
Η παρέμβαση πραγματο-
ποιήθηκε με τη συμμετοχή 
μόνο των μελών των ΔΣ των 
σωματείων συνταξιούχων 
όλων των κλάδων της Αττικής 
για λόγους υγειονομικής προ-
στασίας. Η συγκέντρωση 
όμως ήταν πολύ δυναμική και 
έκφρασε την μεγάλη αγανά-
κτηση όλων των συνταξιού-
χων ενάντια στην προκλητική 
ενέργεια του υφυπουργού 
Εργασίας Τσακλόγλου να 
θέσει σε εφαρμογή την εξ 
ίσου προκλητική σχετική διά-
ταξη του ν. 4387/16.

«Είμαστε εδώ σήμερα και 
διαμαρτυρόμαστε για τις νέες 
περικοπές στις ήδη λεηλατη-
μένες συντάξεις», τόνισε εκ 
μέρους της ΣΕΑ ο Δήμος Κου-

μπούρης, πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, 
χαρακτηρίζοντας επαίσχυντη 
την εγκύκλιο του υπουργείου 
και «θανατηφόρο εργαλείο» 
τον νόμο Κατρούγκαλου. 
Κατήγγειλε τη δημαγωγία της 
κυβέρνησης, καθώς όπως 
είπε η αναφορά του υφυπουρ-
γού Εργασίας Π. Τσακλόγλου, 
ότι η εγκύκλιος θα αφορά τις 
συντάξεις που δίνονται από 
δω και πέρα, είναι ελιγμός με 
τον οποίο επιχειρεί να διαχω-
ρίσει τους συνταξιούχους, και 
ξεκαθάρισε ότι δεν θα γίνει 
αποδεκτή καμία περικοπή σε 
κανέναν συνταξιούχο. Εξέ-
φρασε την αντίθεση των 
συνταξιούχων στη λειτουργία 
του ΤΕΚΑ, που οδηγεί σε ιδι-

ωτικοποίηση την επικουρική 
ασφάλιση και το σχέδιο 
νόμου για τον ΕΦΚΑ, που 

βάζει ιδιώτες μάνατζερ στη 
διοίκηση του ασφαλιστικού 
οργανισμού.

Με μεγάλη επιτυχία πραγ-
ματοποιήθηκαν οι συγκεντρώ-
σεις που η ΣΕΑ των ΣΣΟ είχε 
προγραμματίσει για τις 14/12 
της περασμένης χρονιάς σε 
όλες τις πόλεις (σε κάποιες 
έγιναν στις 15-16/12), αφού 
προηγήθηκε ένα πρόγραμμα 
συσκέψεων με τα ΔΣ των 
σωματείων συνταξιούχων όλων 
των κλάδων, που συμμετέχουν 
στη ΣΣΟ σε όλη τη χώρα, με 
στόχο την καλύτερη οργάνωση 
των συγκεντρώσεων.

Την κεντρική ομιλία στη 
συγκέντρωση της Αθήνας έκανε 
ο Πρόεδρος της ομοσπονδίας 
συνταξιούχων ΟΑΕΕ Π. Τάτσης, 
που τόνισε πως 

«Οι αγώνες μας θα συνεχι-
στούν κάτω από οποιεσδήποτε 
συνθήκες. Θα διεκδικούμε όσα 
μας ανήκουν αλλά και όσα μας 
αφαίρεσαν άδικα όλα τα χρόνια, 
και ιδιαίτερα την τελευταία 
δεκαετία. Θα συνεχίσουμε με 
όλα τα μέτρα προφύλαξης και 
την περίοδο των μεταλλάξεων 
του κορονοϊού. Για μας η παν-
δημία δεν σημαίνει αμνησία...». 
Ανέδειξε την απάτη της προπα-
γάνδας ότι «η ανταγωνιστικότη-
τα της οικονομίας θα φέρει μειώ-
σεις των τιμών μέσω της αυτο-
ρυθμιζόμενης αγοράς! Ήδη οι 
αυξήσεις των τιμών μας αφαι-
ρούν συνολικά πάνω από μια 
σύνταξη… Το μέλλον είναι αβέ-
βαιο… Διαλύεται ο μύθος ότι η 
ΕΕ μπορεί να αποτελέσει ασπίδα 
των λαών απέναντι στην κρίση... 
Όλες τους οι συζητήσεις και τα 
μέτρα που ετοιμάζουν δείχνουν 

ότι την κρίση θα πληρώσει ξανά 
ο λαός. Στο στόχαστρο μπαί-
νουν ξανά οι συντάξεις και τα 
ασφαλιστικά μας δικαιώματα». 
Κατήγγειλε σαν κοροϊδία το 
ψίχουλο των 250 ευρώ, που η 
κυβέρνηση απέδωσε σε μια 
μικρή μερίδα συνταξιούχων.

Σύντομες παρεμβάσεις έκα-
ναν οι εκπρόσωποι των άλλων 
συνδικάτων συνταξιούχων, ενώ 
παραβρέθηκαν αντιπροσωπείες 
της Εκτελεστικής Γραμματείας 
του ΠΑΜΕ, της Κίνησης Από-
στρατων Αστυνομικών και της 
Κίνησης για την Εθνική Άμυνα.

Οι συγκεντρωμένοι με 
πορεία κατευθύνθηκαν στο 
Μέγαρο Μαξίμου, όπου τους 
περίμεναν κλούβες των ΜΑΤ, 
αστυνομία και μία «αύρα», που 
είχαν φράξει το δρόμο, μια 
«απαράδεκτη και τρομοκρατική 
στάση της κυβέρνησης», όπως 
την χαρακτήρισε ο Δ. Κουμπού-
ρης Πρόεδρος της ΟΣΙΚΑ. Κάτω 
από τις έντονες αντιδράσεις και 
διαμαρτυρίες των συγκεντρω-
μένων η αστυνομία αποχώρησε 
και η πορεία έφτασε στην Ηρώ-
δου Αττικού.

