14 Δεκέμβρη: Συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα
Απαιτούμε την ικανοποίηση των αιτημάτων μας
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ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2021 Όργανο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος ΙΚΑ & ΕΤΜ Αριθμ. Φύλλου 469
Της... σύνταξης
Δεν περιμέναμε κάτι καινούργιο ή διαφορετικό από την ανακοίνωση του πρωθυπουργού, όσον αφορά στην αντιμετώπιση
της πανδημίας. Απλά η ατομική ευθύνη των πολιτών εμπλουτίστηκε και με περισσότερη ατομική ευθύνη των μη εμβολιασμένων. «Έχουμε πανδημία των μη εμβολιασμένων» αποφάνθηκε ο
Κυρ. Μητσοτάκης, ενώ αυτοπαρασημοφορήθηκε(!!) άλλη μια
φορά
για
την
επιτυχημένη
κυβερνητική
πολιτική.
Αυτή την πολιτική που έχει σωρεύσει πάνω από 17000 νεκρούς,
εκατοντάδες χιλιάδες νοσήσαντες και χιλιάδες νοσηλευθέντες
σε ηπιότερη ή βαρύτερη κατάσταση. Αυτή που έχει οδηγήσει το
δημόσιο σύστημα υγείας εκτός ορίων, έχει τσακίσει τις αντοχές
των υγειονομικών, έχει οδηγήσει στο θάνατο άγνωστο αριθμό
πανδημικών και μη πανδημικών ασθενών, που θα μπορούσαν να
είχαν σωθεί, αν η κυβέρνηση ακολουθούσε ακριβώς την αντίθετη από αυτήν. Δηλαδή αν είχε ενισχύσει το δημόσιο ΕΣΥ με
ανθρώπινο δυναμικό, με υποδομές αναγκαίες, αν είχε φέρει την
ΠΦΥ σε πλήρη και οργανωμένη ικανότητα ανταπόκρισης στην
έκτακτη κατάσταση, αν είχε επιτάξει τον ιδιωτικό τομέα, αν.. αν.
Αντίθετα επέδειξε και δείχνει μια ανυποχώρητη επιμονή στη
θανατηφόρα πολιτική της, που βρήκε μόνη βολική σανίδα σωτηρίας της στους διστακτικούς, στους δύσπιστους και φυσικά
στους πολυποίκιλους ανορθολόγους, οργανωμένους ή μη
κύκλους των αρνητών του ιού, των μασκών, των εμβολίων κλπ.
Στάσεις και αντιλήψεις που ακριβώς καλλιεργήθηκαν και εξ
αιτίας της ανορθολογικής κυβερνητικής πολιτικής, που λειτουργεί και σαν προλείανση του εδάφους για την υλοποίηση των πιο
ανορθολογικών αντιλήψεων για την ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ. Και
λέμε ανορθολογικών στην περίπτωση αυτή, αφού, ειδικά με την
πανδημία, έγινε σε όλους, τουλάχιστον στα λαϊκά στρώματα,
ορθολογικά κατανοητό πόσο εξαιρετικά αναγκαίο είναι ένα απόλυτα 100% δημόσιο και δωρεάν ΣΥ, με αναπτυγμένη ΠΦΥ και
πλήρως εξοπλισμένες και επανδρωμένες δημόσιες δομές υγείας- περίθαλψης (ΚΥ και νοσοκομεία). Πως τέτοιες έκτακτες,
αλλά και κάθε άλλη «συνηθισμένη» κατάσταση, δεν μπορεί να
αντιμετωπιστεί επιτυχώς παρά μόνο από το δημόσιο ΣΥ. Πως
σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να στηριζόμαστε στον ιδιωτικό τομέα, που η μόνη σκέψη του είναι η κερδοφορία του, συνοδευόμενη από την πλήρη αδιαφορία για την λαϊκή υγεία.
Όμως κανείς δεν πρόκειται να απαλλάξει την κυβέρνηση από τις
τεράστιες ευθύνες της για τις εκατόμβες των νεκρών, για τη
διάλυση του δημόσιου ΣΥ. Η εγκληματική πολιτική της δεν μπορεί να συγχωρεθεί, να ξεχαστεί, να καλυφθεί. Αλλά το ίδιο ισχύει και για όλους εκείνους, ειδικά τους πρόσφατα πρώην, που
νομίζουν πως βρήκαν κι αυτοί ευκαιρία να ξεπλύνουν τη δική
τους παρόμοια πολιτική, που παρέδωσε στα χέρια των σημερινών το δημόσιο ΣΥ γυμνό, αδύναμο, χωρίς υποδομές και ανθρώπους να το υπηρετούν αποτελεσματικά, όπως άλλωστε στην ίδια
κατάσταση το είχαν παραλάβει πάλι από αυτούς. Χτυπημένο
από την υποχρηματοδότηση, την αποδυνάμωση υποδομών, την
υποστελέχωση, την ανύπαρκτη ΠΦΥ, με κλειστά όλα τα νοσοκομεία που τους είχε βάλει λουκέτο η προηγούμενη κυβέρνηση
της ΝΔ
Όχι. Οι ευθύνες όλων των κυβερνήσεων των τελευταίων
δεκαετιών, ειδικά των μνημονιακών, για το διαρκές έγκλημα
που καταγράφεται αυτά τα δύο χρόνια του κορονοϊού, δεν
παραγράφονται με τίποτα. Όλοι ευθύνονται για τα σημερινά
τραγικά αποτελέσματα. Όπως άλλωστε για τα τραγικά αποτελέσματα των πλημμυρών, των πυρκαγιών, των σεισμών. Των
εργατικών δολοφονικών «ατυχημάτων».
Το εργατικό- λαϊκό κίνημα όμως δεν υποτάσσεται, δεν το
βάζει κάτω, δεν υποχωρεί μπροστά στις δυσκολίες και τα
εμπόδια που βάζουν τα κόμματα του κεφαλαίου και το κράτος
τους. Ορθώνει δυναμικά το αγωνιστικό του ανάστημα και δίνει
τις μάχες του για να υπερασπιστεί τη ζωή των εργαζομένων,
του λαού. Και τις κερδίζει. Μία- μία, αργά- αργά, λίγο- λίγο,
αλλά σταθερά.
Κι έτσι θα συνεχίσουμε. Αισιόδοξα. Με νέους αγώνες που
αποφασίζονται και ξεδιπλώνονται. Με Πανεργατική- Πανελλαδική Απεργία. Με Περιφερειακές Συγκεντρώσεις και Συλλαλητήρια των συνταξιούχων. Με απεργιακές μάχες σε κλάδους
και επιχειρήσεις για διεκδίκηση ΣΣΕ, αυξήσεων στους
μισθούς, σταθερής δουλειάς και ωραρίων, μέτρων ασφάλειας. Με κινητοποιήσεις των αυτοαπασχολούμενων και μικρών
επιχειρηματιών, των αγροτών, των μαθητών, των φοιτητών.

14 Δεκέμβρη: Συλλαλητήρια
των συνταξιούχων
Βγαίνουμε πάλι μπροστά. Ποτέ άλλωστε δεν μείναμε πίσω. Οι απόμαχοι της
δουλειάς θα είμαστε πάντα
πρόμαχοι στις μάχες που θα
δοθούν από το λαϊκό κίνημα,
τη λαϊκή συμμαχία στον
πόλεμο με τις αντιλαϊκέςαντισυνταξιουχικές πολιτικές. Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα, να διεκδικούμε τα αιτήματα, να προβάλλουμε τις
σύγχρονες ανάγκες μας, τις
δικές μας και των παιδιών
μας.
Κι αυτή η χρονιά θα
λήξει στον δυνατό απόηχο
των κινητοποιήσεων που
θα πραγματοποιήσουν οι
συνταξιούχοι.

Η ΣΕΑ συνεδρίασε στις
18/11και αποφάσισε την
οργάνωση συγκεντρώσεων
στις 14/12, Τρίτη και κάλεσε
τις τοπικές συσπειρώσεις
των συνταξιουχικών σωματείων να προχωρήσουν σε
αντίστοιχες αποφάσεις.
Ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκαν περιφερειακές
συσκέψεις με τα ΔΣ των
σωματείων σε όλη τη χώρα
από τις 29/11 μέχρι και τις
3/12, με στόχο την λήψη
όλων των απαραίτητων
μέτρων για την επιτυχία των
συγκεντρώσεων. Στις συσκέψεις συζητήθηκε και το πλαίσιο των αιτημάτων αιχμής
της κινητοποίησης, που θα
διεκδικηθεί άμεσα η ικανο-

ποίησή τους.
Εξοπλισμένοι με την
αισιοδοξία που προσφέρουν οι επιτυχίες των προηγούμενων μαραθώνιων
αγωνιστικών δράσεών μας,
προχωράμε ακόμα πιο αποφασιστικά, πιο δυναμικά.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ

Απαιτούμε από την κυβέρνηση, από τον ίδιο τον
πρωθυπουργό να σκύψουν
πάνω στα προβλήματα των
συνταξιούχων, να προβούν
στην ικανοποίηση των άμεσων αιτημάτων μας.

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΝΕΕΣ ΣΥΓΚΕΝΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΙΣ 14 ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΗ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΒΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ.
ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ ΩΡΑ 10.30πμ. ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΓΙΑ ΜΙΑ
ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ, ΠΟΥ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΧΕΘΕΙ.
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΚΕΡΑΙΟ ΟΣΑ ΑΔΙΚΩΣ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ.
ΜΕ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΑΓ
ΜΑΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Απαιτούμε άμεσες λύσεις:
- Προσλήψεις γιατρών-νοσηλευτών, δημιουργία ΜΕΘ, και επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας.
- Να αποδοθεί σε όλους τους συνταξιούχους η 13η και 14η σύνταξη, με αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις για την αντιμετώπιση
της ακρίβειας, με ταυτόχρονη μείωση των τιμών στα βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης.
- Να μας αποδοθεί το 0,5% του τακτικού προϋπολογισμού που είναι νομοθετημένο για τα έτη 2020-2021.
- Να μας αποδοθούν τα αναδρομικά για τις κύριες, επικουρικές συντάξεις και για την 13η και 14η σύνταξη αφορολόγητα,
αφού αυτά αποδίδονται μετά από χρόνια άτοκα.
Συνάδελφοι συναδέλφισσες.
Καμία επανάπαυση! Ετοιμάζουν νέα αντιλαϊκά μέτρα για εμάς, για τα παιδιά μας, που τα ντύνουν με ωραία λόγια. Ήδη έχουμε γίνει μάρτυρες των αντεργατικών, αντιλαϊκών νόμων που ψηφίσθηκαν μέσα στην πανδημία από την κυβέρνηση, για να προστεθούν σε αυτούς που είχαν ψηφίσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Οι εντολές των επιχειρηματικών ομίλων είναι να συνεχίσουν
σε αυτή την πορεία και δεν θα σταματήσουν, αν εμείς δεν τους σταματήσουμε. Γι’ αυτό, με κάθε τρόπο, προσπαθούν να εμποδίσουν και να πνίξουν κάθε διεκδικητική και αγωνιστική φωνή.
Θεωρούμε επίσης απαράδεκτο το γεγονός ότι, τη στιγμή που όλες οι κυβερνήσεις και η σημερινή έφθασαν την μεγάλη πλειοψηφία των συνταξιούχων να παίρνει συντάξεις, που δεν φθάνουν για τις 15ημέρες του μήνα, να έρχονται και να πετούν στη
χάση και στη φέξη κάποιο αντίδωρο, όπως αυτό των 250 ευρώ, που πρόσφατα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Κάνουμε καθαρό
στους πάντες, ότι με φιλοδωρήματα δεν μας κοροϊδεύετε, αγωνιζόμαστε, απαιτούμε και διεκδικούμε ότι άδικα μας έχετε αφαιρέσει.
Παίρνουν όμως τις απαντήσεις που τους αξίζουν από τους συνταξιούχους, αλλά και από τους αγώνες που έδωσαν τα παιδιά
μας, η νέα βάρδια της εργατικής τάξης απέναντι σε επιχειρηματικούς κολοσσούς παγκοσμίου μεγέθους με θετικό αποτέλεσμα.
Οι απόμαχοι της δουλειάς, αλλά όχι της ζωής και του αγώνα, δίνουμε για μια ακόμη φορά το αγωνιστικό μας «παρών» και θα
συνεχίσουμε σε αυτό τον δρόμο, αφού γνωρίζουμε πως ό,τι μέχρι σήμερα καταφέραμε να αποκρούσουμε, να καθυστερήσουμε,
αλλά και να κερδίσουμε, είναι αποτέλεσμα των αγώνων μας. Θα κερδίσουμε και θα λύσουμε προβλήματα μόνο με μαζική συμμετοχή και την πύκνωση των γραμμών μας στους αγώνες.
Όλοι λοιπόν ξανά και ξανά στο ιερό πεζοδρόμιο, στις αγωνιστικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που τα σωματεία μας θα
οργανώσουν σε κάθε γωνιά της χώρα μας στις 14 του Δεκέμβρη, και στην μεγάλη συγκέντρωση της Αττικής στην Αθήνα, στην
πλατεία Κλαυθμώνος και στην πορεία προς το μέγαρο Μαξίμου, στον πρωθυπουργό.
Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΜΝΗΣΙΑ-ΑΠΡΑΞΙΑΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ,
ΟΥΤΕ ΚΟΡΟΪΔΙΑ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΑΝΤΙΛΑΪΚΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ – ΜΑΣ ΠΗΡΑΤΕ ΠΟΛΛΑ
ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΑΓΩΝΑ
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ Ο,ΤΙ ΑΔΙΚΑ ΜΑΣ ΕΧΕΤΕ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ
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17 ΝΟΕΜΒΡΗ - ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΖΕΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
(Για την συνάντηση με τον Πρωθυπουργό)
Υπόμνημα της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα 8/11/2021
Προς τον Υπουργό Επικρατείας
συζητήσουμε μαζί του τα προβλήματα των
συνταξιούχων της χώρας μας, που στο
κ. Γεώργιο Γεραπετρίτη
υπόμνημά μας αναφέρονται.
Κύριε Υπουργέ
Η Συντονιστική μας επιτροπή έχει συναντηθεί μαζί σας δύο φορές, η μία στις Κύριε Υπουργέ
12.12.2019 παρουσία των Υπουργών κ.κ
Είναι πολύ μεγάλα τα διαστήματα για
Βρούτση και Σκέρτσου και στις 8.10.2021 να δικαιολογήσουν την μη ανταπόκρισή
σας στο αίτημά μας, εξαιτίας του φορτωμε την δική σας παρουσία.
Οι δύο συναντήσεις μας πραγματοποι- μένου προγράμματος του κυρίου Πρωθυήθηκαν μετά από συγκεντρώσεις των πουργού. Η θέση μας για άμεση συνάντησυνταξιούχων από όλη τη χώρα. Και τις ση μαζί του παραμένει, εξάλλου αυτή είναι
δύο φορές μας υποσχεθήκατε ότι θα μας και η απαίτηση των συνταξιούχων από όλη
κλείσετε συνάντηση με τον κύριο Πρωθυ- τη χώρα. Αναμένουμε την υλοποίηση της
πουργό, προκειμένου να θέσουμε και να υπόσχεσή σας άμεσα.

