ζημιές από τις πυρκα-
γιές κλπ.

Σαν συνέχεια των παραπάνω το δεύτερο επιχείρη-
μα είναι «κάνουμε ότι πρέπει». Ότι πρέπει για την επι-
κουρική ασφάλιση, ώστε «να ανακουφίσουμε τους 
νέους από την υποχρέωση να πληρώνουν για τις 
συντάξεις των παλιών». Ότι πρέπει στην ανώτατη 
εκπαίδευση «για να απαλλάξουμε τους νέους- επίσης- 
από τα δεσμά των πανεπιστημίων». Ότι πρέπει «για να 
αποκαταστήσουμε τις καταστροφές με ταυτόχρονες 
επενδύσεις στις καμένες περιοχές, εκμεταλλευόμενοι 
την ιδιωτική εθελοντική πρωτοβουλία». Ότι πρέπει «για 
να διαφυλάξουμε την κοινωνική ομαλότητα και τη λει-
τουργία της αγοράς από τις συνδικαλιστικές αυθαιρε-
σίες». Ότι πρέπει «για να ενισχύσουμε την ανταγωνι-
στικότητα της οικονομίας και των επιχειρήσεων». Ότι 
πρέπει «για να εξασφαλίσουμε την απρόσκοπτη ανά-
καμψη των κερδών των μονοπωλίων στον τουρισμό». 
Και άλλα τέτοια «ότι πρέπει».

Ποια είναι η κατάληξη της κυβερνητικής αθυροστο-
μίας και κυνικότητας; Ότι δεν μπορεί και δεν πρέπει να 
έχουμε νοσοκομεία κάθε τριάντα χιλιόμετρα, σε κάθε 
πόλη, να υπάρχουν ΜΕΘ για όλους, το κάθε χωριό να 
έχει το δικό του πυροσβεστικό αεροπλάνο και τον δικό 
του πυροσβέστη, να σπουδάζουν όλοι οι μαθητές, που 
το επιθυμούν. Δεν μπορούν και δεν πρέπει οι εργαζό-
μενοι να υπερασπίζονται τους εαυτούς τους, να απερ-
γούν και να διαδηλώνουν, να ζητάνε αυξήσεις στους 
μισθούς. Με λίγα λόγια δεν μπορεί ο λαός να έχει 
δικαιώματα και απαιτήσεις.

Για να καταλήξουμε. Εμείς θα κάνουμε ότι πρέπει 
κι ότι μπορούμε, ότι είναι ταξικά απαραίτητο και 
δυνατό για να διαγράψουμε τα δικά τους, επίσης 
ταξικά, «δεν μπορούμε και δεν πρέπει». Να βάλουμε 
στη θέση τους τα δικά μας «όλα μπορούμε και όλα 
πρέπει».

Κυβέρνηση: κάναμε ότι 
μπορούσαμε κι ότι πρέπει

Κυβερνητικός «Ανασχηματισμός»
Έχει καταντήσει και βαρετό και γελοίο να συζητάμε κάθε τόσο και μάλιστα 

στα ΜΜΕ να γίνεται μια κουβέντα όλο άγχος και αγωνία, να ξετυλίγεται ένα μεγά-
λο κυνηγητό πληροφοριών για το ποιοι θα μπουν, ποιοι θα βγουν και ποιοι θα 
αλλάξουν πόστα στο τραπέζι του υπουργικού συμβουλίου, ποιοι οι στόχοι του 
πρωθυπουργού, τι κρυφές σκέψεις υπάρχουν και άλλα τέτοια τετριμμένα. Κι αν 
μας επιτρέπεται και η λέξη είναι λάθος. Ανασχηματισμός σημαίνει αλλάζω το 
σχήμα. Ας πούμε από τρίγωνο το κάνω τετράγωνο, από κύκλο οβάλ, από ορθο-
γώνιο οξυγώνιο κλπ. Η κυβέρνηση δεν έχει σχήμα, έχει σύνθεση, άρα η σωστή 
λέξη είναι Ανασύνθεση.