Ο πρωθυπουργός, που 
πάντα βρίσκει χρόνο να συνα-
ντηθεί με διάφορους παρατρε-
χάμενους και πάλι δεν μπόρεσε 
να βρίσκεται στου Μαξίμου για 
να συζητήσει με τη ΣΕΑ. Δεν 
μας έκανε εντύπωση. Γνωστή 
τακτική, αλλά οι συνταξιούχοι 
δεν θα κουραστούμε να βαδί-
ζουμε ξανά και ξανά αυτό το 
δρόμο.
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Πάρτε μέτρα τώρα για την ακρίβεια. Αυξήσεις στους 
μισθούς και στις συντάξεις. Κατάργηση των φόρων 
για την ενέργεια, κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και του ΦΠΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑ-
ΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2021

Της... σύνταξης

Ψεύτες - κλέφτες και 
απατεώνες

Για άλλη μια φορά το κράτος των κομμάτων του κεφαλαίου 
αποδείχνει τη συνέχειά του στην αντιλαϊκή πολιτική, αυτό που έχου-
με καταγγείλει πολλές φορές: ότι τα κόμματα αυτά, είτε σαν κυβερ-
νήσεις, είτε σαν αντιπολιτεύσεις, συγκυβερνούν, συναποφασίζουν 
και συνυλοποιούν το ένα την πολιτική του άλλου.

Έχουμε και την απροκάλυπτα συνεχιζόμενη ίδια- προς το χειρό-
τερο βέβαια πάντα- πολιτική τους για τα υπόλοιπα ζητήματα, ειδικά 
όσον αφορούν στα εργατικά και λαϊκά προβλήματα.

Έτσι και στο ασφαλιστικό/συνταξιοδοτικό. Βιώσαμε αυτή την 
ταύτιση στο πετσί μας, δηλαδή στις συντάξεις μας, όπου ο ένας 
(ΠΑΣΟΚ) έκοβε, ο δεύτερος (ΝΔ) ξαναέκοβε και ο τρίτος (ΣΥΡΙΖΑ) 
ξαναξαναέκοβε. Και τώρα ο ένας (ΝΔ) ξανακόβει. Σε ποια βάση 
γίνονται αυτά τα κοψίματα; Μα των νόμων που διαδοχικά και ο ένας 
και οι άλλοι ψήφισαν και αλληλοπαρέδωσαν σαν σκυτάλη.

Η κυβέρνηση λοιπόν της ΝΔ την παραμονή της πρωτοχρονιάς 
εξέδωσε εγκύκλιο/υπουργική απόφαση (υπογραφή Τσακλόγλου), 
με την οποία περικόπτει την «εθνική σύνταξη», που εμπεριέχεται 
στην 2η σύνταξη, που κάποιος συνταξιούχος παίρνει με βάση το 
κεκτημένο δικαίωμα, που του καθορίζει είτε η εργασιακή του σχέση 
(2η κύρια σύνταξη), είτε η ειδική κατάστασή του (χηρεία, αναπη-
ρία). Η περικοπή αυτή στηρίζεται στο νόμο Κατρούγκαλου (4387/16- 
άρθρο 7 παρ. 5), που ψήφισε η «αριστερή» κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- 
ΑΝΕΛ και προβλέπει πως απαγορεύεται «η σώρευση περισσότερων 
της μιας εθνικής σύνταξης», για όσους εμπίπτουν στις παραπάνω 
περιπτώσεις. Τη ρύθμιση αυτή ενίσχυσε η ΝΔ (ν. 4670/20- Βρού-
τσης) και σήμερα ήρθε να υλοποιήσει.

Και τι ξαναζήσαμε και πάλι επίσης στην περίπτωση αυτή; Την 
υποκρισία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που 
κατηγόρησε την κυβέρνηση της ΝΔ, ότι υλοποίησε τον δικό του 
νόμο!!! Ο Τσακλόγλου ακριβώς αυτό επικαλέστηκε: Δεν καταλαβαί-
νω, για τι ακριβώς με εγκαλεί ο ΣΥΡΙΖΑ, που εφαρμόζω τον νόμο 
Κατρούγκαλου;».

Και ποια ήταν η επίκληση για την κατηγορία αυτή; Ότι οι προη-
γούμενοι υπουργοί εργασίας, και ο Βρούτσης «δεν ενεργοποίησαν 
τη ρύθμιση». Ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε τη διάταξη, αλλά δεν την υλοποίησε, 
γιατί ξεσηκώθηκε ένα κύμα αγωνιστικής αντίδρασης του συνταξιου-
χικού κινήματος, που τον υποχρέωσε στην αναδίπλωση αυτή. Δεν 
ήξερε όμως, πως θα την ενεργοποιήσει η ΝΔ; Κι αν το σκεφτόταν 
αυτό, γιατί δεν την κατάργησε, έστω στη βάση της δικής του θεώ-
ρησης ότι τον Αύγουστο του 2018 μας έβγαλε από τα μνημόνια;  

Θυμηθείτε: Ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα νόμο θα καταργούσε τους μνημο-
νιακούς αντιασφαλιστικούς νόμους των κυβερνήσεων των ΠΑΣΟΚ 
και ΝΔ/ΠΑΣΟΚ, που έσφαξαν τους συνταξιούχους και τσάκισαν το 
συνταξιοδοτικό μέλλον των επόμενων γενιών εργαζομένων. Όχι 
μόνο δεν τους κατάργησε, αλλά νομοθέτησε μία ακόμα χειρότερη 
κατάσταση, κύρια με το νόμο 4387/16.

Η ΝΔ, σαν αντιπολίτευση, διαλαλούσε πως θα καταργήσει τον 
ΣΥΡΙΖΑίικο νόμο. Όχι μόνο δεν το έκανε, αλλά, σαν κυβέρνηση κι 
αυτή, χειροτέρεψε τα πράγματα με τους νόμους Βρούτση και 
Χατζηδάκη/Τσακλόγλου (επικουρικό). Σε αλλεπάλληλες δηλώσεις 
τους ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί του διαβεβαίωναν, πως οι 
συντάξεις δεν πρόκειται να υποστούν άλλες περικοπές.  Είπαν 
ψέματα φυσικά και πάλι.