Τα ψίχουλα της κυβέρνησης
Οι αγώνες τα έφεραν κι αυτά
Έσπευσε ο πρωθυπουργός- λίγες
μέρες πριν τα Χριστούγεννα- να ανακοινώσει την παροχή 250 ευρώ (συν 50 ευρώ
για κάθε προστατευόμενο μέλος) σε
χαμηλοσυνταξιούχους, με μηνιαίο εισόδημα μέχρι 600 ευρώ και εισοδηματικά κριτήρια, σε μια τακτική παροχολογίας
ψίχουλων σε πολύ συγκεκριμένες ομάδες
(υγειονομικοί, ΑΜΕΑ). Η παροχή αφορά
περίπου 800.000 συνταξιούχους (σύμφωνα με τις κυβερνητικές εκτιμήσεις) και η
δαπάνη ανέρχεται στα 210 εκατ. ευρώ.
Και νομίζει πως με τα ψίχουλα αυτά θα
μας εξαπατήσει;
Η κυβέρνηση αρνήθηκε σ’ αυτούς τους
συνταξιούχους την καταβολή των αναδρομικών από όσα το ΣτΕ και η δέσμευσή
της- κάτω από την πίεση των αγωνιστικών
κινητοποιήσεών μας- επέβαλαν για το
γνωστό 11μηνο κι έρχεται τώρα σε μια
προσπάθεια να διαγράψει αυτή την απάτη
με μια νέα. Αυτά τα 250 ευρώ είναι μέρος
από όσα τους χρωστάει, είναι δικά τους
λεφτά.
Επιπλέον η κυβέρνηση με τη φορολόγηση των αναδρομικών όσων τα πήραν,
μάζεψε στα κρατικά ταμεία ποσό ανάμεσα
στα 330 και 600 εκατ. ευρώ. Μ’ αυτά,
δηλαδή με τη λεηλάτηση των αναδρομικών, μπορεί επίσης να καλύψει τη δαπάνη
του επιδόματος. Συνολικά η κυβέρνηση
αναδιανέμει σε ομάδες συνταξιούχων
αυτά που έχει κλέψει- μαζί της και οι
προηγούμενες κυβερνήσεις- είτε από
τις ίδιες ομάδες, είτε από άλλες.
Ότι ακριβώς είχε κάνει και η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ το Δεκέμβρη του 2016,
όταν έδωσε ένα αντίστοιχο επίδομα 385
ευρώ, βαφτίζοντάς το δώρο χριστουγέννων.
Παρ’ όλ’ αυτά επισημαίνουμε πως ο
λόγος που υποχρέωσε την κυβέρνηση να
προχωρήσει στην παροχή αυτή, είναι η
πίεση που ασκούμε σαν κίνημα. Θυμίζουμε το Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στις
8 Οκτώβρη στην Αθήνα και τα Συλλαλητήρια που έχουν προγραμματιστεί για τις 14
Δεκέμβρη από τη ΣΕΑ και για τα οποία η
κυβέρνηση είναι πλήρως ενημερωμένη .
Εκκρεμεί και η συνάντηση της ΣΕΑ με τον
πρωθυπουργό. Η κυβέρνηση με την ενέργειά της αυτή επιχειρεί να προκαταλάβει
τις κινητοποιήσεις και την απαίτησή μας
για επίλυση των αιτημάτων που προτάσσουμε. Να μας πει ξανά πως «σας έδωσα
αυτά, δεν μπορώ περισσότερα».
Μ’ αυτή την έννοια και το επίδομα
αυτό το θεωρούμε επιτυχία της δράσης
μας. Μικρό μέρος από τα κλεμμένα θα
πάρουν οι συνάδελφοί μας. Άλλωστε
αυτό κάνουμε εδώ και τόσα χρόνια.
Παίρνουμε πίσω συνεχώς μέρος από τα
κλεμμένα. Και τα 385 ευρώ τα χριστούγεννα του 2016, και τα αναδρομικά του
11μηνου, και η διόρθωση των κρατήσεων
υπέρ ΕΟΠΥΥ, και η διόρθωση των συντάξεων για πάνω από 30 χρόνια, και η διόρθωση των συντάξεων χηρείας και τα 300
ευρώ το Πάσχα του 2019 και αυτά τα 250
είναι μέρος από τα κλεμμένα. Που τα
πήραμε με τους αγώνες μας, με την πίεση
που ασκούμε με τη δράσης μας, με τους
αγωνιστικούς μαραθώνιους των εκατοντά-

δων κινητοποιήσεών μας. Δεν μας τα
χάρισαν, δεν είναι μεγαλόψυχοι, δεν τα
αποδεχόμαστε σαν ελεημοσύνη. Όχι.
Έχουμε λιώσει σόλες παπουτσιών, έχουμε δεχτεί χημικά, έχουμε καεί από
ζέστες, έχουμε κρυώσει από χειμωνιές,
έχουμε βραχεί από μπουρίνια, έχουμε
ταξιδέψει χιλιόμετρα στην ξηρά και μίλια
στη θάλασσα, πριν την πανδημία και
μέσα σ’ αυτήν για να το πετύχουμε αυτό.
Σε ΔΤ στις 9.12.2016 η ΣΕΑ έγραφε:
«Με ψίχουλα δεν μας κοροϊδεύετε». Το
ίδιο ισχύει και τώρα. Ας το ξέρει κι αυτή η
κυβέρνηση. Ραντεβού στου Μαξίμου στις
14 Δεκέμβρη!!

48 χρόνια μετά, τα συνθήματά του όχι μόνο είναι
επίκαιρα, όχι μόνο ανταποκρίνονται στο σήμερα,
αλλά ακόμα περισσότερο
αντανακλούν τους στόχους που βάζει το εργατικό- λαϊκό κίνημα στις
διεκδικήσεις του.
Το Πολυτεχνείο ζει και
μαζί του γίνεται ξανά
ζωντανό
το
σύνθημα
«Ψωμί- Παιδεία- Ελευθερία». Γιατί ο λαός ξαναβιώνει μια μεγάλη περίοδο,
όπου εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι δεν έχουν
ψωμί. Γιατί η Παιδεία στεγάζεται σε ερείπια, που
πέφτουν τα ταβάνια τους
και χωρίζει τους μαθητές
σε «άξιους» και μη. Γιατί η
Ελευθερία έχει στριμωχτεί
πίσω από τους τοίχους που
έχτισαν τα μνημόνια, οι
καπιταλιστικές κρίσεις, οι
αντεργατικοί και αντισυνδικαλιστικοί νόμοι, η κρατική
βία και τρομοκρατία.
Το Πολυτεχνείο ζει και
στοιχειώνει τον ύπνο των,
σε όλη τη χώρα, σπαρμένων πλέον κατοχικών στρα-

τευμάτων του ΝΑΤΟ, των
ΗΠΑ και σε λίγο των Γάλλων και Άγγλων. Κι αν το
τότε σύνθημα ήταν «ΕΞΩ
αι ΗΠΑ- ΕΞΩ το ΝΑΤΟ»,
σήμερα και αύριο θα ηχεί
το «ΕΞΩ όλοι οι φονιάδες
των λαών- Άγγλοι, Γάλλοι,
Αμερικάνοι». Κι από κοντά
το «ΕΞΩ από την ΕΕ».
Δε πα’ να φρυάζουν οι
πρεσβείες, να απαιτούν να
εξαφανιστεί οριστικά ο
«αντιαμερικανισμός και
αντιΝΑΤΟισμός». Δε πα’ να
παινεύει ο Πάιατ, αλλά και
η ΝΔ τον ΣΥΡΙΖΑ, πως το
μεγαλύτερο κατόρθωμά
του ήταν ότι «πέτυχε να
εκμηδενίσει» αυτά τα αντιι-

Η διαχείριση(;) της πανδημίας
Καμαρώνει η κυβέρνηση και οι υπουργοί της
για το πόσο αποτελεσματική είναι η τακτική τους
για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Κι αναρωτιόμαστε, όπως σίγουρα και κάθε λογικός άνθρωπος, πόσο κυνικοί μπορούν να είναι οι κυβερνώντες μας, όταν όλα τα γεγονότα και τα στοιχεία
βοούν για το αντίθετο; Ας τα πάρουμε ένα- ένα:
- Είναι πλέον πασίδηλο πως οι μεγαλύτερες
εστίες διάδοσης του ιού είναι οι χώροι μαζικής
συνάθροισης και συνωστισμού, με πρώτα τα
ΜΜΜ, τις εκκλησίες, τους χώρους εργασίας και
τα σχολεία, ο στρατός, η αστυνομία, τα νοσοκομεία, οι οίκοι ευγηρίας. Κι ενώ σε κάποιους από
αυτούς γίνονται εντατικοί έλεγχοι και τηρούνται
τα μέτρα ασφαλείας από τους εργαζόμενουςπου δείχνουν πραγματικά υψηλή προσωπική
υπευθυνότητα, φορώντας μάσκες, έχοντας
εμβολιαστεί, όπως στα δημόσια νοσοκομεία- σε
όλους τους άλλους, με απόλυτη κυβερνητική
ανευθυνότητα δεν παίρνονται τα κατάλληλα
μέτρα και αποφάσεις, που θα ανατρέψουν την
αρνητική κατάσταση. Ούτε περισσότερα ΜΜΜ,
ούτε περισσότερα δρομολόγια με περισσότερο
προσωπικό, ούτε μέτρα υποχρεωτικά προς τους
εργοδότες, ούτε αυστηρός έλεγχος στις εκκλησίες (διότι μετράνε περισσότερο οι ψήφοι,
παρά οι ζωές των ανθρώπων) και πολύ περισσότερο όχι μέτρα σε στρατό, αστυνομία, όπου
«οι έλεγχοι- που δεν υπάρχουν- δείχνουν πως
δεν κολλάνε»!! Και φυσικά όχι γιατροί, όχι νοσηλευτικό προσωπικό, όχι νέες νοσηλευτικές
μονάδες, ιδιαίτερα ΜΕΘ, γιατί αυτά είναι πολυτέλειες, που σιγά μην τις προσφέρουν στο
λαουτζίκο!!
- Το εμβολιαστικό πρόγραμμα καρκινοβατεί,
παρ’ όλο που η έξαρση του ιού ΔΕΛΤΑ καλπάζει,
οι θάνατοι πολλαπλασιάζονται, οι ΜΕΘ ασφυκτιούν, οι άλλες αρρώστιες εξοβελίζονται από τη
νοσοκομειακή φροντίδα. Παραπέμπονται έναντι
αδρής αμοιβής στους ιδιώτες. Η κυβέρνηση και
το επιστημονικό επιτελείο της εμφανίζονται αδύναμοι να πείσουν τους ποικιλόμορφους αμφισβητίες του εμβολιασμού για την ανάγκη του, αγνοώντας όμως τις απλές υποδείξεις για ένα πρόγραμμα πλατειάς ενημέρωσης και πειθούς του λαού,
με ενεργοποίηση ενός πολυμελούς επιστημονικού μηχανισμού. Γιατί αυτός απαιτεί πρόσληψη
γιατρών κύρια στην ΠΦΥ. Που κι αυτό είναι πολυτέλεια περιττή.
- Το δημόσιο σύστημα υγείας, βασικά τα κρατι-

κά νοσοκομεία και το προσωπικό τους έχουν φτάσει στα όρια εξουθένωσης. Η κυβέρνηση όμως
αδιαφορεί, αντίθετα εμφανίζει μια μαγική εικόνα
για τις αντοχές του, βαφτίζει τα ράντζα και τα
απλά κρεβάτια «ειδικές ΜΕΘ», αφήνει 7.000 ανεμβολίαστο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό
εκτός νοσοκομείων, με καθαρά τιμωρητικά κριτήρια και κίνητρα. Μετακινεί γιατρούς από το ένα
νοσοκομείο στο άλλο. Αποτέλεσμα. Γιατροί σκοτώνονται σε αυτοκινητιστικά δυστυχήματα από εξάντληση, άλλοι παραπαίουν μισοαναίσθητοι, νοσηλευτές και νοσηλεύτριες λιποθυμάνε από την κούραση, μια νοσοκόμα τρέχει να προλάβει τη φροντίδα δεκάδων ασθενών στη βάρδια της. Οι καταγγελίες των γιατρών και νοσηλευτών είναι καθημερινές.
Θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος πως η κυβέρνηση δεν κάνει διαχείριση- αντιμετώπιση της πανδημίας, λόγω των θανατηφόρων αποτελεσμάτων
της, αλλά μόνο και μόνο επειδή επηρεάζει τη λειτουργία της οικονομίας. Αυτό είναι το βασικό, το
αποκλειστικό σχεδόν πρόβλημα. Αν υπήρχε ένας
μαγικός τρόπος, που η πανδημία δεν θα επηρέαζε
την οικονομία, η κυβέρνηση θα αδιαφορούσε πλήρως για τη θνησιμότητα. Στο μεταξύ πάει περίπατο
και η ευρωπαϊκή κοινή πολιτική και αλληλεγγύη. Ο
καθένας ας τα βγάλει πέρα μόνος του, αυτή είναι
η ανομολόγητη γραμμή, που έχει δοθεί.
Στο βωμό λοιπόν των κερδών, των επενδύσεων,
της «ανάπτυξης» και μάλιστα πράσινης, που θα
φέρουν την περίφημη «κοσμογονία ευημερίας». Κι
ο κόσμος θα μετράει τους νεκρούς του με ανάπτυξη του πλήθους τους.
Θα το πούμε πάλι. Δεν πάει άλλο. Δεν μπορούμε να περιμένουμε. Να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Ο λαός θα σώσει το λαό.
Εμείς όλοι μαζί, όλους μαζί.

μπεριαλιστικά λαϊκά αισθήματα; Έπεσαν και πέφτουν
έξω. Δεν έσβησαν και δεν
θα σβήσουν, παρά μόνο
όταν θα πετύχουν το στόχο
του «έξω από ‘δω ρε φονιάδες των λαών».
Όταν στις δυο κολώνες- πύλες του Πολυτεχνείου θα ανάψουν οι
δάδες- φωτιές- φρυκτωρίες, που θα στείλουν το
μήνυμα σε όλο τον κόσμο
ότι «ο ένας εχθρός, ο
ιμπεριαλισμός, στην Ελλάδα νικήθηκε και έφυγε
τρέχοντας και ντροπιασμένος».
Αν νομίζουν όλα τα αμερικανόπνευστα και ευρωπαιόπνευστα τσιράκια και
οι πάτρωνές τους, πως οι
χιλιάδες που κάθε χρόνο,
ακούραστα, επίμονα βαδίζουν τη λεωφόρο που οδηγεί στην αμερικάνικη πρεσβεία με τα πανό, τις
σημαίες και τα συνθήματά
τους, θα απογοητευτούν,
θα τα παρατήσουν, θα
πάψουν να φλέγονται από
το θυμό, την οργή, αλλά
και την ικανοποίηση του
χρέους προς τις γενιές
που προηγήθηκαν από το
1917 και μετά, είναι βαθιά,
πολύ βαθιά γελασμένοι.
Γιατί αυτές οι γενιές
ήταν του Μάη του ’36, του
Αντιφασιστικού Λαϊκού
Ξεσπάσματος τον Οκτώβρη του 1940, της Εποποιίας του ΕΑΜ και του
ΕΛΑΣ, των 200 του Σκοπευτηρίου της Καισαριανής, του Ηρωικού ΔΣΕ,
των
Αλύγιστων
των
Μακρονήσου και Γυάρου,
του Πολυτεχνείου.
Εδώ είναι Ελλάδα, δεν
είναι παίξε- γέλασε. Υπάρχει ταξικά συνειδητοποιημένη εργατική πρωτοπορία, ταξικά προσανατολισμένη εργατική τάξη,
ένας λαός με μνήμη, ιδανικά και αξίες. Ανθρώπινες και όχι δολοφονικές.
Και θα νικήσει. Όσες
θυσίες, όσος κόπος και
χρόνος κι αν χρειαστούν.

Είμαστε περήφανοι για τους αγώνες
μας. Μας δίνουν κουράγιο οι σημαντικές νίκες μας, οπλιζόμαστε με περισσότερη αποφασιστικότητα. Συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε τη δράση μας.

ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022
Ένα ακόμα αντιλαϊκό σχέδιο της
οικονομικής εξέλιξης για το 2022
κατατέθηκε στη βουλή με τον κρατικό προϋπολογισμό.
Προϋπολογισμός ταξικός που,
όπως κάθε χρόνο, περιλαμβάνει
μέτρα υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου
και κατά των εργαζομένων και των
λαϊκών στρωμάτων σε όλα τα επίπεδα. Φορολογία, επιδοτήσεις, κοινωνική πολιτική, χρηματοδοτήσεις,
ελλείμματα, χρέος κλπ. Δαπάνες
που έτσι κι αλλιώς θα φορτωθούν
στις πλάτες του λαού.
Ξεχωρίζουν οι εκτιμήσεις της
κυβέρνησης για:
- αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης
του ΑΕΠ κατά 6,9% το 2021 και
4,5% το 2022, ενώ το ονομαστικό
ΑΕΠ θα ανέλθει στα 187,28 δισεκ.
στο 2022, έναντι 177,6 το 2021.
- αύξηση του κρατικού χρέους
στα 391,2 δισεκ. ευρώ από 386,3 το
2021 (κατά 4,9 δισεκ. ευρώ).
- αύξηση φόρων στα 50,05 δισεκ.
ευρώ από 46,56 το 2021. Η διαφορά
των 3,5 δισεκ. θα καλυφθεί από
τους φόρους φυσικών προσώπων,
τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους
κατανάλωσης (πχ εισφορά στη χρηματοδότηση των ΑΠΕ), δηλαδή από
τις τσέπες του λαού, ενώ τα «νομικά
πρόσωπα» (επιχειρήσεις) θα συμμετέχουν μόνο με 600 εκατ. ευρώ. Και
φυσικά το σύνολο των κρατικών
εσόδων, προέρχονται από την
φορολόγηση του εργαζόμενου
λαού, ενώ οι μεγαλοεπιχειρηματίες
απολαμβάνουν πολλαπλές φοροελαφρύνσεις.
- Οι επιχειρήσεις θα χρηματοδοτηθούν με 11 δισεκ. ευρώ (ΕΣΠΑ,
κρατική επιδότηση, Ταμείο Ανάκαμψης).
- Οι κοινωνικές δαπάνες (κοινωνικός προϋπολογισμός) θα μειωθούν στα 20.441 δισεκ. από 21.574.
- Για τις συντάξεις: προβλέπεται
αύξηση της χρηματοδότησης προς
τον ΕΦΚΑ κατά 277 εκατ. ευρώ
(από 14.094 δισ. φέτος στα 14.371).
Να θυμίσουμε βέβαια πως η κρατική
χρηματοδότηση προς τον ΕΦΚΑ το
2021 μειώθηκε στα 14.636 δισ. από
16.703 δισ. το 2020.
Ποια όμως είναι η πραγματικότητα που διαμορφώνεται όσον
αφορά στις συντάξεις. Η αύξηση
δεν οφείλεται σε αυξήσεις στις
συντάξεις αλλά (1) στην κάλυψη
των επιπλέον δαπανών (περίπου 120
εκατ.) για τις εκκρεμείς συντάξεις,
που θα αποδοθούν μέσα στο 2022,
(2) για τη διόρθωση των συντάξεων
για πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης
και των αναδρομικών τους, (3) για
απόδοση επίσης εκκρεμούντων
εφάπαξ (4) για την κάλυψη των
δαπανών για τις συντάξεις των
συνταξιούχων του δημοσίου (5) για
αυξημένες παροχές ασθένειας σε
είδος κύρια λόγω της πανδημίας (6)
για ποσό ύψους 579 εκατ. έναντι της
περιουσίας του Ταμείου Ασφάλισης
Προσωπικού ΔΕΗ, που παρακρατά
η ΔΕΗ. Και τέλος (7) η δαπάνη περίπου 24 εκατ. για την κάλυψη των
εκκρεμούντων επικουρικών συντάξεων, που επίσης θα αποδοθούν
μέσα στο 2022.
Χαρακτηριστικά οι συνολικές
δαπάνες του ΕΦΚΑ για συντάξεις
θα παραμείνουν ίδιες με το 2021
(25.750 δισ. ευρώ, η διαφορά από
την κρατική χρηματοδότηση θα
καλυφθεί από τις εισφορές που θα
εισπράττει ο ΕΦΚΑ), ενώ θα προστε-

θούν πάνω από 150.000 νέοι συνταξιούχοι.
Ταυτόχρονα οι συνταξιούχοι θα
συνεχίσουν να επιβαρύνονται με
την καταβολή της εισφοράς αλληλεγγύης προς το ΑΚΑΓΕ, ύψους 398
εκατ. ευρώ.
Κατά συνέπεια οι συντάξεις θα
παραμείνουν παγωμένες στην
καλύτερη περίπτωση για το 2022 σε
ονομαστικές τιμές. Προς επιβεβαίωση, ήδη οι συντάξεις των νέων
συνταξιούχων, που εκδόθηκαν μετά
το ν, 4387/16 (Κατρούγκαλου), είναι
μικρότερες κατά 60,4 ευρώ από
εκείνες των συναδέλφων τους, που
βγήκαν στη σύνταξη πριν το νόμο
4387/16 με τις ίδιες προϋποθέσεις
και κριτήρια. Το στοιχείο αυτό προκύπτει από το σύστημα «Ήλιος»,
που προσδιορίζει τις νέες συντάξεις
στα 678,4 ευρώ, έναντι των 738,8
πριν το νόμο (μείωση 8,1%). Από την
άλλη η αλματώδης άνοδος του πληθωρισμού και των τιμών των αγαθών
και υπηρεσιών, η αύξηση των φόρων
(κύρια έμμεσων), θα επιφέρουν
σοβαρό πλήγμα στο εισόδημα των
συνταξιούχων (τουλάχιστον κατά
10%). Παραμένει βέβαια εκτός υπολογισμού η πιθανότητα να υπάρξουν αρνητικές εξελίξεις, είτε σε
εσωτερικό, είτε σε εξωτερικό επίπεδο, είτε συνδυαστικά και λόγω της
πανδημίας, που θα επηρεάσουν
αρνητικά όλα τα μεγέθη της οικονομίας και θα δώσουν τη δικαιολογία
στην κυβέρνηση για τη λήψη νέων
αντεργατικών- αντιλαϊκών μέτρων.
Πιθανότητα, που πολλές φορές
έχουν επισημάνει παράγοντες, όπως
ο Στουρνάρας, διοικητής της ΤτΕ, ο
ΣΕΒ κ.α. Και βέβαια περιμένουν
«στη γωνία» οι απαιτήσεις της ΕΕ
για επαναφορά των πολιτικών για τη
δημοσιονομική σταθερότητα, τα
πλεονάσματα κλπ, βάσει των ισχυουσών μνημονιακών δεσμεύσεων.
- Τέλος στον τομέα της υγείας ο
μεν ΕΟΠΥΥ θα λάβει και φέτος μειωμένη χρηματοδότηση κατά 68
εκατ. ευρώ (από τα 504 εκατ. φέτος
στα 436 εκατ. το 2022, ποσοστό
-13,5%), η δαπάνη για την ΠΦΥ θα
περικοπεί στα 128 εκατ. από 268 το
2021. Τα νοσοκομεία θα γνωρίσουν
νέα μείωση της χρηματοδότησής
τους κατά 139 εκατ. (από τα 1.473
δισ. φέτος στα 1.334 δισ. το 2022)
και πάλι εν μέσω μιας τεράστιας και
εξαιρετικά επικίνδυνης, θανατηφόρας έξαρσης της πανδημίας, όταν
μάλιστα η κυβέρνηση προχώρησε
σε εγκαινίαση νέων μονάδων σε
νοσοκομεία, κόβοντας κορδέλες για
εντυπωσιασμό, αφού οι μονάδες
αυτές δεν απέκτησαν ταυτόχρονα
εξοπλισμό και προσωπικό.
Οι εργαζόμενοι, ο λαός θα έχουν
και την επόμενη χρονιά να αντιμετωπίσουν και να αντιπαρατεθούν
με την συνεχώς εντεινόμενη αντεργατική πολιτική, που χτυπάει στην
καρδιά όλες τις λαϊκές ανάγκες.
Όμως ήδη ο δρόμος έχει χαραχθεί
και ανοίξει. Οι δυναμικές, νικηφόρες και ελπιδοφόρες αγωνιστικές
κινητοποιήσεις του τελευταίου διαστήματος δείχνουν πως η εργατική
τάξη, το αγωνιζόμενο λαϊκό κίνημα
σταδιακά και σταθερά συνειδητοποιεί τη μοναδική διέξοδο που έχει
μπροστά του. Το δυνάμωμα, την
κλιμάκωση των αγώνων τους με
μεγαλύτερη συσπείρωση στα ταξικά συνδικάτα και μαζικότερη συμμετοχή.
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Ο χώρος της ενημέρωσης
ΕΦΚΑ
Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ
έθεσε το τελευταίο διάστημα
σε λειτουργία νέες τοπικές,
ανά νομό, Διευθύνσεις του,
καθώς και περιφερειακές του
ΚΕΑΟ σε όλη τη χώρα για την
εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων. Στις μεγάλες πόλεις και
περιοχές (πχ Αττική, Θεσ/νίκη,
Αχαΐα κλπ) λειτουργούν περισσότερες από μία διευθύνσεις
του ΕΦΚΑ. Τα ΔΣ των σωματείων της Ομοσπονδίας μπορούν
να αναζητήσουν τα στοιχεία
των νέων αυτών υπηρεσιών
(διευθύνσεις, τηλέφωνα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) των
νομών ή περιοχών τους στην
ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ στις ανακοινώσεις/δελτία τύπου και να
ενημερώσουν τα μέλη τους.
Επανυπολογισμός συντάξεων
Από τις 4 Οκτώβρη οι
συνταξιούχοι μπορούν να
έχουν άμεση και προσωποποιημένη ενημέρωση αναφορικά
με τον επανυπολογισμό των
συντάξεων τους, κατ’ εφαρμογή του νόμου 4670/2020 μέσα
από την ειδική πλατφόρμα,
που τέθηκε σε λειτουργία στην
ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ www.
efka.gov.gr, στην επιλογή:
«Ενημερωτικό σημείωμα αναδρομικών N. 4670/2020». Η
ενημέρωση αφορά:
Α) την εκκαθάριση των αναδρομικών τους,
Β) σε ποιους η καταβολή
των αναδρομικών βρίσκεται
ακόμη υπό επεξεργασία,
Γ) αν έχει ολοκληρωθεί ο
επανυπολογισμός χωρίς να
προκύπτουν αναδρομικά για
τους ίδιους κλπ
Οι συνταξιούχοι θα πιστοποιούνται στη πλατφόρμα με
τους προσωπικούς κωδικούς
TaxisNet. Η πλατφόρμα είναι
διαθέσιμη τόσο για τους νέους
(με αίτηση συνταξιοδότησης
μετά τον Μάιο του 2016) όσο
και για τους παλαιούς συνταξιούχους.
Δικαίωμα ασφάλισης και σε
ανασφάλιστους διαζευγμένους συζύγους
Σύμφωνα με την εγκύκλιο
80000/85840/774/3-11-2021
του υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων παρέχεται το δικαίωμα παροχών
σε είδος (περίθαλψη) στους
ανασφάλιστους χωρισμένους,
εφόσον μένουν ανασφάλιστοι
και μετά το διαζύγιο.
Ο ανασφάλιστος διαζευγμένος σύζυγος για να τύχει των
ανωτέρω ευεργετικών διατάξεων, πρέπει να πληροί τις εξής
προϋποθέσεις:
- να έχει επέλθει λύση του
γάμου μετά τη συμπλήρωση
του 25ου έτους ηλικίας του
- να μην έχει άλλο δικαίωμα
άμεσης ή έμμεσης ασφάλισης για παροχές ασθένειας
από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο,
- να υποβάλει αίτηση διατή-

ρησης του δικαιώματος των
παροχών ασθένειας σε
είδος εντός έτους από την
ημερομηνία έκδοσης της
οριστικής απόφασης του
διαζυγίου
- να καταβάλλει στον e-ΕΦΚΑ
εισφορά 6,45% επί του
κατώτατου μισθού, ήτοι 42
ευρώ το μήνα και 42,8 ευρώ
μηνιαίως από 1-1-2022.
Επισημαίνεται ότι ο διαζευγμένος χάνει το δικαίωμά του για
παροχές σε είδος στις ακόλουθες περιπτώσεις:
- με την συνταξιοδότηση του
συζύγου από τον e-ΕΦΚΑ ή
από άλλο φορέα εκτός e-ΕΦΚΑ, η οποία παρέχει πρόσβαση στην υγειονομική
περίθαλψη
- με το θάνατο του διαζευγμένου
- με την ανάληψη εργασίας ή
δραστηριότητας ή απόκτησης ιδιότητας ασφαλιστέας
στον e- ΕΦΚΑ, η οποία οδηγεί σε άμεση ασφάλιση του
συζύγου ή τη δυνατότητα
ασφάλισης αυτού ως έμμεσα ασφαλισμένου με άλλον
τρόπο ή με την συνταξιοδότηση του συζύγου από τον
e-ΕΦΚΑ ή από άλλο φορέα
εκτός e-ΕΦΚΑ, η οποία
παρέχει πρόσβαση στην
υγειονομική περίθαλψη
- με την τέλεση γάμου ανεξάρτητα από την εξασφάλιση ή όχι ασφαλιστικής κάλυψης για παροχές ασθένειας
σε είδος, καθώς απαιτείται
ο αιτών να παραμένει «διαζευγμένος»
Νέα τηλεφωνική γραμμή
1555.
Το υπουργείο Εργασίας
ανακοίνωσε πως έθεσε σε λειτουργία αυτόν τον Ενιαίο Αριθμό Εξυπηρέτησης, με σκοπό
να παρέχεται απ’ ευθείας προσωποποιημένη πληροφόρηση
στους ασφαλισμένους και
δικαιούχους των ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ
και ΟΠΕΚΑ, χωρίς να υποχρεούνται να καλούν τις επιμέρους υπηρεσίες και καταστήματα των οργανισμών αυτών.
Το υπουργείο πανηγύρισε
μάλιστα πως μέσα σε λίγες
μέρες έγιναν 400.000 κλήσεις
κι εξυπηρετήθηκε το 95%.
Επειδή κρατάμε πολύ μικρό
καλαθάκι, θα λέγαμε πως για
σιγουριά, ειδικά για τον ΕΦΚΑ,
οι συνάδελφοι να αποτείνονται
στις υπηρεσίες του, που, όπως
αναφέρεται πιο πάνω, έθεσε
σε λειτουργία σε κάθε νομό.
Φορολόγηση αναδρομικών
από συντάξεις
Υψηλότερους φόρους θα
κληθούν να πληρώσουν φέτος
οι συνταξιούχοι λόγω των αναδρομικών που έλαβαν το 2020.
Πρόκειται για τα ποσά που
χορηγήθηκαν σε περίπου
1.100.000 συνταξιούχους
και αφορούν το 11μηνο διάστημα
Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016