Αλλά εν πάση περιπτώσει τι έγινε με τις αλλαγές στο κυβερνητικό κονγκλάβιο, 
που να δικαιολογεί την τόση φασαρία; Θα αλλάξει κάτι προς το καλύτερο για 
τους εργαζόμενους, για το λαό; Θα ακυρωθούν τα αντεργατικά μέτρα και νόμοι 
για τους μισθούς, τις συντάξεις, τις εργασιακές σχέσεις, το συνδικαλισμό, τη 
φορολογία, τους πλειστηριασμούς κ.α. Όχι ασφαλώς. Χειρότερα θα γίνουν. Οι 
αλλαγές σημαίνουν πως η κυβερνητική ηγεσία θέλει να σπρώξει τα πράγματα, 
ώστε να γίνουν ακόμα… καλύτερα χειρότερα!!!

Το ζήτημα για το λαό δεν είναι να αλλάζουν οι υπουργοί, να εναλλάσσονται 
οι αστικές κυβερνήσεις, αλλά να αλλάξει, να ανατραπεί η πολιτική τους. Και 
μαζί της βέβαια αυτοί που την απαιτούν, τη σχεδιάζουν, την προωθούν και τα 
κυβερνητικά οργανέτα τους δεξιά κι αριστερά… Ο Λαός το λαό θα σώσει… Με 
τη Λαϊκή εξουσία.

Παιδεία: Πλίνθοι και 
Κεραμέως ατάκτως 
ερριμμένοι και πάλι

Τα αποτελέσματα των εισαγωγικών στις σχολές ανώ-
τατης εκπαίδευσης αποτέλεσαν ένα ηχηρό χαστούκι 
στην κυβέρνηση και στην υπουργό παιδείας της. Ξεφτιλί-
στηκε τελείως για όσα έλεγε για την Ελάχιστη Βάση 
Εισαγωγής- που ο Γαβρόγλου στο βιβλίο του χαρακτήρι-
σε… παρεξηγημένη(!!). Έχει μια αξία να επισημάνουμε, 
πως μαζί με την υπουργό ξεφτιλίστηκαν και οι καθηγητά-
δες στα πανεπιστήμια, που έσπευσαν σαν πειθήνια όργα-
να, να εκτελέσουν τη σοφιστεία της αυτή. Έτσι δεκάδες 
χιλιάδες μαθητές έμειναν έξω από τα πανεπιστήμια, 
δεκάδες σχολές και τμήματα έμειναν χωρίς πρωτοετείς 
φοιτητές. 

Ποια ήταν η κυβερνητική αντίδραση; Δήλωσε η Κερα-
μέως «να προετοιμαστούν- όσοι δεν πέτυχαν- για να 
δώσουν του χρόνου». Ειλικρινά μείνουμε κατάπληκτοι. 
Γιατί είμαστε βέβαιοι πως κανείς, μα κανείς- ειδικά μη 
εισαχθείς μαθητής- δεν θα σκεφτόταν να κάνει κάτι 
τέτοιο. Μόνο η πανέξυπνη υπουργός μας θα μπορούσε 
να κατεβάσει μια τέτοια λαμπρή και πρωτότυπη ιδέα. Και 
δεύτερον η Κεραμέως δήλωσε πως «βγαίνουν όλοι κερδι-
σμένοι, πρώτα από όλα οι υποψήφιοι γιατί δεν εγκλωβίζο-
νται πλέον στα πανεπιστήμια»!!!! Αυτό κι αν είναι απαύγα-
σμα του «να χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο!!!». Αφού 
σύμφωνα με αυτή τη λογική της κυβέρνησης, του κυρ- 
Μητσοτάκη και της «πλίνθοι και Κεραμέως», όσοι πέτυ-
χαν πρέπει να νιώθουν χαμένοι και δυστυχισμένοι, αφού 
εγκλωβίζονται, ενώ οι «αποτυχημένοι» ευτυχείς και κερδι-
σμένοι γιατί γλίτωσαν!!!! 