Διότι το αντιλαϊκό κράτος έχει συνέχεια. Όπως βέβαια και το 
φιλοκεφαλαιοκρατικό. Γιατί κι εκεί  συνεχίζουν, με τις όποιες 
παραλλαγές, την ίδια βασικά πολιτική. Πρόσφατο παράδειγμα η 
απόλυτη συμφωνία τους στο νέο 5ο μνημόνιο του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης της ΕΕ και στις όσες αντιλαϊκές και φιλομονοπωλιακές προϋ-
ποθέσεις το συνοδεύουν, στη διαβόητη «πράσινη ανάπτυξη», που 
καταστρέφει το πράσινο στη χώρα μας κλπ.

Κι επειδή, προϊόντος του χρόνου και των απαιτήσεων του μεγά-
λου κεφαλαίου στη βάση αυτού του μνημονίου της ΕΕ, δεν είναι 
πλέον εύκολο στα κόμματα αυτά να συνεχίσουν να κομπάζουν, είτε 
σαν αντιπολιτεύσεις, είτε προεκλογικά, στην προγραμματική διακή-
ρυξη του ΣΥΡΙΖΑ απουσιάζει η όποια επανάληψη των προηγούμε-
νων φληναφημάτων περί κατάργησης των αντεργατικών νόμων της 
ΝΔ για το ασφαλιστικό- όπως αυτή η εγκύκλιος- και τα άλλα ζητή-
ματα. 

Ενώ από την άλλη, η ΝΔ, σαν κυβέρνηση, θα συνεχίσει να υλο-
ποιεί και να ψηφίζει νέες αντεργατικές ρυθμίσεις, που θα πατούν 
και πάνω σε προηγούμενες ΣΥΡΙΖΑίικες. Και σχεδόν πάντα με την 
ανοιχτή ή καλυμμένη συμφωνία της αστικής αντιπολίτευσης.

Δεν έχει νόημα βέβαια να αναλωθούμε σε αναλύσεις για την 
απόλυτη συμφωνία του ΠΑΣΟΚ υπό τον Ν. Ανδρουλάκη, καθαρού 
εκπρόσωπου του σοσιαλδημοκρατικού νεοφιλελευθερισμού.

ΑΘΗΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Το ίδιο μεγάλη και μαχητική ήταν η συγκέντρωση στη 

Θεσσαλονίκη που έγινε στο Άγαλμα Βενιζέλου, καθώς και η 
πορεία στο υφυπουργείο Μακεδονίας- Θράκης. Την κεντρική 

ομιλία έκανε ο Β. Ρέβας, πρόεδρος του σωματείου συνταξιού-
χων ΙΚΑ, ενώ από τους συγκεντρωμένους εγκρίθηκε ψήφισμα με 

τα αιτήματα των συνταξιούχων.

Παρέμβαση της ΣΕΑ στις 11/1/2022
στο υπουργείο εργασίας για τις νέες περικοπές
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Η κυβέρνηση πιστή στο 
δόγμα «όλα τα λεφτά για 
το κεφάλαιο» έφερε και 
ψήφισε στη βουλή τον αντι-
λαϊκό προϋπολογισμό για 
το 2022. Ο οποίος (ανάλυ-
ση έγινε στο τεύχος του 
Δεκέμβρη) προβλέπει από 
τη μια μεριά την πολυποίκι-
λα πλουσιοπάροχη χρημα-
τοδότηση του μεγάλου 
κεφαλαίου και από την 
άλλη σφαγή των δαπανών 
για τις λαϊκές ανάγκες, που 
δεν επουλώνεται από τα 
ψιχουλάκια των αυξήσεων 
του μισού ευρώ στους 
μισθούς, την επιδότηση 
μικρού μέρους της λαϊκής 
δαπάνης για ηλεκτρικό, 
που κι αυτή καταλήγει στις 
τσέπες των ομίλων της 
ηλεκτρικής ενέργειας, ούτε 

φυσικά στοιχειωδώς καλύ-
πτει τα τεράστια κενά του 
λαϊκού εισοδήματος, που 
ανοίγει το μεγάλο κύμα της 
ακρίβειας.

Στις 16 Δεκέμβρη 2021 
τα συνδικάτα και οι φορείς 
του λαϊκού κινήματος στην 
Αττική (σωματεία και συν-
δικάτα εργαζομένων, αυτο-
απασχολουμένων και ΕΒΕ, 
φοιτητικών συλλόγων, της 
ΟΓΕ) οργάνωσαν συγκέ-
ντρωση έξω από τη βουλή, 
την ώρα της συζήτησης 
του προϋπολογισμού.

Με μια μαζική και μαχη-
τική παρέμβαση έστειλαν 
το μήνυμα στην κυβέρνη-
ση, πως οι αγώνες για την 
υπεράσπιση του βιοτικού 
επιπέδου του λαού, της 
υγείας, των δικαιωμάτων 

του θα συνεχιστούν και θα 
ενταθούν. Απαίτησαν 
αυξήσεις στους μισθούς 
και ΣΣΕ που να αντιμετω-
πίζουν την ακρίβεια, 
μέτρα ενίσχυσης του 
δημόσιου συστήματος 
υγείας και επίταξη του ιδι-
ωτικού για να αντιμετωπι-
στεί αποτελεσματικά η 

πανδημία, που κάθε μέρα 
στερεί τη ζωή σε δεκάδες 
συνανθρώπους μας, 
κατάργηση των φόρων 
στα βασικά είδη πλατιάς 
λαϊκής κατανάλωσης, χρη-
ματοδότηση της παιδείας 
για κάλυψη όλων των ανα-
γκών των δημόσιων σχο-
λείων και σχολών.