και τα οποία θα πρέπει να
δηλώσουν μετά τις φετινές
φορολογικές δηλώσεις. Όπως
προκύπτει από την απόφαση
της ΑΑΔΕ:
α) Τα ποσά που καταβλήθηκαν τον Οκτώβριο του 2020 ως
αναδρομικά σε συνταξιούχους
του ιδιωτικού και του δημοσίου
τομέα, τα οποία αντιστοιχούν
σε περικοπές και μειώσεις
κύριων συντάξεων επιβληθείσες κατά το χρονικό διάστημα
από 11.6.2015 και μέχρι τη
δημοσίευση του ν. 4387/2016
και καταβλήθηκαν στους δικαιούχους χωρίς να διενεργηθεί
επί
αυτών
παρακράτηση
φόρου και ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης, χαρακτηρίζονται
ως «αναδρομικά κύριας σύνταξης που φορολογούνται στο
έτος στο οποίο ανάγονται».
β) Οι συνταξιούχοι που εισέπραξαν τα ποσά αυτά τον
Οκτώβριο του 2020 θα πρέπει
να υποβάλουν τροποποιητικές
δηλώσεις για τα φορολογικά
έτη 2015 και 2016 προκειμένου
να τα συμπεριλάβουν στα εισοδήματα των ετών εκείνων και
να επιβληθούν επί των ποσών
αυτών τα αναλογούντα ποσά
φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.
Στα ποσά που εισέπραξαν οι
συνταξιούχοι θα επιβληθούν
φορολογικοί συντελεστές από
22% έως 45%.
Οι συνάδελφοι να έρθουν
σε επαφή με τους λογιστές
τους άμεσα, ώστε να υποβάλλουν τις τροποποιητικές δηλώσεις τους μέχρι 31/12/2021, για
να μην υποστούν την επιβολή
προστίμων για εκπρόθεσμη
υποβολή.
(Το ενημερωτικό αυτό
σημείωμα είχε καταχωρηθεί
στο τεύχος 462-463 του ΠΑ,
των μηνών Απρίλη- Μάη 2021).
ΕΟΠΥΥ
Σύμφωνα με ενημερωτικό
σημείωμα του ΕΟΠΥΥ (της
30/7/2021) ο κάθε ασφαλισμένος μπορεί να λαμβάνει ενημέρωση για κάθε πράξη που
εκτελείται στον ΑΜΚΑ του
μέσω μηνύματος sms στο κινητό του. Ο θεράπων γιατρός
υποχρεούται να ενημερώσει
τον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας
(ΦΑΥ) του ασφαλισμένου με
τον αριθμό κινητού του και
μετά από κάθε γνωμάτευση
αυτός ενημερώνεται με sms.
Την καταχώρηση του αριθμού
κινητού στον ΦΑΥ μπορεί να
κάνει και ο ασφαλισμένος. Αν
χρειάζονται εγκρίσεις για
νοσηλείες, ειδικές θεραπείες
κλπ, αυτές θα αποστέλλονται
από τον γιατρό, μαζί με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά,
στις επιτροπές ελεγκτών του
ΕΟΠΥΥ. Με την έκδοση απόφασης- έγκρισης θα ενημερώνεται αυτόματα ο ασφαλισμένος μέσω του ΦΑΥ και η εκτέλεση της γνωμάτευσης θα
μπορεί να υλοποιηθεί.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Δελτίο Τύπου συμπαράστασης στον
αγώνα των εργαζομένων στη COSCO
H διοίκηση του σωματείου των συνταξιούχων ΙΚΑ της
ΠΕ Κοζάνης εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή της
στον αγώνα που δίνεται για να παρθούν τα απαραίτητα
μέτρα προστασίας, υγείας, ασφάλειας της εργασίας και
της ζωής των εργαζομένων, για να μην θρηνεί η εργατική
τάξη και άλλα θύματα στον μακρύ κατάλογο θυμάτων του
καπιταλιστικού κέρδους.
Οι εργαζόμενοι σήμερα έχουν κάθε δικαίωμα να φεύγουν για δουλειά και να επιστρέψουν σπίτι τους σώοι και
αβλαβείς. Έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν σύγχρονα
μέτρα προστασίας και συνολικά σύγχρονα δικαιώματα,
με βάση τις δυνατότητες της εποχής, την επιστήμη, την
εξέλιξη της τεχνολογίας.
Οι απόμαχοι της δουλειάς, αλλά όχι του αγώνα είμαστε δίπλα στον αγώνα σας σε μια περίοδο που η εργατική
τάξη δέχεται μια μεγάλη επίθεση στα δικαιώματά της και
σε ότι με αγώνες και θυσίες έχει κατακτηθεί. Καταδικάζουμε την απαράδεκτη στάση της εργοδοσίας και της
Κυβέρνησης και απαιτούμε την άμεση ικανοποίηση των
δίκαιων αιτημάτων σας.
Επίσης το σωματείο κάλεσε σε συμμετοχή τους
συνταξιούχους στη συγκέντρωση αγωνιστικής διαμαρτυρίας του λαού της πόλης προς τον πρωθυπουργό,
που επισκέφτηκε την Κοζάνη στις 26 Νοέμβρη, για να
πανηγυρίσει το κλείσιμο των λιγνιτορυχείων, που άφησε
άνεργους εκατοντάδες εργαζόμενους.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

Τα δύο σωματεία μαζί με εργατικά σωματεία εξέδωσαν την παρακάτω ανακοίνωση;
Χαιρετίζουμε και συμμετέχουμε στην πρωτοβουλία
που έλαβε η Επιτροπή Αγώνα ενάντια στην ΝΑΤΟϊκή
βάση της Αλεξανδρούπολης και στην ελληνοαμερικάνικη
συμφωνία για πραγματοποίηση εκδήλωσης στο Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης το Σάββατο 27/11.
Καλούμε κάθε εργατικό σωματείο, κάθε φορέα, κάθε
σύλλογο, κάθε εργαζόμενο που προβληματίζεται γύρω
από αυτήν την κατάσταση που διαμορφώνεται στην περιοχή μας, που αντιλαμβάνεται ότι πίσω από τα χιλιοειπωμένα παραμύθια για ανάπτυξη-σταθερότητα-ασφάλεια,
κρύβεται το αιματοκύλισμα των λαών, να δηλώσει τη
στήριξή του στο κάλεσμα της Επιτροπής Αγώνα και να
συμμετέχει στην εκδήλωση του Σαββάτου.
Απευθυνόμαστε σε κάθε μέλος των μητρώων μας να
συμβάλει αποφασιστικά σε αυτήν την πρωτοβουλία, ώστε
το Σάββατο να πάρουν οι μακελάρηδες του ΝΑΤΟ την
εργατική – λαϊκή απάντηση που τους πρέπει. Να αφήσει
η εκδήλωση το στίγμα της, να αναγκαστούν να την
πάρουν υπ’ όψιν.
Γιατί εμείς οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι γνωρίζουμε πλέον από πρώτο χέρι ότι αυτή η πολιτική, αυτές οι
συμφωνίες μεταξύ τους, η μετατροπή της χώρας σε έναν
«χάρτη ΝΑΤΟϊκών βάσεων», η ανάπτυξη των οπλικών
τους συστημάτων είναι η συνέχιση της πολιτικής που:
Εξαθλιώνει τον εργαζόμενο σήμερα… Δεν παίρνει κανένα
απολύτως μέτρο για την προστασία του λαού απέναντι
στην πανδημία … Αφήνει αθωράκιστη την ασφάλεια και
την υγιεινή μέσα στους χώρους εργασίας
Γιατί όλα τα παραπάνω έχουν κοινή αιτία το συνεχές
κυνήγι των καπιταλιστών για όλο και μεγαλύτερο κέρδος.
Κάτι στο οποίο δεν χωράει η δικιά μας ευημερία, οι δικοί
μας αξιοπρεπείς μισθοί και συνθήκες εργασίας και τελικά
ούτε η ίδια μας η ζωή!
Τραβάμε λοιπόν το δικό μας δρόμο, που θα παλεύει
για να ικανοποιήσει τη δική μας «ανάπτυξη» και όχι τη
δική τους!
Οργανώνουμε την αντεπίθεση μας, δυναμώνουμε
τον αγώνα μας για να ξεκουμπιστούν οι μακελάρηδες
από κάθε γωνιά της χώρας!
Επίσης το σωματείο εξέδωσε ανακοίνωση καταγγελίας για το δυστύχημα, που είχε αποτέλεσμα το θάνατο 7
μεταναστών και τον τραυματισμό άλλων 8, ύστερα από
αστυνομική καταδίωξη.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Παράσταση διαμαρτυρίας ενάντια στις αυξήσεις στην
τιμή του ρεύματος πραγματοποίησαν την Πέμπτη 11
Νοέμβρη του 2021 τα Σωματεία των Συνταξιούχων του
Δημοσίου, του ΙΚΑ και του ΟΑΕΕ Επαρχίας Λιβαδειάς,
στη Διεύθυνση της ΔΕΗ αλλά και στην Αντιπεριφερειάρχη

κ. Φανή Παπαθωμά.
Κεντρικό σύνθημα της παρέμβασης ήταν: «Πάρτε πίσω
τις αυξήσεις στην τιμή του ρεύματος. Δεν πρόκειται να
δεχτούμε να βυθίσετε στα σκοτάδια τους φτωχούς και
τους ανίσχυρους κι ούτε θα σας επιτρέψουμε να λεηλατήσετε το ισχνό εισόδημά μας. Είμαστε αποφασισμένοι
να διεκδικήσουμε με τους αγώνες μας ρεύμα φθηνό για
όλο το λαό!»
Η κυβέρνηση συνεχίζει να καλλιεργεί τον εφησυχασμό
και να κοροϊδεύει τον κόσμο της ανάγκης για τις μεγάλες
ανατιμήσεις στα καύσιμα, στην ηλεκτρική ενέργεια, συνολικά στα προϊόντα πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, διαβεβαιώνοντας ότι «το φαινόμενο είναι παροδικό», ότι «σε
λίγους μήνες θα έχουν εξομαλυνθεί η αγορά και οι τιμές»
και ότι ο κρατικός μηχανισμός «θα πάρει μέτρα ανακούφισης από τις αυξήσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά τα τιμολόγια
της Ενέργειας.
Κάνουν ό,τι μπορούν για να κρύψουν, πως αυτές οι
ανατιμήσεις είναι παράγωγο της ίδιας της λειτουργίας
του συστήματος, που από τη μια κλέβει τον ιδρώτα του
λαού, εντείνοντας την εκμετάλλευση κι από την άλλη
εφορμά στην τσέπη του, καθιστώντας αδύνατη την αγορά
ακόμα και των πιο αναγκαίων αγαθών.
Για τις ανατιμήσεις στην Ενέργεια και στα προϊόντα
πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης δεν ευθύνεται ο λαός, αλλά
η αξεδίψαστη δίψα του κεφαλαίου για υψηλή κερδοφορία. Είναι όμως αυτός που καλείται να πληρώσει το τίμημα, προκειμένου να διευρύνονται διαρκώς τα κέρδη των
μεγάλων ομίλων, ντόπιων και ξένων.
Η ανάπτυξη που τάζουν τα κόμματα του αστικού πολιτικού συστήματος όχι μόνο δεν ανακουφίζει τα λαϊκά
στρώματα, αλλά αντίθετα οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι έχουν βρεθεί στη μέγγενη των αντεργατικών
μέτρων, των περικοπών στην Υγεία, στην Πρόνοια, στην
ασφάλιση, στην Παιδεία και στην υψηλή, άμεση και έμμεση φορολογία με αποτέλεσμα την δραματική επιδείνωση
της αγοραστικής τους δύναμης κι εντέλει την απόλυτη
φτωχοποίησή τους. Διεκδικούμε: ουσιαστικές αυξήσεις
σε μισθούς και συντάξεις, μόνιμη και σταθερή δουλειά
για όλους με αξιοπρεπές εισόδημα. Αγωνιζόμαστε για
φθηνή Ενέργεια για τον κόσμο της εργασίας και για τους
απόμαχους της δουλειάς, γιατί αυτή αποτελεί κοινωνικό
αγαθό κι όχι εμπόρευμα…
Ο αγώνας του λαϊκού κινήματος αποτελεί μονόδρομο.
Όλοι οι πολίτες και ανεξάρτητα από την κομματική τους
ένταξη, πρέπει να κοιτάμε μπροστά, βάζοντας στο στόχαστρο τη στρατηγική του μεγάλου κεφαλαίου και των
κομμάτων που το υπηρετούν, την αστική διαχείριση σε
όλες της τις εκδοχές, που πρέπει να παραμερίσει από τον
δρόμο του ο λαός για να πάρει ανάσες και, για να δει
πραγματικές αλλαγές προς όφελός του.
Τα σωματεία κατέθεσαν στην Αντ/ρχη και την Δ/νση
ΔΕΗ σχετικό υπόμνημα με τα αιτήματά τους.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΜΟΝΟ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΦΕΡΝΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ!
Οι λιμενεργάτες στις προβλήτες της Cosco βγήκαν
νικητές!
Το σωματείο μας χαιρετίζει τον αγώνα των εργαζομένων στην Cosco που μετά από 7 μέρες κινητοποιήσεων
και απεργιών εξανάγκασαν την εργοδοσία να δεχτεί τα
βασικά αιτήματα τους. Τσακίζοντας στην πράξη τη θεωρία περί αναποτελεσματικότητας των αγώνων.
Τα έβαλαν με τα μεγαλύτερα μονοπωλιακά μεγαθήρια
, όπως η cosco αλλά και με τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές
εταιρείες, κοντέινερς, τους εφοπλιστές και βγήκαν νικητές. ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΚΗΤΟΣ,
ΟΣΟ ΔΥΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ.
Το πιο σημαντικό ήταν ότι αυτή η μάχη όπως και οι
αντίστοιχες των εργαζομένων στην e-food , στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, σε άλλους χώρους δουλειάς και
κλάδους απέδειξε ότι:
Οι εργαζόμενοι μόνο με τον αγώνα και την οργάνωση τους , την αλληλεγγύη, μπορούν να διεκδικήσουν ,
να αχρηστεύσουν τις απειλές και την τρομοκρατία,
τους αντεργατικούς νόμους, τις δικαστικές αποφάσεις
που επιχειρούν «να βάλουν στον γύψο» την εργατική
λαϊκή πάλη.
Και εμείς οι συνταξιούχοι το προηγούμενο διάστημα
με τον αγώνα μας καταφέραμε σημαντικά αποτελέσματα:
Κατοχυρώσαμε την μη περικοπή της προσωπικής διαφοράς. Καταργήθηκε η παρακράτηση για την υγεία στα
ποσά των αρχικών συντάξεων, επανήλθαν οι συντάξεις
χηρείας έστω και κουτσουρεμένα . Ακυρώθηκε η μείωση
του αφορολογήτου στα 5600. Αποσπάσαμε ένα μέρος
από τα αναδρομικά του 11μήνου Ιούνης- Μάης 2016 κ.α.

Τέτοιες σημαντικές νίκες δείχνουν σε όλους μας τις
δυνατότητες που έχουμε μέσα από την οργάνωση της
πάλης. Να πολλαπλασιαστούν οι εστίες της αντίστασης,
να δυναμώσουμε την οργάνωση στα σωματεία! Να ηττηθούν οι λογικές της ανάθεσης και των «σωτήριων λύσεων» από τις κυβερνήσεις!
Δυναμώνουμε τα ταξικά συνδικάτα - Κάνουμε μαζικές εγγραφές. Συνεχίζουμε αταλάντευτα στον δρόμο
της πάλης της ελπίδας, της ανατροπής.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνεδρίασε την Τρίτη 09-11-2021 στο Αγρίνιο, στο
Εργατικό Κέντρο, με διευρυμένη σύνθεση, το Διοικητικό
Συμβούλιο του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Νομού
Αιτωλ/νίας. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα μέλη της
Ελεγκτικής Επιτροπής, οι Διοικούσες επιτροπές των
Παραρτημάτων από την Αμφιλοχία, το Μεσολόγγι και τη
Ναύπακτο, καθώς και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Συνταξιούχων του ΙΚΑ συνάδελφος Δήμος Κουμπούρης.
Στην εισήγησή του ο Πρόεδρος του Σωματείου, συνάδελφος Γιώργος Δημητρουλής, αναφέρθηκε στις πρόσφατες εκλογές του Σωματείου όπου, παρά το γεγονός
ότι έγιναν σε συνθήκες πανδημίας, ψήφισαν εκατόν δυο
συνάδελφοι παραπάνω από τι προηγούμενε . Στα δύο
χρόνια πανδημίας που πέρασαν, μείναμε όρθιοι ενημερώνοντας τους συνταξιούχους και συμμετέχοντας στις κινητοποιήσεις του ταξικού κινήματος. Το Σωματείο θα συνεχίσει στον αγωνιστικό δρόμο, διεκδικώντας αυξήσεις στις
συντάξεις, 13η και 14η σύνταξη και το ΕΚΑΣ, δημόσιο
σύστημα ασφάλισης και υγείας.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ συνάδελφος Δήμος Κουμπούρης αναφέρθηκε
στην ανάγκη να δυναμώσει το συνταξιουχικό κίνημα, για
να αντιμετωπίσει τους ταξικούς του αντιπάλους. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου αποφάσισε τα παρακάτω :
* Να συμμετέχει στη μέρα δράσης των φορέων του
νομού για την υγεία το Σάββατο 13 Νοέμβρη στα νοσοκομεία Αγρινίου και Μεσολογγίου και στα Κέντρα Υγείας
Αμφιλοχίας και Ναυπάκτου.
* Να πάρει μέρος στη συγκέντρωση για το Πολυτεχνείο, που οργανώνει το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου την
Τετάρτη 17 Νοέμβρη 2021 στο Αγρίνιο στην κεντρική
πλατεία και στις συγκεντρώσεις του ταξικού κινήματος
στο νομό.
* Να συνδιοργανώσει με τα συνεργαζόμενα συνταξιουχικά Σωματεία της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα του
Νομού και σε συνεργασία με τις Ομοσπονδίες μας περιφερειακή σύσκεψη ενημέρωσης στο Αγρίνιο στο τρίτο
δεκαήμερο του Νοέμβρη .
* Συμμετέχοντας στο Πανελλαδικό πρόγραμμα συγκεντρώσεων κατά νομό, να οργανώσουμε από κοινού με τα
άλλα συνταξιουχικά Σωματεία, συγκέντρωση διαμαρτυρίας – διεκδίκησης στο Αγρίνιο στο πρώτο δεκαπενθήμερο
του Δεκέμβρη με κύριο αίτημα την καταβολή της 13ης
σύνταξης τα Χριστούγεννα.
* Κλιμακώνοντας τις δράσεις μας για την υγεία, να
πάρουμε μέρος στη διαμαρτυρία που οργανώνεται από
τους φορείς της περιοχής στην 6η ΥΠΕ στην Πάτρα στα
μέσα Δεκέμβρη.
Το σωματείο καλεί τα μέλη του και τους συνταξιούχους της Αιτωλ/νίας να στηρίξουν το παραπάνω αγωνιστικό πρόγραμμα. Να παλέψουν ενωτικά, διεκδικώντας
αυξήσεις στις συντάξεις, δημόσιο σύστημα ασφάλισης
και υγείας και ότι μας έχει αφαιρεθεί.
Επίσης το σωματείο προγραμμάτισε συγκεκριμένο
πρόγραμμα συσκέψεων και περιοδειών σε όλη την περιοχή, για την επιτυχία της κινητοποίησης στις 14 Δεκέμβρη.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Ζάκυνθος 12/11/2021