Λες και οι μαθητές αν ήθελαν να αποφύγουν το πανε-
πιστήμιο δεν ήξεραν τον πολύ- πολύ απλό τρόπο- να μην 
δώσουν εξετάσεις. Αλλά διάλεξαν τον βασανιστικό, να 
διαβάζουν, να ξενυχτάνε, να πηγαίνουν και να πληρώ-
νουν φροντιστήρια, να αγχώνονται, μαζί και οι γονείς 
τους, για να απολαύσουν όμως την απαλλαγή τους από 
το…   κακόβουλο πανεπιστήμιο διά χειρός Κεραμέως… 

Κι αν είναι έτσι, γιατί οι «αποτυχημένοι» φέτος να 
ξαναδοκιμάσουν να δώσουν εξετάσεις του χρόνου; Για 
να εγκλωβιστούν σε κάποιο βάρβαρο πανεπιστήμιο;

Δεν θα παραλείψουμε βέβαια να σχολιάσουμε την 
προτροπή της οι «αποτυχημένοι (ευτυχείς μη εγκλωβι-
σμένοι) να πάνε σε δημόσιο ΙΕΚ». Αλλά και σε ιδιωτικό 
ΙΕΚ και κύρια κολέγιο. Αφού σύμφωνα επίσης με την 
κυβερνητική/Κεραμεωσική λογική οι μαθητές του μηδέν 
απαγορεύεται μεν να πάρουν πτυχία οικονομολόγων πχ 
από δημόσια πανεπιστήμια, αλλά μπορούν να τα αγορά-
σουν από ιδιωτικά κολέγια- στα οποία σπρώχνει σωρηδόν 
πελατεία η κυβέρνηση/Κεραμέως με την πολιτική της 
αυτή- και να είναι και ισότιμοι με τους αριστούχους πτυ-
χιούχους της ΑΣΟΕΕ, του ΠΑΝΤΕΙΟΥ κ.α.!!!

Ρε που τη βρήκαν και την έκαναν υπουργό. Όχι πως 
άμα ήταν άλλος ή άλλη στη θέση της θα έκανε ή θα έλεγε 
κάτι καλύτερο, αλλά έτσι για χάρη της συζήτησης σχολι-
άζουμε… Άλλωστε και στο μακρινό και στο πιο πρόσφατο 
παρελθόν είδαμε και τους άλλους υπουργούς παιδείας 
και τα παρόμοια αντιπαιδαγωγικά καμώματά τους…

Εμείς ευχόμαστε και στους επιτυχόντες και στους 
όχι να δυναμώσουν την πάλη τους για παιδεία- εκπαί-
δευση αποκλειστικά δημόσια, δωρεάν, που θα εξασφα-
λίζει επαγγελματική αναγνώριση με το πτυχίο, για 
κατάργηση της ιδιωτικής παιδείας και παραπαιδείας. 
Θα είμαστε μαζί τους.

Αφγανιστάν
Δίνουν και παίρνουν οι αναλύσεις διαφόρων για τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν, 

την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία μετά από την 20ετή κατοχή του από το 
ΝΑΤΟ.

Βασικά στοιχεία αυτών των αναλύσεων η αντιδραστικότητα του καθεστώτος που 
θα εγκαθιδρύσουν, η ήττα της δύσης και των αμερικανών, η άσχημη θέση των 
γυναικών, η μαύρη μοίρα των αντιπάλων τους. Ας τα πάρουμε ένα – ένα.

Το καθεστώς που θα στήσουν, το είπαν, θεοκρατικό, ισλαμική δημοκρατία με 
ανώτατο αρχηγό τον θρησκευτικό ηγέτη των Ταλιμπάν και κάτω από αυτόν όλοι οι 
άλλοι, περίπου σαν του Ιράν, όπου βέβαια στα 40 χρόνια που πέρασαν από την 
ανατροπή του Σάχη και την εγκαθίδρυση της ισλαμικής δημοκρατίας των Αγιατολ-
λάχ, η προσαρμογή της στα πλαίσια ενός καθαρού αστικού καθεστώτος έχει πλέον 
οριστικοποιηθεί, ενώ η λειτουργία του καπιταλισμού είναι δεδομένη και αναμφισβή-
τητη.

Κάπως έτσι θα γίνει και στο Αφγανιστάν. Η αστική τάξη που υπάρχει στα σπλά-
χνα των Ταλιμπάν θα χρειαστεί τη δική της ισλαμική- αστική δημοκρατία, με τα 
όποια θεοκρατικά- σκοταδιστικά χαρακτηριστικά την διέπουν. Ασφαλώς θα έχει 
αυτά τα αντιδραστικά στοιχεία. Φανταστείτε να είχαμε εμείς «χριστιανική» δημοκρα-
τία, με τον αρχιεπίσκοπο γενικό αρχηγό του κράτους, υπουργούς επισκόπους και 
την πολιτική ηγεσία κάτω από αυτόν, με λειτουργία στη βάση πολλών αντιδραστι-
κών χριστιανικών ιδεοληψιών.