Δελτίο τύπου της ΣΕΑ για την 
πανελλαδική δράση και τις συγκε-

ντρώσεις των συνταξιούχων
Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα (ΣΕΑ) των συνταξιουχι-

κών οργανώσεων στέλνει  αγωνιστικό χαιρετισμό στις χιλιά-
δες συναδέλφισσες και συναδέλφους της χώρας μας, που 
για μια ακόμη φορά, κάτω από αντίξοες καιρικές και υγειο-
νομικές συνθήκες, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά της και στο 
κάλεσμα των σωματείων τους και έδωσαν το αγωνιστικό 
τους «παρών» στις συνταξιουχικές συγκεντρώσεις από τον 
Έβρο μέχρι την Κρήτη και στην Παναττική συγκέντρωση της 
Αθήνας.

Θέλουμε να καταγγείλουμε την στάση της Κυβέρνησης, 
που επιστράτευσε ΜΑΤ-  αύρες, κλείνοντας στο ύψος της 
Βουλής για αρκετή ώρα την πορεία μας, η οποία, κάτω από 
την αποφασιστικότητα των συνταξιούχων, ολοκληρώθηκε, 
όπως είχε προγραμματιστεί, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η συνέχιση της αγωνιστικής δράσης των συνταξιούχων, 
ακόμη και κάτω από τέτοιες συνθήκες, που συσπειρώνει 
χιλιάδες γυναίκες και άνδρες τις τρίτης ηλικίας, δεν γίνεται 
για να γίνει, δεν είναι αγώνας για τον αγώνα, αλλά αγώνας 
που εκφράζει την απαίτησή τους για την λύση αβάσταχτων 
προβλημάτων, που όλες οι κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια 
μας έχουν φορτώσει, προβλήματα που τσάκισαν τη ζωή μας. 
Η δράση αυτή δηλώνει καθαρά προς κάθε κατεύθυνση, 
ότι οι συνταξιούχοι δεν πρόκειται να το βάλουν κάτω μέχρι 
να δοθούν λύσεις.

Η δράση αυτή δηλώνει ότι οι συνταξιούχοι δεν πρόκειται 
να συμβιβαστούν με την κοροϊδία, που και η σημερινή 
Κυβέρνηση συνεχίζει, όπως και οι προηγούμενες, την στιγμή 
που από τις περικοπές των συντάξεών τους, των δώρων, της 
υγείας, των κοινωνικών παροχών που συνεχίζονται κάθε 
χρόνο, τους αφαιρούν 8,5 δις. Δεν συμβιβάζονται με τα 250 
ευρώ, που πετούν σε μια μερίδα από αυτούς. Για τους 
συνταξιούχους, που τα έχουν πληρώσει όλα μέχρι δεκάρα, 
δεν υπάρχουν χρήματα, όμως χρήματα για την ανακεφαλαι-
οποίηση των τραπεζών και τους επιχειρηματικούς ομίλους 
της πράσινης ανάπτυξης υπάρχουν.

Ούτε πρόκειται να συμβιβασθούν με τα κουτσουρεμένα 
αναδρομικά, σε μια μερίδα από αυτούς, που τα περισσότερα 
τελικά τους τα κρατάει η εφορία, βάζοντάς τους υπέρογκη 
φορολογία και πρόστιμα για μερικά ευρώ που έλαβαν στο 
παρελθόν.

Γι’ αυτό, στις συγκεντρώσεις των συνταξιούχων, από 
χιλιάδες στόματα μέσα στο κρύο και τη βροχή σε πολλές 
περιοχές της χώρας μας, ακούστηκαν τα πραγματικά αιτή-
ματα και η απαίτηση για την λύση τους όπως:
- Δε συμβιβαζόμαστε με τα ψίχουλα που μας πετάτε.
- Προσλάβετε τώρα γιατρούς, νοσηλευτικό  προσωπικό.  
Ανοίξτε τώρα ΜΕΘ και τα νοσοκομεία που κλείσατε, με επί-
ταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας.
- Δώστε τώρα σε όλους τους συνταξιούχους τα πληρωμένα 
με αίμα δώρα μας.  Δώστε τώρα σε όλους τους συνταξιού-
χους όλα τα αναδρομικά τους αφορολόγητα, αφού άτοκα 
και μετά από πολλά χρόνια τα καταβάλλετε. Καταργείστε 
τώρα την Εισφορά Αλληλεγγύης.
- Καταργήστε άμεσα τα απαράδεκτα πρόστιμα της εφορίας.
- Αποδώστε τα δύο δισεκατομμύρια για τους συνταξιούχους 
που είναι ψηφισμένα από εσάς για τα έτη 2020 και 2021 και 
δεν τα αποδίδετε.

Όσο για το ραντεβού με τον Πρωθυπουργό, που για μια 
ακόμη φορά δεν πραγματοποιήθηκε «λόγω φόρτου εργασί-
ας», οι συνταξιούχοι της Αττικής εξέφρασαν την αποδοκιμα-
σία τους και την αγανάκτησή τους για την κοροϊδία, φωνά-
ζοντας «εμείς που είμαστε χρόνια στους δρόμους του 
αγώνα, δεν θα το βάλουμε κάτω και όσο πιο γρήγορα μας 
δεχθεί ο πρωθυπουργός και πολύ περισσότερο δώσει 
λύσεις στα προβλήματά μας και όχι ψεύτικες υποσχέσεις, 
τόσο το καλύτερο για εκείνον και την κυβέρνηση. Πανδημία 
δεν σημαίνει αμνησία». Έκαναν ξεκάθαρο ότι από  τη μεριά 
μας οι κινητοποιήσεις και οι αγώνες δεν θα σταματήσουν, 
γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή, γιατί ξέρουμε πως ό,τι έχου-
με μέχρι σήμερα πετύχει, το πετύχαμε μόνο με τους αγώνες 
μας.

Η ΣΕΑ στέλνει τον αγωνιστικό της χαιρετισμό και ευχα-
ριστεί τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους για την 
αγωνιστική τους στάση, πορεία και συμμετοχή στους αγώ-
νες, που πρέπει να νιώθουν περήφανοι γι’ αυτές.