ΠΡΟΣ: Δήμαρχο Ζακύνθου, Δημοτικό Συμβούλιο
Ζακύνθου Κύριε Δήμαρχε με δελτίο σας τύπου απορείτε
αν είναι αλήθεια ή υπερβολή όσα σας αναφέρουμε για
την κατάσταση Υγείας στο Νησί μας.
Δεν έχει έρθει στην αντίληψή σας η αγανάκτηση των
δημοτών σας για τη μη λειτουργία των εξωτερικών
Ιατρείων του Νοσοκομείου; Για την υπολειτουργία των
Ιατρείων στα χωριά; Για το πήγαινε-έλα στη Πάτρα για
αιμοκάθαρση των νεφροπαθών συμπολιτών μας από έλλειψη των αναγκαίων γιατρών;; Για τις παραιτήσεις τόσων
Γιατρών (χτες και σήμερα) απ’ τα εξοντωτικά ωράρια που
υποχρεώνονταν λόγω ότι λείπουν οι μισοί Γιατροί από
όσους έπρεπε να έχει το Νοσοκομείο και τα Ιατρεία του

ΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Νησιού;; Για τη μείωση των χρημάτων που αφορά την
Υγεία κάθε χρόνο στον κρατικό Προϋπολογισμό;;
Δεν έχετε πληροφορηθεί τις μέχρι σήμερα δεκάδες
ανακοινώσεις και κινητοποιήσεις των Ιατρών, των Εργαζομένων του Νοσοκομείου και του Εργατοϋπαλληλικού
Κέντρου Ζακύνθου για την απαράδεκτη κατάσταση της
Υγείας μας που βιώνουμε στο Νησί;;
Αλήθεια μας προκαλείτε εύλογα το ερώτημα ΠΟΥ
ΖΕΙΤΕ ;;
Προφανώς εθελοτυφλείτε και πιστός υπηρέτης της
πολιτικής που έχουν εφαρμόσει οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις και συνεχίζει η σημερινή, θέλετε να τα αγνοείτε ;;
Περιμένουμε την Ημέρα και την Ώρα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που όπως υποσχεθήκατε
θα συγκαλέσετε και θα μας καλέσετε.
Για την καλύτερη ενημέρωσή σας προτείνουμε να
καλέσετε και τους (Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ζακύνθου,
Σωματεία Ιατρών και Εργαζομένων Νοσοκομείου Ζακύνθου) φορείς που από πρώτο χέρι ζούν και γνωρίζουν την
κατάσταση που σας παρουσιάσαμε.
Επίσης το Σωματείο εξέδωσε ανακοίνωση για την επέτειο του Πολυτεχνείου και κάλεσε τους συνταξιούχους
στη συγκέντρωση που οργάνωσε το Εργατοϋπαλληλικό
Κέντρο Ζακύνθου για τον εορτασμό της 48ης επετείου.
Με άλλη ανακοίνωση κατήγγειλε τη Διοίκηση του
ΚΤΕΛ Ζακύνθου για τις απολύσεις μονίμων οδηγών, υλοποιώντας το νόμο Χατζηδάκη, μειώνοντας τα δρομολόγια
και δημιουργώντας δυσκολίες στην εξυπηρέτηση του
Ζακυνθινού λαού, απαίτησε δε την ανάκληση των απολύσεων.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΡΟΔΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 15/11/2021
Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ρόδου τιμά και φέτος
τον αγώνα των φοιτητών, της νεολαίας και του λαού κατά
της στρατιωτικής δικτατορίας. Τιμά τον αγώνα που κορυφώθηκε με την εξέγερση του Πολυτεχνείου το Νοέμβριο
1973 με στόχο την ελευθερία, την εθνική ανεξαρτησία και
την πρόοδο.
Η φετινή επέτειος βρίσκει τους συνταξιούχους για μια
ακόμη χρονιά στον αγώνα για την ανατροπή των αντιασφαλιστικών, αντισυνταξιουχικών πολιτικών, που έχουν
υποβαθμίσει τη ζωή τους και έχουν οδηγήσει στη φτώχεια χιλιάδες οικογένειες. Οι συνταξιούχοι αγωνίζονται
για πάρουν πίσω όσα τους αφαιρέθηκαν, για δημόσιο
ασφαλιστικό σύστημα, για να μην περάσουν οι ασφαλιστικές εισφορές στο χρηματιστήριο. Ο αγώνας των συνταξιούχων, με δεκάδες κινητοποιήσεις τον τελευταίο χρόνο,
είναι δεμένος με τους αγώνες των εργαζομένων, των
ανέργων, των φοιτητών, για καλύτερους όρους εργασίας,
για παιδεία και όχι κατάρτιση, δωρεάν δημόσιο σύστημα
υγείας με πλήρως εξοπλισμένα σύγχρονα νοσοκομεία,
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, γηροκομεία, για μια ζωή
που αξίζουν οι εργαζόμενοι και οι απόμαχοι της δουλειάς.
Οι στόχοι αυτοί είναι ρεαλιστικοί και απόλυτα εφικτοί με
βάση τη σημερινή ανάπτυξη της χώρας μας.
Οι συνταξιούχοι πάλεψαν και παλεύουν μαζί με τους
εργαζόμενους και το λαό για εθνική ανεξαρτησία χωρίς
ξένες στρατιωτικές βάσεις, οι οποίες όχι μόνο δεν προστατεύουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, αλλά τη
μετατρέπουν σε στόχο σε περίπτωση πολέμου. Με την
πάλη τους αυτή υποστηρίζουν την ειρήνη μαζί με τους
λαούς στην περιοχή μας και σε όλο τον κόσμο.
Οι συνταξιούχοι με τους αγώνες τους, συντονισμένους
με το παγκόσμιο συνταξιουχικό κίνημα και προσανατολισμένους στην ικανοποίηση των δίκαιων εργατικών, ασφαλιστικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους, στην προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας στην
κοινωνική δικαιοσύνη και στην ειρήνη, τιμούν με τον
καλύτερο αγωνιστικό τρόπο τα ιδανικά των εξεγερμένων
του Πολυτεχνείου.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ – ΕΦΚΑ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Χαιρετισμός στην συγκέντρωση των μικροεπαγγελματιών στην εστίαση στην Κεντρική Πλατεία της Σπάρτης
στις 16 Νοε 2021.
Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ – ΕΦΚΑ Λακωνίας,
εκφράζει την συμπαράσταση και την αλληλεγγύη του
στον δίκαιο αγώνα σας.
Σταγόνα που ξεχειλίζει το ποτήρι είναι για εσάς τους
μικρούς επαγγελματίες σε εμπόριο και εστίαση τα μέτρα
της κυβέρνησης για τη διαχείριση της πανδημίας, με τα
οποία, εκτός όλων των άλλων, σας μετατρέπει σε «χωροφύλακες» μέσα στα καταστήματά σας.

Το «δεν είμαστε αποδιοπομπαίοι τράγοι», που φωνάζετε από την πρώτη στιγμή, συνδυάζεται με αιτήματα και
διεκδικήσεις που αφορούν την επιβίωσή σας, για μέτρα
ουσιαστικής στήριξης του εισοδήματός σας, για τα οποία
η κυβέρνηση λέει ότι δεν υπάρχει φράγκο, την ίδια στιγμή
που μοιράζει 32 δισ. στους ομίλους μέσω του Ταμείου
Ανάκαμψης. Επίσης, για θωράκιση του δημόσιου συστήματος Υγείας, για μόνιμες προσλήψεις υγειονομικών,
μέτρα προστασίας σε μεγάλους χώρους δουλειάς, μέσα
μαζικής μεταφοράς, σχολεία.
Υπό τον φόβο τσουχτερών προστίμων, ποινών με κλεισίματα καταστημάτων κλπ, οι βιοπαλαιστές επαγγελματίες στο εμπόριο και την εστίαση φορτώνονται και τις
ευθύνες για τη μετάδοση του ιού, που η ίδια η κυβέρνηση
πασχίζει να ξεφορτωθεί. Δηλαδή, ότι δεν κατάφερε να
κάνει το κράτος, να ελέγξει την υπερμετάδοση της πανδημίας, να προστατεύσει τον λαό από την έκθεση στον ιό,
να συγκροτήσει ένα ολοκληρωμένο εμβολιαστικό πρόγραμμα, τώρα το παραπέμπει, από τη μία, στους εργαζόμενους, μέσω της «ατομικής ευθύνης» και, από την άλλη,
στους μικρούς καταστηματάρχες, καλώντας τους «να μη
συμβάλλουν στη διάδοση του κορονοϊού...».
Είναι σαφές ότι πρόκειται για μέτρα που προσθέτουν
περισσότερα προβλήματα, ενώ σε καμιά περίπτωση δεν
λύνουν το πρόβλημα του νέου ανεξέλεγκτου κύματος
εξάπλωσης της πανδημίας.
Αλήθεια, φταίει ο ιδιοκτήτης του μικρομάγαζου ή του
καφέ της γειτονιάς για τα χιλιάδες κρούσματα καθημερινά; Φταίει ο μικρός επαγγελματίας για την κατάσταση
που επικρατεί στα μέσα μαζικής μεταφοράς με τον συνωστισμό; Για το γεγονός ότι οι μεγάλοι χώροι δουλειάς με
ευθύνη της εργοδοσίας αποδεικνύονται ξανά εστίες
υπερμετάδοσης;
Φταίνε μήπως οι μικροί καταστηματάρχες που από τα
νοσοκομεία λείπουν χιλιάδες υγειονομικοί, που οι ΜΕΘ
δεν φτάνουν για την ουσιαστική περίθαλψη ασθενών; `Η
μήπως φταίνε για το 40% του πληθυσμού που παραμένει
ανεμβολίαστο.
Ο αγώνας που δίνετε σήμερα βγαίνοντας στους δρόμους σε όλη τη χώρα, και εδώ στην πόλη μας, είναι δίκαιος.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
Καταγγελία 19/11/2021
Προς κάθε αρμόδιο - Ημερήσιο και τοπικό τύπο

Να ανακληθεί τώρα η τιμωρία στο στρατιώτη που
συμμετείχε στην πορεία του Πολυτεχνείου!
Το σωματείο μας καταδικάζει την απαράδεκτη και προκλητική τιμωρία που επιβλήθηκε στο στρατιώτη που συμμετείχε στην πορεία του Πολυτεχνείου.
Η κυβέρνηση της ΝΔ, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,
αλλά και η Διοίκηση του Κέντρου Εκπαίδευσης Ειδικών
Δυνάμεων (ΚΕΕΔ) στο Μεγάλο Πεύκο φέρουν τεράστιες
ευθύνες για την απόφαση αυτή, αφού επιβάλλουν ποινή
σε στρατιώτη που άσκησε Νόμιμο Συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά του, συμμετέχοντας στη μεγαλειώδη
πορεία για τον εορτασμό της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, τιμώντας την αντιδικτατορική πάλη του λαού μας

Είμαστε περήφανοι
για τους αγώνες μας.
Μας δίνουν κουράγιο
οι σημαντικές νίκες
μας, οπλιζόμαστε
με περισσότερη
αποφασιστικότητα.
Συνεχίζουμε και
κλιμακώνουμε τη
δράση μας.

ενάντια στις ΗΠΑ, στο ΝΑΤΟ, στην ΕΕ.
Γίνεται γι’ ακόμη μια φορά φανερό ότι τα συνθήματα
του Πολυτεχνείου “Έξω το ΝΑΤΟ – Έξω αι ΗΠΑ” εξακολουθούν να ενοχλούν. Αποδεικνύεται ότι ο αγώνας του
λαού και των νέων στρατευμένων που υπηρετούν τη
θητεία τους, ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στους
πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ αποτελεί
καρφί στο μάτι της κυβέρνησης, των κομμάτων του ευρωατλαντισμού, καθώς και όλων όσων ταυτίζονται και προμοτάρουν τη χυδαία κι επικίνδυνη κυβερνητική προπαγάνδα περί της δήθεν ασφάλειας και σταθερότητας από τη
συμμετοχή της χώρας στους σχεδιασμούς αυτούς.
Το σωματείο μας στέκεται στο πλευρό των παιδιών του
λαού που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας και στεκόμαστε δίπλα σε
όλους τους στρατιώτες που αγωνίζονται και διεκδικούν
τα δικαιώματά τους!
Απαιτούμε η ποινή που ανακοινώθηκε στον καταδρομέα, για τη συμμετοχή του στον αντιιμπεριαλιστικό εορτασμό του Πολυτεχνείου, να ανακληθεί άμεσα!

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ- ΚΟΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ
Ανακοίνωση
Το ΔΣ καταγγέλλει την απαράδεκτη κατάσταση, που
ισχύει σε αρκετές σχολικές μονάδες στην περιοχή του
Περιστερίου, αλλά και τις συγχωνεύσεις πολλών τμημάτων, με αποτέλεσμα τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση της
παρεχόμενης μόρφωσης στα παιδιά μας και τα εγγόνια
μας συνολικά στα εργαζόμενα λαϊκά στρώματα.
Οι συγχωνεύσεις τμημάτων είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που υλοποιούν όλες οι κυβερνήσεις έως τώρα, είναι
αποτέλεσμα της λογικής κόστους- οφέλους της εμπορευματοποίησης της παιδείας.
Αυτή η αντιλαϊκή πολιτική εκθέτει σε πολλαπλούς κινδύνους τα παιδιά μας και ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο
όπου έχουμε νέα έξαρση της πανδημίας του κορωνοϊού.
Απέναντι σε αυτήν την κατάσταση η κυβέρνηση με την
ανοχή- στήριξη δημάρχων και της περιφέρειας Αττικής
προωθούν την αντιλαϊκή πολιτική της υποχρηματοδότησης και της μείωσης των δαπανών για την παιδεία, τη
μόρφωση της νεολαίας, την ίδια ώρα που δαπανούν δις
ευρώ για εξοπλισμούς, για ΡΑΦΑΛ, για επεμβάσεις του
ΝΑΤΟ σε πολλές χώρες του κόσμου.
Το Σωματείο μας συμπαραστέκεται σε όσους αγωνίζονται και σηκώνουν το κεφάλι τους απέναντι στην άθλια και
επικίνδυνη ταξική πολιτική. Είμαστε μαζί με όλη την εργατική τάξη και παλεύουμε διότι η κατάσταση θα γίνει
ακόμα χειρότερη αν δεν τους σταματήσουμε.
Τώρα να δυναμώσει ο κοινός αγώνας, το μέτωπο ενάντια σε αυτήν την πολιτική, για όσα μας στερούν, για τις
σύγχρονες λαϊκές ανάγκες σε υγείας- παιδεία- ασφάλιση
κλπ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΔΕΚΟ- ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23 Νοέμβρη 2021
Η κοροϊδία από μεριάς κυβέρνησης προς τους εργαζόμενους και το λαό, ειδικά στους συνταξιούχους, συνεχίζεται. Μετά την… τεράστια αύξηση του 2% στον κατώτερο
μισθό για το 2023, διά στόματος πρωθυπουργού και πάλι,
η κυβέρνηση ανακοίνωσε - εν όψει των Χριστουγέννων
την παροχή στους χαμηλοσυνταξιούχους επιδόματος 250
ευρώ.
Οι συνταξιούχοι όμως δεν ξεχνάμε, πως οι «χαμηλοσυνταξιούχοι» είναι αποτέλεσμα των αντισυνταξιουχικών
πολιτικών των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ- ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, που
πετσόκοψαν τις συντάξεις και τις κράτησαν στα άθλια
αυτά επίπεδα φτώχειας, που δεν επιτρέπουν μια αξιοπρεπή διαβίωση για εκατοντάδες χιλιάδες συναδέλφους μας.
Επίσης τα ψίχουλα αυτά δεν αποτελούν παροχή εκ
μέρους της κυβέρνησης, αλλά απόδοση μικρού μέρους
από τα αναδρομικά του 11μηνου, που η ίδια κυβέρνηση
αρνήθηκε να αποδώσει σε όλους τους συνταξιούχους,
παρά την απόφαση του ΣτΕ και τη δέσμευσή της. Και πάλι
η κυβέρνηση μεροληπτεί, αφού αφήνει έξω και από το
επίδομα αυτό, όσους έχουν εισόδημα πάνω από 600
ευρώ.
Οι συνταξιούχοι δεν πρόκειται να ξεγελαστούμε από
ελεημοσύνες. Απαιτούμε τη θεσμοθέτηση άμεσα των
13ης και 14ης συντάξεων, την απόδοση του 0,5% του
ΑΕΠ στους συνταξιούχους. Στις 14 Δεκέμβρη θα βρεθούμε στις συγκεντρώσεις και τα συλλαλητήριά μας, θα διαδηλώσουμε τα αιτήματά μας, θα διεκδικήσουμε από τον
πρωθυπουργό την ικανοποίησή τους.
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Αλεξανδρούπολη: λιμάνι
ειρήνης ή πολέμου