Όσον αφορά στην ήττα της δύσης και των αμερικανών. Ο κόσμος το ‘χει τού-
μπανο, ότι η έλευση των Ταλιμπάν στην εξουσία δεν συνιστά καμία δυτική ήττα, 
αλλά μια συμφωνημένη εναλλαγή μεταξύ των ΗΠΑ και της ηγεσίας των Ταλιμπάν 
(υπογράφτηκε το Φλεβάρη του 2020 στο Κατάρ, ο υπογράφων εκ μέρους των δεύ-
τερων ήταν ο μουλάς Αμπντούλ Γάνι Μπαραντάρ, διορισθείς αναπληρωτής πρω-
θυπουργός στην κυβέρνησή τους), στα πλαίσια της αναδιάταξης των αμερικανικών 
σχεδιασμών για την ευρύτερη περιοχή της Ασίας, στην κόντρα κύρια με την Κίνα.

Για δε την τύχη των αντιπάλων και των γυναικών οι αναλυτές κάνουν πως 
ξεχνούν, ότι από την πρώτη θητεία των Ταλιμπάν στην εξουσία, έχουν περάσει 
τριάντα χρόνια. Οι Ταλιμπάν δεν είναι πλέον οι «φανατικοί μαθητές» εκείνης της 
περιόδου, αλλά μια κανονική πολιτική φράξια, που έχει οικονομικούς και πολιτικούς 
στόχους να εξυπηρετήσει, με βάση τα συμφέροντα των παλιών και νέων τζακιών 
καπιταλιστών, που αναφύονται στο Αφγανιστάν. Ο αφγανικός καπιταλισμός χρειά-
ζεται σπουδαγμένους νέους, άντρες και γυναίκες, έχει ανάγκη και από την παρου-
σία των γυναικών στην παραγωγή. Αν εξαιρέσουμε λοιπόν τη μπούργκα, τις ξεχω-
ριστές τάξεις ή και περιπτωσιακές ακρότητες σε βάρος γυναικών (ποια η διαφορά 
από τις απανωτές δολοφονίες  γυναικών και βία εδώ σε ‘μας), οι γυναίκες θα 
συνεχίσουν κατά τα άλλα να έχουν δικαιώματα στη μόρφωση και την εργασία.

Από την άλλη ο απόλυτα και ολοφάνερα ομολογημένος και δηλωμένος από την 
ηγεσία τους τέτοιος προσανατολισμός (κάλεσμα για οικονομική βοήθεια, συνέχιση 
και εμβάθυνση των οικονομικών σχέσεων με Κίνα και άλλες χώρες και προς τις 
ΗΠΑ, προβολή των οικονομικών δυνατοτήτων του Αφγανιστάν για επενδύσεις κλπ), 
συνοδευόμενος από εξαγγελίες για ατιμωρησία και αμνηστία των συνεργατών των 
ΝΑΤΟικών κατοχικών δυνάμεων, δείχνει πως οι Ταλιμπάν δεν επιθυμούν να συνεχί-
σουν και μάλιστα να εντείνουν την αντιπαράθεση με τη δύση ή και άλλες χώρες στη 
μεταβατική τουλάχιστον αυτή περίοδο.

Όλα καλά στο Αφγανιστάν λοιπόν; Όχι βέβαια. Γιατί ο αφγανικός λαός θα συνε-
χίσει να βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση, στη φτώχεια, η προσφυγιά- αν δεν υπάρ-
ξει κάποια απόλυτα απαγορευτική τακτική από την νέα κυβέρνηση της χώρας- θα 
συνεχιστεί, η εκμετάλλευση των εργαζομένων θα ενταθεί στο όνομα της αντιμετώ-
πισης ακριβώς αυτών των καταστάσεων.

Όμως τι δεν λένε οι λαλίστατοι στα άλλα αναλυτές;
Πόσο κόστισε στον Αφγανικό λαό η 30ετής αυτή «περιπέτεια». Πόση φτώχεια, 

καταστροφή και τρόμο μάζεψε, κύρια από τους δυτικούς «σωτήρες» του. Τις εκα-
τόμβες των αθώων θυμάτων, τα εκατομμύρια των ξεριζωμένων, την ένοπλη κατοχή 
από ξένους κατακτητές. 