Εύχεται σε όλες και όλους, στις οικογένειές τους, καλή 
δύναμη, υγεία, χρόνια πολλά για τις εορταστικές ημέρες 
και την έλευση του νέου χρόνου. Την περίοδο των εορτών, 
παρά τις δυσκολίες, τα σωματεία μας, με όλα τα μέτρα προ-
φύλαξης από την πανδημία, να οργανώσουν όπως κάθε 
χρόνο τις εκδηλώσεις μας για την κοπή της πρωτοχρονιάτι-
κης πίτας μαζί με τους συνταξιούχους σε κάθε περιοχή της 
χώρας μας. Να προσέχουμε και να είμαστε σε ετοιμότητα 
για νέους αγώνες.

Η ΣΕΑ θα σας ενημερώνει, όπως κάθε φορά, για όλες τις 
εξελίξεις.

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΣΤΙΣ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2021 ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ 

ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟ - ΑΝΤΙΛΑΪΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Κοινό Υπόμνημα διαμαρτυρίας των συνταξιουχικών 
οργανώσεων προς τον Υπουργό Εργασίας με αίτη-
μα την άμεση απόδοση σε αυτές της εισφοράς 
όπως αυτή προβλέπεται από την  διάταξη τού 
άρθρου 102 του  νόμου 4387/16, όπως αυτή τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 41 
του νόμου 4611/19.

Κύριε Υπουργέ
Οι Συνταξιουχικές οργανώσεις από όλη την χώρα εκφρά-

ζουν την έντονη διαμαρτυρία και την αγανάκτησή τους για 
την μη καταβολή των εισφορών κατά 0,20 ευρώ τον μήνα 
που παρακρατείτε από τους συνταξιούχους με την συναίνε-
σή τους, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των 
Συνταξιουχικών οργανώσεων. Τα χρήματα αυτά αφορούν 
την στέγαση, τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, μισθο-
δοσίας προσωπικού, έξοδα ενημερωτικών εντύπων, καθώς 
και την ανάπτυξη πολιτιστικών, κοινωνικών, πνευματικών 
δραστηριοτήτων και έκφρασης αλληλεγγύης των συνταξιού-
χων.

Θεωρούμε απαράδεκτη και παράνομη την καθυστέρηση 
της καταβολής αυτής για τα έτη 2018, 19, 20, 21 που  προ-
βλέπονται από την νομοθεσία μέχρι και σήμερα. Τα μόνα 
χρήματα που αποδόθηκαν αφορούν το δεύτερο εξάμηνο του 
2016, με υπουργική απόφαση που υπεγράφη από τον τότε 
Υφυπουργό κ. Αναστ. Πετρόπουλο και το σύνολο των εισφο-
ρών του έτους 2017 που υπεγράφη από τον τότε Υπουργό κ. 
Ιωάννη Βρούτση.

Απαιτούμε  εδώ και τώρα να μας δοθούν τα χρήματα που 
μας ανήκουν δίχως καμία αναβολή. Δεν υπάρχει καμία δικαι-
ολογία, όλα τα περιθώρια έχουν εξαντληθεί. Εσείς σκόπιμα 
αδιαφορείτε και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε όρθιες 
τις οργανώσεις  μας, επιβιώνοντας με χρέη υποσχόμενοι να 
καλυφθούν αναμένοντας την καταβολή των εισφορών μας. 
Είναι άξιο απορίας για ποιον λόγο υπάρχει αυτή η καθυστέ-
ρηση, ποια σκοπιμότητα υπηρετεί η τακτική των υποσχέσε-
ων των κυβερνητικών παραγόντων στους εκπροσώπους των 
κεντρικών συνδικαλιστικών μας οργανώσεων, ότι αυτό το 
ζήτημα γρήγορα θα λυθεί, δίχως αυτό να γίνεται. Σ’ αυτό 
μόνο εσείς μπορείτε να απαντήσετε.

Εμείς σε κάθε περίπτωση, μη γνωρίζοντας τι σκοπό έχετε, 
θεωρούμε την καθυστέρηση αυτή προκλητική και απαράδε-
κτη, όταν μάλιστα όλα αυτά τα χρόνια είμαστε παθόντες και 
μάρτυρες για το πόσο άμεσα εφαρμόζονται οι νόμοι, που 
μας έχουν πετσοκόψει τα δικαιώματά μας. Όταν όμως πρό-
κειται έστω για την εφαρμογή μιας θετικής διάταξης, τότε οι 
αποφάσεις εφαρμόζονται κατά το δοκούν και με μεγάλες 
καθυστερήσεις

Κύριε Υπουργέ
Δεν έχετε κανένα δικαίωμα να μην αποδίδετε τις συνδρο-

μές των συνταξιούχων στα σωματεία τους. Τα ψέματα έχουν 
τελειώσει, δεν έχετε κανένα δικαίωμα να κρατάτε χρήματα 
που μας ανήκουν και που δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό. Εφαρμόστε άμεσα την συγκεκριμένη νομοθετι-
κή διάταξη και αποδώστε σήμερα τις συνδρομές στα σωμα-
τεία μας, που θα έπρεπε από προχθές να είχαν πληρώσει τις 
λειτουργικές τους ανάγκες.

Η τοποθέτηση του Δ. Κουμπούρη Προέδρου της 
Ομοσπονδίας Συντ/χων ΙΚΑ στο ΔΣ του ΕΦΚΑ για 
τον προϋπολογισμό του έτους 2022 (16/12/2021- 
δημοσιεύουμε περίληψή της).

«Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ θεωρεί ότι ο ενιαίος προϋπολογι-
σμός για το έτος 2022 του Οργανισμού είναι θετικός, γιατί 
είναι  πλεονασματικός

Εδώ επιβεβαιώνεται αυτό που όχι τυχαία λέγεται, ότι οι 
αριθμοί ευημερούν αλλά οι άνθρωποι δυστυχούν. Αυτό 
γίνεται για πολλά χρόνια για τους συνταξιούχους και τους 
ασφαλισμένους.