Τα δουλεμπορικά γραφεία ανά τον κόσμο
και στη χώρα μας
Είναι γνωστά πλέον
εδώ και πάνω από είκοσι
χρόνια τα περίφημα δουλεμπορικά γραφεία, «επιχειρήσεις» που διατηρούν
καταστάσεις εργαζομένων, τους οποίους διαθέτουν- νοικιάζουν, έναντι
δικής τους ικανής αμοιβής
σε άλλες επιχειρήσεις σαν
εργαζόμενους με γλίσχρους μισθούς, μερική,
προσωρινή απασχόληση,
χωρίς ασφάλιση τις περισσότερες φορές, δικαιώματα, συνδικαλισμό κλπ.
Έχουν δραστηριοποιηθεί
και στη χώρα μας δυναμικά, έχει γεμίσει η αγορά
εργασίας με ενοικιαζόμενους εργαζόμενους με

τέτοιες και χειρότερες
συνθήκες εργασίας.
Είναι μια «σοβαρή
μορφή επιχειρηματικότητας», από αυτές που τα
αστικά κόμματα και κυβερνήσεις εξυμνούν και διευκολύνουν με κάθε τρόπο.
Όπως οι άλλες που αρπάζουν τα σπίτια του κόσμου.
Έξυπνοι και ικανοί, τίμιοι
επιχειρηματίες είναι όλοι
αυτοί. Ας δούμε όμως
κάποια στοιχεία για το
τόσο σοβαρό αυτό ζήτημα.
Η Διεθνής Συνομοσπονδία Ιδιωτικών Εταιριών
Απασχόλησης (έτσι ονομάζουν τον εαυτό τους οι
δουλέμποροι) το 2019 λει-

Η ανάπτυξη του…
ξεσπιτώματος

Μια τεράστια αρμάδα οπλικών συστημάτων και ορδές
από χιλιάδες στρατιώτες- φονιάδες των λαών- αποβιβάζεται από μεγάλα αμερικάνικα μεταφορικά τέτοιων δυνάμεων πλοία και μια άλλη επιβιβάζεται πάνω τους στο
λιμάνι της Αλεξανδρούπολης τούτες τις μέρες. Αυτοί
που φεύγουν πήραν μέρος σε ασκήσεις πολεμικής εκγύμνασης ΝΑΤΟικών δυνάμεων επιθετικού χαρακτήρα
απέναντι στη Ρωσία, που ολοκληρώθηκαν και αυτοί που
ήρθαν, θα πάρουν μέρος σε νέες, που θα πραγματοποιηθούν σε παρόμοιο σκηνικό με πρόβες για στρατιωτική
περικύκλωση της Ρωσίας.
Ελικόπτερα, άρματα μάχης και άλλος βαρύς οπλισμός
μαζί με ειδικές δυνάμεις μάχιμων αμερικάνικων μονάδων
θα μεταφερθούν με τραίνα στην Ανατολική Ευρώπη για
να συναντηθούν και συνασκηθούν με μονάδες από τις
ένοπλες δυνάμεις των χωρών της περιοχής και τη δική
μας βεβαίως- βεβαίως. Λείπει ο Μάρτης απ’ τη Σαρακοστή;
Κι όλοι οι ντόπιοι γλύφτες και προσκυνητές των βαρβάρων, που πατούν με τις βρώμικες, ματωμένες αρβύλες
τους τα χώματα της ελληνικής αυτής περιοχής- περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, δήμαρχοι και λοιποί τοπικοί «άρχοντες» και εκπρόσωποι των τοπικών αρχώνσπεύδουν να υποκλιθούν και να χαριεντιστούν με τους
αμερικανοΝΑΤΟικούς αξιωματούχους (πρέσβεις και
πρόξενους, στρατηγούς και άλλους).
Όμως δεν είναι μόνοι τους. Απέναντί τους ορθώνεται
το τείχος της αντίστασης σ’ αυτή την κατάσταση από
ένα πλατύ λαϊκό αντιιμπεριαλιστικό κίνημα, που ζωντανά και δυναμικά εκφράζει με μαζικό, αγωνιστικό τρόπο
τη λαϊκή αγανάκτηση και καταδίκη της εχθρικής προς
τους λαούς επέλασης των δυνάμεων του ιμπεριαλισμού, εκθέτοντας τους λαούς στους κινδύνους από τα
δολοφονικά σχέδια και αντιπαραθέσεις τους.
Οι εργατικοί και μαζικοί φορείς της ευρύτερης περιοχής συσπειρώνονται στην επιτροπή αγώνα ενάντια στην
μετατροπή του λιμανιού και της ίδιας της πόλης της
Αλεξανδρούπολης σε χώρο διαμονής (έστω προσωρινής) και διάβασης των δυνάμεων των μακελάρηδων των
λαών στα θέατρα προετοιμασιών των πολεμικών τους
συγκρούσεων. Με συγκεντρώσεις εκφράζουν το αντιιμπεριαλιστικό αίσθημα του λαού, διαδηλώνοντας την
απόφαση να αντιπαλέψουν τα εγκληματικά σχέδια, που
οδηγούν τους λαούς σε θυσίες για χάρη των οικονομικών και γεωστρατηγικών συμφερόντων των μονοπωλίων των ισχυρών ιμπεριαλιστικών χωρών, για τον έλεγχο των πηγών και δρόμων ενέργειας.
Να περιφρουρήσουν το ρόλο και χαρακτήρα της
Αλεξανδρούπολης σαν κόμβο ειρηνικής και φιλικής
συνάντησης και επικοινωνίας όλων των λαών της περιοχής.
Είμαστε μαζί τους, δίπλα στον αγώνα τους, που
εκφράζει και τη δική μας αντίθεση και αγωνιστική αντιιμπεριαλιστική διάθεση.

Δημοσιεύματα αναφέρουν πως έπιασαν ήδη δουλειά
τα κοράκια της αρπαγής των σπιτιών των ανθρώπων,
που εν μέσω κρίσης και κορονοϊού θα χάσουν τη στέγη
τους, είτε λόγω αδυναμίας πληρωμής δανείων στεγαστικών, είτε λόγω χρεών προς το δημόσιο, που κι αυτό
θα τους βγάζει τα σπίτια στο σφυρί, για να εισπράξει τα
χρέη τους. Έχουν μάλιστα ήδη στα χέρια τους πάνω
από 500.000 ακίνητα.
Μάλιστα από τα πρώτα funds που έχουν πάρει σειρά
είναι γνωστό ισπανικό, που απέκτησε «πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία» από το ξεσπίτωμα χιλιάδων ισπανών, που βρέθηκαν στο δρόμο στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης της περασμένης δεκαετίας, που έπληξε
και την Ισπανία.
Πως χαρακτηρίζεται όλη αυτή η διαδικασία εξόντωσης λαϊκών οικογενειών; «Αναπτυσσόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα… που θα φέρει ανάπτυξη
της ελληνικής οικονομίας!!!». Καταλάβατε τώρα πως
θα αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία, όπως την ονειρεύτηκαν, τη σχεδίασαν και την υλοποιούν ο καθένας
με τη σειρά του η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι άλλοι;
Ανάπτυξη ίσον ξεσπίτωμα. Όπως βέβαια σε άλλους
τομείς ανάπτυξη ίσον δουλειά με μισθό 200 ευρώ, ίσον
με δουλειά χωρίς ωράριο, χωρίς πενθήμερο, χωρίς
δικαιώματα, χωρίς ασφάλιση, χωρίς σύνταξη, με μερική εργασία αλλά και ανεργία, στους κλάδους που χτυπιούνται από τις κρίσεις ή εξαφανίζονται με πολιτικές
αποφάσεις, όπως η ενέργεια από λιγνίτη. Όπως ανάπτυξη ίσον οικονομική προσφυγιά νέων επιστημόνων
σε άλλες χώρες. Όπως ανάπτυξη ίσον συνεχής μείωση
του πληθυσμού της χώρας. Όπως ανάπτυξη ίσον καταστροφή μικρομεσαίων και αυτοαπασχολούμενων της
πόλης και του χωριού. Όπως ανάπτυξη ίσον τσάκισμα
των συντάξεων. Όπως ανάπτυξη το κάψιμο των δασών.
Ε όχι να μας λείπει τέτοια ανάπτυξη. Εμείς παλεύουμε για μια άλλη, που, ξεκινώντας απ’ αυτό, θα εξασφαλίσει σε όλες τις οικογένειες το κεραμίδι πάνω
από το κεφάλι της.

τουργούσαν
161.000
τέτοιες εταιρίες, που νοίκιασαν 61(!!!) εκατομμύρια εργαζόμενους. Τα δε
οικονομικά στοιχεία που
έδωσε η Συνομοσπονδία
βγάζουν μάτια. Το 2010 ο
τζίρος τους ήταν 247
δισεκ. ευρώ, ενώ το 2019
ανέβηκε στα 495, δηλαδή
διπλασιάστηκε. Φανταστείτε τα κέρδη τους.
Κέρδη που βγαίνουν από
την απελπισία εκατομμυρίων ανέργων, που καταφεύγουν στους γύπες
αυτούς της αγοράς εργασίας, για να μπορέσουν να
βρουν δουλειά και να
ζήσουν.
Ας δούμε όμως και σε
‘μας εδώ τι γίνεται. Τα
τελευταία 23 χρόνια έχουν
προωθηθεί μια σειρά
νόμων από όλες τις κυβερνήσεις ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, που διευκολύνουν την
«ενοικίαση» εργαζομένων.
Η «ενοικίαση» γίνεται
κυρίως μέσω των «Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης» (ΕΠΑ), αλλά
και μέσα από τα «Ιδιωτικά
Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας» (ΙΓΕΕ). Οι ΕΠΑ είναι
εταιρείες που «ενοικιάζουν» εργαζόμενους σε
άλλους εργοδότες και τα
ΙΓΕΕ βρίσκουν εργαζόμενους για άλλους εργοδότες. Επίσης μία ΕΠΑ μπορεί να λειτουργεί και ως
ΙΓΕΕ. Μέσα στο 2019
«τοποθετήθηκαν» περίπου 42.000 εργαζόμενοι,
ενώ ο τζίρος των δουλεμπόρων
έφθασε
τα
362(!!!)
εκατομμύρια
ευρώ.
Όλες οι κυβερνήσεις,
ξεκινώντας
από
το
ΠΑΣΟΚ, περνώντας στη
ΝΔ και καταλήγοντας σε
εκείνη του ΣΥΡΙΖΑ θεσμοθέτησαν νόμους, που, κατ’
αρχήν επέτρεψαν τη λειτουργία τους και στη
συνέχεια ενίσχυσαν και
διευκόλυναν τη δράση
των «εταιριών» αυτών.
Χαρακτηριστικό
παράδειγμα, το 2016 η τότε
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με
το άρθρο 34 του νόμου

Ακρίβεια, ροκάνισμα του λαϊκού
εισοδήματος και κερδοφορία του
κεφαλαίου πάνε μαζί. Αγώνας για
διεκδίκηση ΣΣΕ, αυξήσεων στους
μισθούς και τις συντάξεις, μείωση
των τιμών αγαθών και υπηρεσιών
αναγκαίων για τη λαϊκή διαβίωση

4441/2016 κατάργησε μια
ρύθμιση που προέβλεπε
πως «η άσκηση της δραστηριότητας ΙΓΕΕ και υποκαταστήματός του δεν
μπορεί να εκχωρηθεί σε
άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο». Στη σχετική αιτιολογική έκθεση αναφερόταν ότι η ρύθμιση αυτή
καταργήθηκε γιατί «αφορούσε
αδικαιολόγητο
περιορισμό στο πλαίσιο
της άσκησης της δραστηριότητας του Ιδιωτικού
Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας». Δηλαδή ενώ υπήρχαν κάποιες ελάχιστες
έστω δικλείδες στην ασυδοσία τους, η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ τις κατάργησε για
να απελευθερώσει κάθε
δυνατότητα τέτοιας λειτουργίας, ώστε να συμβάλει «στην τόνωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στην αύξηση της
παραγωγικότητας και της
ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων (...) μέσω
της απλούστευσης των
διοικητικών διαδικασιών
και της άρσης των εμποδίων στην παροχή υπηρεσιών». Κατά τον ΣΥΡΙΖΑ,
αυτή η αισχρή εκμετάλλευση των εργαζομένων
ήταν «παροχή υπηρεσιών». Και φυσικά η ΝΔ
σαν κυβέρνηση είχε κάθε
λόγο και ευχαρίστηση να
διατηρήσει αυτή τη νομοθεσία ατόφια.
Όμως οι εργαζόμενοι
δεν μπορούν άλλο να ανέχονται αυτές τις καταστάσεις. Οι ντελιβεράδες της
e-food, της Volt, των εταιριών κούριερ, της COSCO
και αλλού, βρέθηκαν και
βρίσκονται σε απεργιακές
και αγωνιστικές κινητοποιήσεις για την απαλλαγή
τους από το βραχνά των
δουλεμπόρων, για να προσληφθούν σαν εργαζόμενοι με μισθούς και δικαιώματα απ’ ευθείας στις
εταιρίες, που τους απασχολούν πραγματικά. Τα
πρώτα θετικά αποτελέσματα των αγώνων αυτών
ήρθαν. Και θα έρθουν κι
άλλα.
“ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ
ΑΓΩΝΑΣ”
Ιδιοκτήτης:
Ομοσπονδία Συνταξιούχων
Ελλάδος-ΙΚΑ-ΕΤΜ
Εκδότης:
ΤΑΣΟΣ ΚΛΑΔΗΣ
Γραφεία:
Σωκράτους 23
(4ος όροφος)
Τ.Κ. 105 52 ΑθΗΝΑ