Δεν λένε αυτοί που ανησυχούν για τα δικαιώματα των γυναικών, ότι επί Λαϊκής 
Δημοκρατίας αυτά ήταν κατοχυρωμένα και εφαρμοσμένα στην πράξη. Ότι το εμπό-
ριο των ναρκωτικών είχε σχεδόν εξαλειφθεί, ενώ επί ΝΑΤΟικής κατοχής η παραγω-
γή οπίου- ηρωίνης εξακοντίστηκε 400% πάνω. Ότι η γη είχε μοιραστεί στους ακτή-
μονες. Ότι ο πλούτος που παραγόταν, ανήκε και μοιραζόταν σε όλο το λαό. 

Δεν λένε ότι τους Μουτζαχεντίν/Ταλιμπάν εξόπλισαν οι δυτικοί και μέσω Πακι-
στάν τους έστειλαν να πολεμήσουν και να ανατρέψουν το λαϊκό καθεστώς.

Δεν κάνουν καμία αναφορά, ούτε κιχ, στο πόσο κόστισε γενικά η ΝΑΤΟική κατο-
χή στους λαούς των χωρών- μελών του ΝΑΤΟ, πόσο κόστισε στο δικό μας λαό. Οι 
εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 300 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, γιατί στην Καμπούλ 
έδρευε ελληνικό στρατιωτικό νοσοκομείο, που περιφρουρούσε δύναμη ελλήνων 
στρατιωτών, για τις ανάγκες των ΝΑΤΟικών στρατευμάτων. Αυτά όταν οι κυβερνή-
σεις όλες μας απαντούσαν πως δεν υπάρχουν λεφτά για γιατρούς, ΜΕΘ, εκπαιδευ-
τικούς, πυροσβέστες, λεωφορεία, δασική προστασία κλπ.

Η ουσία των αναλύσεών τους λοιπόν δεν στηρίζεται στο ότι κανείς δεν έχει 
δικαίωμα να ανακατεύεται στα εσωτερικά άλλων κρατών, ότι δεν πρέπει να επεμ-
βαίνουν το ΝΑΤΟ, η ΕΕ ή ξεχωριστά οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Τουρκία, η Ελλάδα, η 
Ρωσία κλπ- αλλά πως οι επεμβάσεις αυτές θα γίνονται με επιτυχημένο τρόπο(!!), 
ώστε να μην κλαίνε πάνω στο χυμένο γάλα…

Οι λαοί όμως έχουν και πρέπει να διαλέξουν το δικό τους δρόμο. Της αντίστα-
σης και απόκρουσης αυτών των σχεδίων και επεμβάσεων. Της υπεράσπισης 
των κυριαρχικών δικαιωμάτων, της ανεξαρτησίας τους, της φιλίας και ειρηνικής 
συνύπαρξης. Σ’ αυτόν τον καμβά επάνω ενώνονται τα εργατικά και λαϊκά κινή-
ματα.

Το ποιηματάκι μας
Ο λαός το λαό θα σώσει
κι απ’ τα βάσανα αυτά
Αυτός έχει τη δύναμη,
μόνο να μας γλιτώσει.
Ετούτο ‘δω το σύστημα
σάπισε και βρωμάει,
μια είναι μόνο η έγνοια του
το πώς θα ‘κονομάει.
Για τη ζωή, το έχει μας,
δεκάρα μια δεν δίνει,
το αίμα, τον ιδρώτα μας
θέλει μόνο να πίνει.
Μας καίνε και μας πνίγουνε
αισχρά μας κοροϊδεύουν,
το Μάτι, η Μάντρα, η Εύβοια
μήτε που τους ντροπεύουν.
Αριστεροί και δεξιοί
πρωθυπουργοί που βγαίνουν,
τα κέρδη του κεφάλαιου
θέλουν να αυγαταίνουν.
Για το λαό, την εργατιά
σκασίλα τους μεγάλη,
την ψήφο μόνο θέλουνε,
που ‘χουνε για σκυτάλη.
Μα μια του κλέφτη, δυο και τρεις
και την κακή του μέρα,
με φόρα θα ‘ρθει η λαϊκή
οργή και η φοβέρα.