Ο προϋπολογισμός είναι πλεονασματικός, γιατί το πλε-
όνασμά του προέρχεται από περικοπές των συντάξεων 
μας, που συνεχίζονται σε κύριες, επικουρικές, δώρα, 
ΕΚΑΣ, κοινωνικές παροχές,  λουτροθεραπεία διάφορα 
επιδόματα, κτλ. Από τις περικοπές  στα επιδόματα αναπη-
ρίας. Με λίγα λόγια μας λέτε ότι το  πλεόνασμα προκύπτει 
από την δυστυχία των συνταξιούχων και συνολικά των 
ασφαλισμένων, από χρήματα που είναι πληρωμένα με την 
εργασία και το μόχθο μιας ζωής.

Μέσα από τα στοιχεία του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ, 
αλλά και του κρατικού, το μέλλον του κοινωνικού χαρακτήρα 
της ασφάλισης γίνεται όλο και πιο αβέβαιο. Από τον κρατικό 
προϋπολογισμό έχουμε νέες περικοπές προς τα ασφαλιστι-
κά ταμεία. Δεν εισπράττονται παρά μόνο από τους μικρούς 
επαγγελματίες οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ 
απαλλάσσονται οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Εδώ επι-
βεβαιώνεται για μια ακόμη φορά, ότι οι προϋπολογισμοί 
μπορεί και γίνονται μηχανισμοί για την ανακατανομή του 
πλούτου από τους φτωχούς στους πλούσιους.   

O Προϋπολογισμός, με όλα τα παραπάνω, εκφράζει μια 
λογική και μια προοπτική, που δεν είναι άλλη από την επιλο-
γή των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων για την παραπέρα 
μείωση του μη μισθολογικού κόστους, αλλά και του μισθο-
λογικού, όπως ξεκάθαρα έχουν θέσει και υλοποιούν οι πολι-
τικές, που εδώ και χρόνια όλες οι κυβερνήσεις και η σημερι-
νή εφαρμόζουν.

Από την μεριά μας είμαστε στον δρόμο του αγώνα και 
διεκδικούμε ότι άδικα μας έχει αφαιρεθεί. Να ανακεφαλαιο-
ποιηθούν άμεσα τα ταμεία με όσα χρήματα έχουν αρπαχθεί 
για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Να εισπραχθούν 
οι ασφαλιστικές εισφορές που οφείλονται από τους μεγά-
λους επιχειρηματικούς ομίλους. Να μεγαλώσει η κρατική 
επιχορήγηση προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Να αποκατασταθούν οι συντάξεις μας, οι κύριες-επικου-
ρικές, τα πληρωμένα δώρα μας, οι σφαγιασμένες κοινωνικές 
παροχές, όλες οι περικοπές που έχουν επιβληθεί, να δοθούν 
τα αναδρομικά σε όλους τους συνταξιούχους. Να σταματή-
σει κάθε ιδιωτικοποίηση στον οργανισμό και να προσληφθεί 
προσωπικό  με μόνιμη και σταθερή εργασία, για την άμεση 
έκδοση των συντάξεων, που είναι σε καθυστέρηση. Για 
αυτούς τους λόγους καταψηφίζω τον προϋπολογισμό».

Στηρίζουμε τους αγώνες των υγειονομικών για στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας, των εργαζομένων για αυξήσεις 
στους μισθούς, ΣΣΕ, ενάντια στις απολύσεις, των μαθητών- φοιτητών για μέτρα προστασίας σε σχολεία- πανεπιστήμια
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ΟΣΙΚΑ: Ανακοίνωση για την 
ακρίβεια

22/12/2021
Οι εξελίξεις στην ηλεκτρενέργεια έχουν διαψεύσει 

παταγωδώς, τα λόγια τα παχιά και τα μεγάλα της σημε-
ρινής, αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων, ότι η 
απελευθέρωση της ενέργειας και το λεγόμενο πράσινο 
Νιου Ντιλ θα οδηγούσε σε φτηνό ρεύμα για το λαό.

Τα τιμολόγια της ηλεκτρενέργειας, ληστεύουν ήδη 
ένα σημαντικό μέρος των συντάξεών μας και πρέπει να 
απαιτηθεί η μείωση της τιμής του ρεύματος, η κατάργη-
ση των «πράσινων» χαρατσιών. Κυρίως όμως απαιτείται 
ετοιμότητα παρέμβασης, ώστε να μην κοπεί σε κανένα 
σπίτι συνταξιούχου- λαϊκό σπίτι το ρεύμα, ιδιαίτερα αυτή 
την περίοδο.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1/12/2021

Η κυβέρνηση όχι μόνο επιμένει στην πολιτική της 
«ατομικής ευθύνης» προς τους εργαζόμενους και το λαό, 
προσπαθώντας να απαλλαγεί από τις τεράστιες δικές 
της ευθύνες για την εγκληματικά ανεπαρκή αντιμετώπιση 
της πανδημίας, αλλά τώρα έρχεται να επιβάλει και χρη-
ματική τιμωρία στο λαό..

Στοχεύοντας κύρια στους συνταξιούχους, ανακοίνωσε 
πως οι ανεμβολίαστοι άνω των 60 ετών (στη μεγάλη πλει-
οψηφία τους συνταξιούχοι) θα πληρώνουν πρόστιμο 
100 ευρώ το μήνα, τα οποία, όπως δήλωσε ο πρωθυ-
πουργός θα αποδίδονται στα νοσοκομεία για τις ανά-
γκες τους!!!