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

Διανέμεται
δωρεάν
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Αστεία και σοβαρά
Ο πρωθυπουργός, στην ομιλία του στη βουλή κατά τη
συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων για την ακρίβεια, αποφάνθηκε πως έχει υπάρξει αύξηση του μέσου
εισοδήματος των Ελλήνων κατά 7,4 % μέσα σε δύο
χρόνια!!! Εμείς πάντως οι συνταξιούχοι, που είμαστε 2,5
εκατομμύρια, δηλαδή περίπου το 1/4 του πληθυσμού,
όχι μόνο δεν πήραμε παραπάνω 7,4% στις συντάξεις
μας, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία μας είχαμε είτε
πάγωμα, είτε μείωσή τους. Οι εργαζόμενοι θα δουν την
«συμβολική» αύξηση των μισθών του 2% το 2022, ενώ
μέσα στη διετία, με τις καταργήσεις των ΣΣΕ και άλλα
μέτρα σε βάρος τους είδαν μειώσεις των μισθών. Και
βέβαια δεν μπορούμε να θεωρήσουμε σαν αύξηση τα
άθλια ψίχουλα που προήλθαν από τις μειώσεις των
ασφαλιστικών εισφορών. Οι μικροί επιχειρηματίες, αυτοαπασχολούμενοι βγήκαν στο δρόμο καταγγέλλοντας
την κυβερνητική πολιτική, που τους οδηγεί σε αδιέξοδα
και φτώχεια, οι αγρότες σε μεγάλες περιοχές βίωσαν
ακόμα και την πλήρη καταστροφή από τις πυρκαγιές και
τις πλημμύρες. Αλλά η κυβέρνηση μετρά, όπως όλοι οι
εκφραστές της αστικής πολιτικής, το «μέσο εισόδημα»
υπολογίζοντας από τη μια μεριά τη δυναμική αύξηση
των κερδών των μονοπωλίων, πχ των φαρμακευτικών
εταιριών, των ιδιωτικών μονάδων υγείας και άλλων,
μέσα στη διετία και από την άλλη το μεροκάματο του
εργάτη και βγάζοντας το μέσο όρο. Όπως βγάζει η
Κεραμέως το μέσο όρο των μαθητών ανά τάξη, συνυπολογίζοντας τους 5 μαθητές σε σχολείο απομακρυσμένου χωριού και στην 28άρα αίθουσα στην Αθήνα, τη
Θεσσαλονίκη κλπ. Ποιον νομίζει ότι κοροϊδεύει ο κος
Μητσοτάκης;
Η κοροϊδία μάλιστα γίνεται ακόμα μεγαλύτερη παίρνοντας υπ’ όψη πως με απόφαση του υπουργού Εργασίας, από τις 29 Νοέμβρη οι εργοδότες δεν υποχρεούνται
να δηλώνουν στο σύστημα «Εργάνης» την υπερεργασία
των εργαζομένων τους. Η Υπουργική Απόφαση αποτελεί
εφαρμογή του άρθρου 78 του νόμου Χατζηδάκη. Με τον
τρόπο αυτό οι εργοδότες θα έχουν και τη δυνατότητα
να μην πληρώνουν την υπερεργασία στους εργαζόμενους, αφού αυτή θα είναι ανύπαρκτη, εκτός ελέγχου των
ελεγκτικών μηχανισμών. Οι εργαζόμενοι θα πάρουν από
τη μια μεριά την «αύξηση» του 2% και από την άλλη θα
χάνουν την αμοιβή της υπερεργασίας τους, που σαφώς
θα είναι πολύ μεγαλύτερη από την πρώτη. Θα είναι απλά
και χαμένοι από την κυβερνητική πολιτική.
«Πολυτέλεια» είναι για τον Σκέρτσο (υπουργός Επικρατείας) να υπάρχουν επαρκώς επανδρωμένα και εξοπλισμένα νοσοκομεία, ώστε ο λαός να απολαμβάνει ένα
αξιοπρεπές επίπεδο παροχής υγειονομικών υπηρεσιών,
να προφυλάσσει την υγεία και τη ζωή του. «Πολυτέλεια»
η οποία είναι αχρείαστη. Για το λαό. Ο λαός μπορεί να
«τη βγάζει» και με νοσοκομεία, εργαζόμενους και υποδομές έτοιμες να καταρρεύσουν, να πεθαίνει επειδή δεν
υπάρχουν ΜΕΘ. Βέβαια ο ίδιος ο κος Σκέρτσος έχει την
οικονομική δυνατότητα, σαν στέλεχος του ΣΕΒ και της
κυβέρνησης, να εξασφαλίζει στον εαυτό του μια πραγματικά πολυτελή υγειονομική περίθαλψη, αν την χρειαστεί,
στα πανάκριβα ιδιωτικά νοσοκομεία. Αλλά αυτός δεν
είναι λαός. Αυτός είναι ΣΕΒ. Και ως ΣΕΒ δεν σέβεται το
λαό.
Ο ίδιος υπουργός, ο Άκης Σκέρτσος, δήλωσε πως
«Δεν υπάρχει κάποια μελέτη που να δείχνει ότι οι
εργαζόμενοι στην αστυνομία μεταδίδουν τον ιό...» και
πως «αν οι ένστολοι τεθούν σε αναστολή, δεν αναπληρώνονται εύκολα» διότι «οδηγεί σε μια σειρά από
κενά, που θα δημιουργηθούν σε κρίσιμες υπηρεσίες
του κράτους». Δηλαδή έγιναν μελέτες, που δεν έδειξαν διάδοση του ιού στην αστυνομία; Ή δεν υπάρχουν
καθόλου μελέτες, οπότε από πού βγαίνει το συμπέρασμα, ότι δεν υπάρχει μετάδοση. Και τι το ιδιαίτερο
έχουν οι αστυνομικοί και δεν τον μεταδίδουν; Γιατί αν
πράγματι υπάρχει τέτοια ικανότητα, γιατί η κυβέρνηση
δεν την μεταφέρει και στον υπόλοιπο πληθυσμό, ώστε
να μην κολλάει κανένας, να γίνουμε όλοι άτρωτοι; Ή
γιατί δεν μας κάνει όλους για ένα- δύο χρόνια αστυνομικούς, να περάσει η πανδημία χωρίς άλλες απώλειες
και μετά ξαναγυρνάμε όλοι στην συνηθισμένες ασχολίες μας. Κι αν είναι έτσι, γιατί στα περσινά επεισόδια
του Πολυτεχνείου μάζεψαν άρον-άρον τους ΜΑΤατζήδες, που είχαν φέρει από την επαρχία και τους γύρισαν πίσω, γιατί είχαν έβριθαν κρουσμάτων;

Κι όσο για «τα κενά στις κρίσιμες υπηρεσίες του
κράτους» και μάλιστα του «σκληρού πυρήνα του» προφανώς εννοεί τη δυσκολία που θα δημιουργηθεί για το
ξυλοφόρτωμα εργατών, απεργών, νεολαίων, φοιτητών, πυροσβεστών. Ε βέβαια κενά στην περίθαλψη
των ασθενών δεν πειράζει να υπάρχουν με την αναστολή της εργασίας των υγειονομικών, κενά όμως
στην κρατική βαρβαρότητα προς το λαό η κυβέρνηση
δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσει να δημιουργηθούν.
«Μη σώσουν κι εμβολιαστούν» ήταν η τελευταία
ατάκα του Αδώνιδος- όνειδος. Αναφερόταν στους αρνητές του εμβολιασμού. Προσπαθήσαμε να σκεφτούμε
κάποιο σχολιασμό της, τελικά καταλήξαμε πως η ίδια,
έτσι νέτη- σκέτη αποτελεί σχόλιο για τον υπουργό. Σχόλιο νέτο- σκέτο όνειδος του Αδώνιδος.
Κι ένα ακόμη του Γεωργιάδη: «Η Ελλαδίτσα, η Ελλάδα,
η Ελλαδάρα είναι και στο θέμα του πληθωρισμού η καλύτερη», αφού, σύμφωνα με τη Γιούροστατ, ο πληθωρισμός
στην Ευρωζώνη για τον μήνα Οκτώβρη σκαρφάλωσε στο
4,1%, ενώ στην ελληνική οικονομία, ο πληθωρισμός για
τον μήνα Οκτώβρη καταγράφηκε στο μικρότερο 3,4%. Το
ότι έχουμε πληθωρισμό που κατατρώει το εισόδημα των
λαϊκών νοικοκυριών δεν τον απασχολεί τον Άδωνι, ο καημός του είναι το μέγεθος σε σχέση με τους άλλους.
Όπως με την ίδια λογική (;;;) συνέκρινε τη θνησιμότητα
της πανδημίας εδώ, με εκείνη του Βελγίου. Όπου εδώ
πεθαίνανε σωρηδόν άνθρωποι, αλλά λιγότεροι απ’ ότι
εκεί. Κι αυτό ήταν ικανοποιητικό και τον έκανε περήφανο.
Λογική Αδώνιδος-όνειδος.
Ο Οικονόμου, κυβερνητικός εκπρόσωπος, απογείωσε τις κυβερνητικές φανφάρες, δηλώνοντας πως
«μετά την πανδημία θα συντελεστεί μία κοσμογονία
ευημερίας(!!!) και ανάπτυξης στη χώρα, η οποία θα
επιστρέψει στου πολίτες». Άκου κοσμογονία(!!!). Η
πλήρης αμετροέπεια. Ερώτηση όμως. Το «μετά την
πανδημία» για πότε το υπολογίζει η κυβέρνηση; Γιατί
κι ο πρωθυπουργός πριν ενάμιση χρόνο δήλωνε πως
την νικήσαμε, αλλά σήμερα μετράμε χιλιάδες κρούσματα και εκατόμβες νεκρών, ενώ το «μετά» δεν φαίνεται ούτε στο βάθος του τούνελ. Η μετάλλαξη «Δέλτα»
δεν κάμπτεται, το 4ο κύμα χτυπάει αμείλικτα. Ο ΠΟΥ
προειδοποιεί για νέα εκατομμύρια- στην Ευρώπη
500000- 700.000- θύματα και πιθανές νέες μεταλλάξεις, αφού η συντριπτική πλειοψηφία των πληθυσμών
στις φτωχές χώρες (Αφρική, Ασία κ.α.) παραμένει
ανεμβολίαστη. Ήδη εμφανίστηκε η, μάλλον πιο επικίνδυνη, μετάλλαξη «Όμικρον» από τη Μποτσουάνα.
Χώρες της ΕΕ, η μία μετά την άλλη, μπαίνουν σε γενικές καραντίνες, ενώ διακόπτονται πτήσεις και πήγαινε- έλα από χώρες της Αφρικής. Τι υπάρχει όμως
μέσα στην πανδημία; Σίγουρα κοσμογονία κερδοφορίας και επενδυτικότητας από τους ομίλους και τα μονοπώλια και αντίθετα κοσμοθνησιμότητα για τους εργαζόμενους, το λαό και το βιοτικό επίπεδό τους.
Στο τέλος της πορείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου υπήρχε και ένα ολιγομελές γκρουπ μελών του
ΣΥΡΙΖΑ. Τους πετύχαμε στην άνοδο μετά το Σύνταγμα.
Επί πέντε λεπτά παραμείναμε για να ακούσουμε τα συνθήματά τους. Ποια ήταν αυτά; Όχι δεν αφορούσαν το
Πολυτεχνείο, δεν αφορούσαν το «Έξω οι αμερικάνοι»,
«Έξω το ΝΑΤΟ» και όλα εκείνα που εκφράζουν το αντιιμπεριαλιστικό νόημα του ξεσηκωμού στο Πολυτεχνείο.
Τι φωνάζανε; «Ο Τεμπονέρας ζει- αυτός μας οδηγεί» και
«Να φτάσει στο Μαξίμου δυνατά- δεν θα ξεμπερδέψετε
με την αριστερά»!! Σεβόμαστε τη μνήμη του Τεμπονέρα,
θύμα του συστήματος που υπηρετεί και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν
άλλωστε κι αυτός. Αλλά ο Τεμπονέρας εκφράζει το
Πολυτεχνείο, τους αγωνιστές του και τις παρακαταθήκες του; Ή αυτές- όπως το «έξω το ΝΑΤΟ» και το «Έξω
αι ΗΠΑ»- θα δικαιωθούν από την «αριστερά» του ΣΥΡΙΖΑ
μόλις ξαναγίνει κυβέρνηση. Έλεος ρε «αριστεροί»…
Ακούσαμε τον Αλέξη να μιλάει στη βουλή για τη
σύμβαση παραχώρησης του Διεθνούς Κέντρου Αεροπορικής Εκπαίδευσης της Πολεμικής Αεροπορίας
στην Καλαμάτα στην ισραηλινή εταιρία, που ανέλαβε
και την εκπαίδευση των ελλήνων Ικάρων. Ο ΣΥΡΙΖΑ
δεν διαφώνησε με την εκχώρηση, με το ότι μια ξένη
εταιρία (αφού μάλιστα προέρχεται από το Ισραήλ, «μια

φίλη και σύμμαχο χώρα»!!), θα τα κονομάει χοντρά για
να εκπαιδεύει τους δικούς μας αεροπόρους και από
άλλες χώρες, αλλά με το κόστος της, ότι υπήρξε υπερτιμολόγηση, που ζημιώνει το ελληνικό δημόσιο. Παραδέχτηκε άλλωστε πως το 2019 χειρίστηκε ο ίδιος
προσωπικά την υπόθεση και την γνωρίζει πολύ καλά.
Γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα είπε. Και γιατί δεν τα
κοινοποιεί, να τα μάθουμε κι εμείς. Θα περιμένει την…
εξεταστική, που θα φτιάξει, αν και όταν γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ
κυβέρνηση; Εδώ γελάμε…
Αλλά ανάμεσα στα άλλα που είπε ο Τσίπρας, υπήρξε
και η εξής αναφορά, που δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε. Διαμαρτυρόμενος προς τη ΝΔ, ανέφερε πως
«αναλάβαμε το 2015 μια χώρα απολύτως χρεοκοπημένη, με τη διεθνή επιτροπεία, το ΔΝΤ πάνω απ’ το κεφάλι
μας, να μη μπορούμε να έχουμε ευθύνη ούτε για το
τελευταίο ευρώ και ξυπνάγαμε και κοιμόμαστε με το
άγχος και για τις συντάξεις…». Τον ακούσαμε και νιώσαμε ντροπή και τύψεις. Γιατί είχαμε κατηγορήσει τότε, το
2016, την κυβέρνησή του, πως με μεγάλη σκληρότητα
μας είχε κόψει τις συντάξεις. Ενώ αυτοί οι καημένοι
ζούσαν μέσα στο άγχος, χάνανε τον ύπνο τους για το
θέμα. Μας τις κόψανε βέβαια τελικά, αλλά βαθιά αγχωμένοι. Κι είδαμε πίσω του να κάθεται ο Κατρούγκαλος (ο
γνωστός Ψαλιδοχέρης), που με το νόμο του πετσοκόφτηκαν οι συντάξεις. Και τον λυπηθήκαμε κι αυτόν, που
του προκαλέσαμε τόση στενοχώρια με το παρατσούκλι
που του κολλήσαμε.
Βέβαια δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε πως η
επίκληση από τον ΣΥΡΙΖΑ της τρόικας και του ΔΝΤ,
που δεν άφηναν περιθώρια χειρισμών στην ελληνική
κυβέρνηση, αποτελεί ένα πρώτης τάξεως άλλοθι και
για τη ΝΔ. Διότι η κυβέρνηση Σαμαρά κληρονόμησε
από την κυβέρνηση Παπανδρέου το ΔΝΤ, την τρόικα
και το πρώτο μνημόνιο. Και μπορεί κι ο Σαμαράς, σαν
πρώτος διδάξας του Αλέξη, να ορκιζόταν ότι θα σκίσει
το μνημόνιο, αλλά μετά «δεσμευμένος» κι αυτός ο
καημένος από τη διεθνή επιτροπεία, αναγκάστηκε να
υποκύψει σ αυτήν, υπογράφοντας το 2ο μνημόνιο.
Όπως έκανε κι ο Αλέξης με το τρίτο. Έτσι αφού «το
κράτος έχει συνέχεια» (σύμφωνα με ρήση του Αλέξη),
την έχουν και οι δικαιολογίες των αστικών κομμάτων
που το κυβερνούν.
Με ποιους συναντήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για
να ενημερωθεί και να συζητήσει για το ασφαλιστικό/
συνταξιοδοτικό; Με την Ομοσπονδία Συνταξιούχων του
ΙΚΑ, του ΟΑΕΕ, του Δημοσίου, με τη ΣΕΑ των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων, που έχουν οργανώσει την πληθώρα των μαζικών κινητοποιήσεων των
συνταξιούχων; Όχι. Συναντήθηκε με το «Δίκτυο». Την
παρέα αυτών που εκπροσωπούν τον εαυτό τους και τα
δικηγορικά γραφεία. Δεν ξέρουμε τι συζήτησαν. Άραγε
του έβαλαν το θέμα του νόμου Κατρούγκαλου, που
έσφαξε ακόμα περισσότερο τις συντάξεις και εξαφάνισε
το ΕΚΑΣ; Και τι τους έταξε; ότι αν ξαναβγεί κυβέρνηση,
αυτή τη φορά απαλλαγμένος από την τρόικα, θα καταργήσει με ένα νόμο όλα τα αντιασφαλιστικά μέτρα όλων
των μνημονίων; Λες;
Οι Ταλιμπάν λοιπόν κυβερνητική εξουσία στο Αφγανιστάν. Και εκεί που από την «διεθνή κοινότητα»,
δηλαδή τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, αλλά και
άλλους, είχαν καταταχθεί στην πρώτη σειρά των χαρακτηρισμένων τρομοκρατικών οργανώσεων, που δήθεν
όλοι οι παραπάνω τους πολεμούσαν, βρέθηκαν να
αντιμετωπίζουν τους… τρομοκράτες του ισλαμικού
κράτους, να καταγγέλλουν… την τρομοκρατία, να
δεσμεύονται ότι θα την καταπολεμήσουν και να
καλούν σε… κοινή δράση εναντίον της, τους, πριν από
λίγο καιρό, ορκισμένους εχθρούς τους. Και φυσικά
όλη η «διεθνής κοινότητα» φέρεται σχεδόν με το γάντι
προς τους Ταλιμπάν. Βρε πως αλλάζουν οι καιροί…
Συμφέροντα γαρ…
Πάνε κι έρχονται, απανωτές οι συναντήσεις, συζητήσεις διαδικτυακές και ζωντανές κυβερνητικών στελεχών
και του ίδιου του πρωθυπουργού με ανώτατους αξιωματούχους της Κίνας και της Ρωσίας. Πριν λίγο καιρό
συνέχεια στη σελ. 8
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Οι πλούσιοι του πλανήτη
Πριν καιρό δόθηκαν στη
δημοσιότητα τα στοιχεία
του περιοδικού FORBES,
που αφορούν τη λίστα με
τους
πλουσιότερους
ανθρώπους στον πλανήτη.
Μάθαμε λοιπόν πως μέσα
στο 2020:
1) οι δισεκ/χοι ήταν
2.095, λιγότεροι κατά 226
από το 2019. Τι σημαίνει
αυτό; Πως απλά έπεσαν
κάτω από το δισεκ/ριο.
Παραμένουν όμως εκατομμυριούχοι.
2) η συνολική περιουσία
τους είναι 8 τρισεκ/ρια
δολάρια(!!!!!).
3) το 51% από αυτούς
έγιναν «φτωχότεροι» κατά
700 δισεκ. δολάρια.
4) από τη λίστα, οι 500
πρώτοι έχουν ατομική
περιουσία πάνω από 5
δισεκ. δολάρια. Οι υπόλοιποι 1.595 έχουν από 1
μέχρι 5 δισεκ/ρια.
6) οι 88 πρώτοι έχουν
ατομική περιουσία πάνω
από 20 δισεκ. δολάρια και
η συνολική τους είναι
3.708 τρισεκ.(!!!) δολάρια.
7) οι υπόλοιποι 412 (από
τους πρώτους 500) έχουν
ατομική περιουσία 5 έως
20 δισεκ. δολάρια.
8) η ομάδα των 6 ιδιοκτητών των εταιριών του
ηλεκτρονικού εμπορίου,
του διαδικτύου και της
TESLA(ηλεκτρικό αυτοκίνητο) αύξησε την περιουσία της μέσα στο 2020
κατά 1,9 τρισεκατομμύρια(!!!!!) δολάρια. Σωστά
διαβάσατε. Έξη άνθρωποι,
1,9 τρισεκατομμύρια δολάρια!!!!!
9) ο Τζεφ Μπέζος (όχι ο
γνωστός ηθοποιός μας),
ιδιοκτήτης της ΑMAZON
(ηλεκτρονικό εμπόριο),
που έκλεβε τα μπουρμπουάρ των διανομέων του,
ήρθε πρώτος, αύξησε τον
ατομικό πλούτο του στα
188,5
δισεκατομμύρια
δολάρια, κάπως μεγαλύτερο από το ΑΕΠ της Ελλάδας, μιας χώρας ολόκληρης.
Το FORBΕS βέβαια δεν
μπορεί να επεκταθεί στη
λίστα των εκατομμυριούχων, αυτών που έχουν
περιουσία από 1 μέχρι 999
εκατομμύρια
δολάρια,
γιατί κι αυτοί είναι μερικά
εκατομμύρια. Ούτε στους
οικονομικά ευκατάστατους
έως και πλούσιους για
κάποια δεδομένα, όπως
στη χώρα μας, που μπορεί
να έχουν εισόδημα από
100.000 μέχρι 999.000
ευρώ.
Είναι όμως καταμετρημένα και καταγραμμένα τα
δισεκατομμύρια άνθρωποι

στον πλανήτη, που μέσα
στο 2020, μέσα στις τραγικές συνθήκες της πανδημίας μάλιστα, βίωσαν, βιώνουν και θα βιώνουν την
απόλυτη εξαθλίωση, την
απόλυτη ή σχετική φτώχεια, τον πόλεμο, το
θάνατο, τον ξεριζωμό, τις
αρρώστιες, την αναδουλειά, την πείνα, τη δίψα.
Που διαθέτουν κανένα ή
μόλις 1-2 δολάρια την
ημέρα για να επιβιώσουν.
Στη χώρα μας είναι μετρημένοι. Τους ξέρουν όλες οι
στατιστικές και τα στοιχεία, οι κυβερνήσεις, τα
κόμματα. Και σε όλες τις
άλλες χώρες.
Η άθλια, κυνική αντίθεση λοιπόν. Λίγες χιλιάδες
έως μερικά εκατομμύρια
ξέρουν τι έχουν, ενώ δισεκατομμύρια ξέρουν τι δεν
έχουν. Πως λέγεται το
σύστημα που δημιουργεί
αυτή την αντίθεση; Καπιταλισμός. Κι αυτό το σύστημα κάποιοι, δεξιοί, «αριστεροί», κεντρώοι, δεξιοκεντρωαριστεροί και αριστερούληδες μας λένε
πως θα το κάνουν ανθρώπινο. Πως αυτοί οι λίγοι
που έχουν αυτά τα αμύθητα πλούτη, θα τα μοιραστούν με τους από την
απέναντι μεριά πολλούς
της απέραντης μιζέριας.
Όταν αυτή η απίστευτη
φτώχεια υπάρχει ακριβώς
για να υπάρχουν τα απίστευτα κέρδη και πλούτη.
Όμως όταν έρχονται
στο «ψητό» τι ομολογούν;
Πως στην καλύτερη περίπτωση, αυτό που θέλουν
και μπορούν να πετύχουν,
είναι να μειώσουν, όχι
βέβαια να εξαλείψουν, την
απόλυτη εξαθλίωση. Και τι
εννοούν μείωση; Το «ελάχιστο ή το κατώτερο εγγυημένο εισόδημα» της ΝΔ,
του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων
κολαούζων τους. Ένα
πιάτο φαΐ δηλαδή. Αυτό.
Όλα τα άλλα από τα πιο
πάνω υπογραμμισμένα θα
παραμείνουν. Αυτά δεν
μπορούν, ούτε θέλουν να
τα αλλάξουν.
Εμείς το ξέρουμε. Ο
καπιταλισμός θα γίνει
ανθρώπινος, όταν θα τον
καταργήσουμε, όταν θα
πάψει να υπάρχει, όταν
θα τον αντικαταστήσουμε
με τον σοσιαλισμό. Που
δεν θα έχει τέτοιες αντιθέσεις, από τη μια τους
πλούσιους κι από την
άλλη τους φτωχούς, αλλά
μια μεριά μόνο με ίσους
στα δικαιώματα και τις
απολαβές εργαζόμενους
ανθρώπους, δημιουργούς
του πλούτου τους.

Αστεία και
σοβαρά
συνέχεια από τη σελ. 7
υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον
Πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, με αφορμή τη συμπλήρωση 15 ετών από την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας - Κίνας, με τη σύναψη της «Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Συνεργασίας» το 2006. Ανάμεσα στα άλλα που
επισημάνθηκαν και συμφωνήθηκαν, ήταν και «ο σημαντικός ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η Κίνα ως
μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στην
εμπέδωση της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, στη βάση της διεθνούς νομιμότητας».
Παράλληλα ετοιμάζεται επίσκεψη του Μητσοτάκη
στη Μόσχα από τους αρμόδιους υπουργούς των δύο
χωρών, με στόχο την ανάπτυξη των οικονομικών δοσοληψιών, την επιβεβαίωση των πολύχρονων σταθερών
φιλικών σχέσεων της Ελλάδας με τη Ρωσία κλπ κλπ.
Όμως, λίγες μόλις μέρες πριν, η Ελλάδα, στα πλαίσια
των ΝΑΤΟικών και της ΕΕακών μαζώξεων, με τις παρεμβάσεις και πάλι του ίδιου του πρωθυπουργού, κατακεραύνωνε Ρωσία και Κίνα, συμφωνούσε απόλυτα με τους
άλλους εταίρους της, πως αυτές αποτελούν κίνδυνο για
τη δύση και πως πρέπει να παρθούν μέτρα- τα οποία
ενέκρινε χωρίς δισταγμό- ώστε να αναχαιτιστεί η οικονομική και γεωστρατηγική «κακόβουλη διείσδυση και
επιρροή τους». Τελικά η κυβέρνησή μας θεωρεί την
Κίνα «παράγοντα σταθερότητας στην Αν. Μεσόγειο ή
κακόβουλης επιρροής» και τη Ρωσία αντίστοιχα;
Η αντιφατικότητα της πολιτικής της αστικής τάξης
και στα διεθνή ζητήματα ασφαλώς αποτελεί δεδομένο
που δημιουργεί καταστάσεις, οι οποίες δεν μπορούν να
εξηγηθούν από τη απλή λογική, αλλά μόνο από εκείνη
του «τι υπαγορεύουν τα κυρίαρχα συμφέροντά της».
Που όμως για το λαό το αποτέλεσμα είναι η εμπλοκή σε
επικίνδυνες εξελίξεις, με σπατάλη πολύτιμων πόρων για
την αγορά εξοπλισμών για χάρη του ΝΑΤΟ και των συμμαχιών με ΗΠΑ, Γαλλία κ.α.
Την τελευταία της έξωθεν επίσκεψη η Μέρκελ την
έκανε στη χώρα μας μετά την Τουρκία και συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό. Στις συζητήσεις κυριάρχησε
η αποφασιστικότητα και των δύο να παραμείνουν
σταθεροί στις αντεργατικές πολιτικές (δημοσιονομική
σταθερότητα και όχι επιστροφή σε κακές(!!!) συνήθειες- δηλαδή εργατικά και λαϊκά δικαιώματα). Αλλά ο
Κυριάκος έκανε αναφορά και στην προσωπικότητα
της Μέρκελ, τιμής ένεκεν, αφού αυτή αποχωρεί από
το πολιτικό σκηνικό, τυπικά τουλάχιστον. Δήλωσε λοιπόν πως η… Αγγελική (όπως την αποκάλεσε ο Αλέξης
σε μια αναφορά του) «υπήρξε η φωνή της λογικής και
της σταθερότητας. Άδικη κάποιες φορές...». Τώρα
πως γίνεται να είναι κάποιος λογικός και ταυτόχρονα
άδικος, εμείς δεν το πιάνουμε. Κάποιος είναι λογικός,
άρα δίκαιος ή παράλογος, άρα άδικος. Και τα δύο δεν
γίνεται. Μας θύμισε εκείνο το «διαβολικά καλός» του
Τσίπρα για τον Τρραμπ. Αλλά, όπως θα ‘λεγε και
κάποιος άλλος «αυτοί είσαστε»!!

Το αμερικάνικο αποτύπωμα στη χώρα μας
Καλά να τα λένε οι αμερικάνοι. Καλά να τα λέει ο
Πάιατ. Να τα λέει και να περηφανεύεται ο Δένδιας; Θα
πείτε που το περίεργο. Σωστά. Δήλωσε λοιπόν ο πολύ
προβεβλημένος υπουργός μας, πως (απέναντι στη τουρκική πολιτική) «η Ελλάδα με την τροποποίηση του
παραρτήματος της ελληνοαμερικανικής αμυντικής συμφωνίας (αυτή που συμφώνησε ο Αλέξης με τον διαβολικά καλό Τρραμπ) παρείχε στις ΗΠΑ μια βάση, για να
προχωρήσει σε ένα τέτοιο βήμα, καθώς προσέφερε την
πολυτέλεια (!!!) απεμπλοκής (τους) από τη γεωπολιτική
ομηρία (!!!) της Τουρκίας… Η Αθήνα βρίσκεται ήδη σε
επαφή για αναθεώρηση του κορμού της (συμφωνίας)
MDCA με διεύρυνση του αμερικανικού στρατιωτικού
αποτυπώματος(!!!)». Και τελικά το έκανε
Μάθαμε λοιπόν από τον Δένδια πως η Τουρκία κρατούσε, με το ζόρι προφανώς, τις ΗΠΑ σε ομηρία(!!!). Οι
καημένες οι ΗΠΑ ήθελαν αγωνιωδώς, αλλά δεν εύρισκαν
τρόπο να ξεφύγουν από τη σατανική τούρκικη παγίδα και
να που εμείς τους βοηθήσαμε να το καταφέρουν(!!!). Και
εκεί που ζούσαν μια σκέτη μιζέρια στην Τουρκία, εμείς
τους προσφέραμε μια πολυτελή ζωή στην Ελλάδα…
Μέσα στη χλιδή πια τα αμερικανάκια. Και βέβαια θα διευρύνουν, όπως περιχαρής διαβεβαίωσε ο Δένδιας, το
στρατιωτικό τους αποτύπωμα. Δηλαδή θα απλώσουν τα
πολεμοχαρή, αιματοβαμμένα χέρια τους σε όλη τη χώρα
μας.
Τα παιδιά μας στο σχολείο πλέον στους σχολικούς
χάρτες της πατρίδας μας θα βλέπουν, εκτός από τα
βουνά, τα ποτάμια, τις λίμνες, τις πεδιάδες, τις πόλεις
και τα χωριά μας και το δακτυλικό αμερικάνικο αποτύπωμα σπαρμένο σε όλη την επικράτεια.
Θα ρωτάει ο μαθητής το δάσκαλο και θα ακολουθεί ο
παρακάτω διάλογος:
- Κύριε αυτό το δάχτυλο εκεί δίπλα στο Βόλο τι είναι;
- Είναι παιδί μου το αμερικάνικο αποτύπωμα της στρατιωτικής βάσης στο Στεφανοβίκειο.
- Κι αυτό το δάχτυλο δίπλα στα Χανιά;
- Το αποτύπωμα της αμερικάνικης στρατιωτικής
βάσης στη Σούδα».
- Κι αυτό στην Αλεξανδρούπολη;
- Είναι μικρέ μου το αποτύπωμα των αμερικάνων στο
λιμάνι της.
- Μα κύριε, εδώ βλέπουμε πως τα αμερικάνικα δάχτυλα είναι τόσα πολλά, που έχουν σκεπάσει όλη την Ελλάδα. Αυτό δεν είναι αποτύπωμα, αλλά χούφτωμα όλης της
χώρας μας.
- Ε τι να κάνουμε παιδιά μου. Ας όψονται η ΝΔ, το
ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ.
- Κατάλαβα κύριε, να ρωτήσω όμως και κάτι άλλο, τι
θα πει όψονται;

Έξω τώρα όλες οι ξένες βάσεις του
θανάτου. Έξω το ΝΑΤΟ. Να καταργηθούν οι στρατιωτικές συμφωνίες με
ΗΠΑ - Γαλλία - Αγγλία, το Ισραήλ, τη
Σαουδική Αραβία. Να απεμπλακεί τώρα
η χώρα μας από πολεμικές - στρατιωτικές επεμβάσεις σε άλλες χώρες.

Το ποιηματάκι μας
Εμείς που πάμε ξέρουμε,
ξέρουμε που πατάμε.
Δούλοι μαθές δεν είμαστε,
για να σας προσκυνάμε.
Ξανά στο δρόμο βγαίνουμε,
το δίκιο μας ζητάμε,
Χριστούγεννα που έρχονται,
το δώρο για να φάμε.
Πρωθυπουργοί και υπουργοί
ακούστε μας που λέμε,
‘σεις μας χρεοκοπήσατε,
εμείς διόλου δεν φταίμε.
Χρόνος που φεύγει ερχόμαστε,
για να σας ξαναδούμε,
τα κάλαντα του αγώνα μας
να σας τα ξαναπούμε.
Σαν του λαού θα γεννηθεί
η Ανάσταση μια μέρα,
θα τρέχετε να φύγετε,
όσο μπορείτε πέρα.

Ευχόμαστε σε όλους τους
συναδέλφους
καλές γιορτές
με υγεία σ’ αυτούς και τις
οικογένειές τους.
Αποχαιρετούμε τη
χρονιά που φεύγει και θα
υποδεχτούμε τη νέα που
έρχεται αγωνιστικά.