Η Κυβέρνηση αποδείχνεται πολιτικός αρνητής μιας 
πλατιάς, οργανωμένης, στα πλαίσια της Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας, καμπάνιας πειθούς των διστακτικών 
λαϊκών ανθρώπων για τον εμβολιασμό. Αποδείχνεται 
πολιτικός αρνητής της ενίσχυσης του Δημόσιου Συστή-
ματος Υγείας. Αντίθετα το υπονομεύει ακόμα περισσότε-
ρο, με νέες περικοπές των δαπανών για την υγεία στον 
προϋπολογισμό, προς όφελος των ιδιωτών επιχειρημα-
τιών. Και επιχειρεί, με μια απαράδεκτη απόφαση, να 
φορτώσει την κάλυψη των δαπανών αυτών και πάλι στο 
λαό.

Απορρίπτουμε και καταγγέλλουμε την απόφαση της 
κυβέρνησης για το χαράτσι αυτό. Απαιτούμε να την 
αποσύρει άμεσα.

Καλούμε όλους τους συνταξιούχους να τηρούν τα 
μέτρα προστασίας τους, να φορούν μάσκες κλπ, να 
εμβολιαστούν, αξιοποιώντας τα επιστημονικά επιτεύγμα-
τα, που όμως δεν αποτελούν πανάκεια για την πανδημία, 
και δεν δικαιολογούν τις εγκληματικές κυβερνητικές 
ευθύνες.

Στις 14 του Δεκέμβρη οι συνταξιούχοι, με τις συγκε-
ντρώσεις τους σε όλη τη χώρα, θα στείλουν το δικό τους 
αγωνιστικό πρόστιμο στην κυβέρνηση. Θα βρεθούν και 
πάλι έξω από το Μαξίμου απαιτώντας την ικανοποίηση 
των αιτημάτων τους.

ΟΧΙ στα νέα χαράτσια στις συντάξεις. Να παρθούν 
άμεσα μέτρα για την υγεία με προσλήψεις ιατρικού-νο-
σηλευτικού προσωπικού και επίταξη του ιδιωτικού τομέα. 
Να αποδοθούν τώρα οι 13η και 14η συντάξεις και όλα τα 
αναδρομικά σε όλους τους συνταξιούχους. Να καλυ-
φθούν όλες οι ανάγκες του Δημόσιου Συστήματος Υγεί-
ας από τον κρατικό προϋπολογισμό.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Ανακοινώσεις, με τις οποίες καταγγέλλονται (1) η απόφαση της κυβέρνησης για την επιβολή προστί-
μου 100 ευρώ σε ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών, στην πλειοψηφία τους συνταξιούχους και (2) η 
εγκύκλιος Τσακλόγλου για περικοπές της «εθνικής σύνταξης», εξέδωσαν πολλά σωματεία της δύνα-
μης της ομοσπονδίας.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ στη Βιομηχανία 

Φωσφορικών Λιπασμάτων
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Καλλιράχης Θάσου

Μαζί με άλλα σωματεία και φορείς του λαϊκού κινήματος 
του νομού τα σωματεία συνταξιούχων συνυπέγραψαν την 
παρακάτω ανακοίνωση (δημοσιεύεται περίληψή της):

«Την τελευταία εβδομάδα ζήσαμε στην πόλη μας τη βαρ-
βαρότητα από την κυβέρνηση και την «Energean», με τα ΜΑΤ 
να προσπαθούν να επιβάλλουν συνθήκες γαλέρας στους 
εργαζόμενους στα πετρέλαια. Ζήσαμε άμεσα τους κινδύ-
νους για την ασφάλεια των εργαζομένων, των εγκαταστάσε-
ων και του περιβάλλοντος, από την «τυφλή» στάση τόσο της 
εργοδοσίας, όσο και των δυνάμεων καταστολής. Ζήσαμε την 
αποφασιστικότητα των συναδέλφων, να μην παραδώσουν 
όσα κατακτήθηκαν με αγώνες από τις προηγούμενες 
γενιές. Ζήσαμε την αλληλεγγύη από δεκάδες σωματεία και 
χιλιάδες εργαζόμενους σε όλη την Ελλάδα στα δίκαια αιτή-
ματα των συναδέλφων. 

Η επίθεση στους μισθούς και τα δικαιώματα των εργαζο-
μένων στα Πετρέλαια είναι μέρος της επίθεσης που δεχόμα-
στε όλοι οι εργαζόμενοι στην Καβάλα. Οι αγρότες και οι 
αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες που προσπαθούν να 
επιβιώσουν… Οι συνταξιούχοι βλέπουν τις περικοπές στις 
συντάξεις τους να συρρικνώνουν το εισόδημά τους, οι νέοι 
και οι νέες, οι άνεργοι, να υπονομεύεται το μέλλον και τα 
όνειρά τους…

Γι’ αυτό ο αγώνας των εργαζομένων στα Πετρέλαια είναι 
αγώνας όλων μας!

Καμιά απόλυση! Καμιά διαθεσιμότητα! Καμιά αλλαγή 
εργασιακών σχέσεων προς το χειρότερο!

Καμιά δικαστική δίωξη στους αγωνιστές εργάτες! Κάτω 
τα χέρια από τα σωματεία!»

Με νέα ανακοίνωση τα σωματεία εργαζομένων και 
συνταξιούχων στην Καβάλα κατήγγειλαν την εργοδοτική 
και κυβερνητική επιχείρηση τρομοκράτησης των εργαζομέ-
νων και την επίθεση των ΜΑΤ ενάντια στους εργαζόμενους 
στα πετρέλαια με εργοδότη την «ENERGEAN», μέσα στο 
χώρο των εγκαταστάσεων και απαίτησαν την άμεση απελευ-
θέρωση των συλληφθέντων και την αποχώρηση της αστυνο-
μίας.

Την επίθεση στους εργαζόμενους στα πετρέλαια Καβά-
λας καταδίκασε με ανακοίνωσή του και το Σωματείο συντα-
ξιούχων ΙΚΑ Κοζάνης.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Τρίτη 14/12/2021 πραγματοποιήθηκε στην Πλ. 
Καπνεργάτη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των συνταξιουχι-
κών σωματείων Ν. Καβάλας, καθώς και αντιπροσωπείας του 
ΟΑΕΕ Ν. Δράμας.

Παρά τις δυσμενής καιρικές συνθήκες, οι συνταξιούχοι, 
για άλλη μια φορά, απέδειξαν ότι είναι παντός καιρού, διεκ-
δίκησαν και διεκδικούν αυτά που διαχρονικά οι μέχρι τώρα 
κυβερνήσεις τους αφαίρεσαν. Απαίτησαν ιδιαίτερα την λύση 
των τοπικών προβλημάτων όπως:

- Κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Υγείας του Πρίνου 
στη Θάσο.

- Πλοίο επιφυλακής για τη διακομιδή ασθενών στο Νοσο-
κομείο Καβάλας.

- Σταθερή σύνδεση με επαρκή αριθμών δρομολογίων της 
γραμμής Πρίνου - Καβάλας

Η κεντρική ομιλία έγινε από τον πρόεδρο του σωματείου 
συνταξιούχων της ΒΦΛ Π. Παναγιωτίδη και χαιρετισμό απεύ-
θυνε ο πρόεδρος του σωματείου συνταξιούχων ΙΚΑ  Πέτρος 
Ταχματζίδης.

Μηνύματα συμπαράστασης εξέδωσαν τα εργατικά σωμα-
τεία Οικοδόμων, Επισιτισμού και Εμποροϋπαλλήλων.

Οι συνταξιούχοι ανανέωσαν το αγωνιστικό τους ραντε-
βού, για την Παρασκευή 17/12/2021 στις 6μμ στη Πλ. 
Καπνεργάτη μαζί με εργατικά σωματεία για τον αντιλαϊκό  
Προϋπολογισμό που συζητείται στη Βουλή.

Επίσης τα σωματεία καταδίκασαν την ενέργεια του αντι-
δημάρχου Καβάλας να δώσει εντολή για το «κατέβασμα» 
των πανό, που καλούσαν στη κινητοποίηση.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΑΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  26 /12/ 2021
Το χθεσινοβραδυνό ναυάγιο κοντά στην Πάρο δεν μπορεί 

παρά να δημιουργεί έντονο προβληματισμό στα μέλη της 
επιτροπής μας. Είναι προσβολή στην ανθρωπιά μας, την ώρα 
που ετοιμάζουμε το τραπέζι της παραμονής των Χριστουγέν-
νων, δέκα μίλια από την πόρτα μας να πνίγονται πρόσφυγες. 

Άνθρωποι σαν και μας, που ίσως υπό άλλες συνθήκες θα 
γιόρταζαν τέτοιες μέρες στο σπίτι τους.

Είναι πλέον η ώρα  να εστιάσουμε στις αιτίες, που γεννά 
την προσφυγιά, δεν σηκώνεται στα καλά του καθουμένου 
κάποιος να βουτήξει τα παιδιά του και να μπει σ’ ένα σαπιο-
κάραβο, να μπει σε περιπέτειες! Κάποιοι τους έκαναν το βίο 
αβίωτο στον τόπο τους!

Ο Παριανός λαός να συνεχίσει την αλληλεγγύη του, και 
την απαίτηση σου για τη φιλοξενία αυτών των ανθρώπων σε 
κατάλληλους χώρους και για την  εξασφάλιση της σωστής  
σίτιση τους.

Να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να πάνε στις 
χώρες που επιθυμούν. Είναι απαραίτητη σήμερα κιόλας 
η κατάργηση της Κοινής Δήλωσης ΕΕ- Τουρκίας για προ-
σφυγικό- μεταναστευτικό, που είναι στα πλαίσια της συμφω-
νίας τού Δουβλίνου.

Ζητάμε τώρα την δημιουργία επιτροπών  Ασύλου στην 
Τουρκία, με ευθύνη της ύπατης αρμοστείας του ΟΗΕ, ώστε 
να σταματήσουν τα πολύνεκρα ναυάγια στο Αιγαίο και να 
μετακινούνται οι άνθρωποι αυτοί νόμιμα στις χώρες προορι-
σμού τους  Να ληφθούν τώρα ουσιαστικά μέτρα για να μην 
χαθούν άλλες αθώες ζωές.

Να σταματήσουν τώρα οι πόλεμοι στην περιοχή μας, που 
είναι η αιτία για τις συμφορές των Λαών για τα κέρδη των 
λίγων, το γνωρίζουμε όλοι. Θα  γινόμαστε συνένοχοι σιωπώ-
ντας; Όχι φυσικά!! Η δύναμή μας είναι ο αγώνας μας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους ανθρώ-
πους που με αυτοθυσία έσωσαν ζωές, και σε όλους τους 
Παριανούς που για μια ακόμα φορά έδειξαν πόσο μεγάλη 
καρδιά έχουν.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Η ΕΝΟΤΗΤΑ»

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ απέστειλε το σωματείο
προς τον υπουργό Υγείας Θ. Πλεύρη, στο οποίο, ανά-
μεσα στα άλλα, τονίζει:

«Οι συνταξιούχοι της Θεσσαλονίκης εκτιμούν ότι δικαιώ-
νονται οι απόψεις των ειδικών, ότι η εξέλιξη της πανδημίας 
κατά αλλεπάλληλα κύματα οφείλεται στο γεγονός ότι η 
κυβέρνηση διαχειρίστηκε την αντιμετώπισή της με κύριο 
κριτήριο την στήριξη συγκεκριμένων τομέων της οικονομίας 
της χώρας μας, προσαρμόζοντας τα υγειονομικά πρωτόκολ-
λα στην εξασφάλιση της κερδοφορίας τους.

Οι συνταξιούχοι, ως ευάλωτη κοινωνική ομάδα, που την 
αφορά η πλειοψηφία των νεκρών από την αρχή της πανδημί-
ας Covid-19… είχαν από τον Μάρτη του 2020 υιοθετήσει και 
συνταχθεί με τα αιτήματα του υγειονομικού προσωπικού στο 
Δημόσιο Σύστημα Υγείας…

Ως τέτοια και τόσο ευάλωτη κοινωνική ομάδα, μετρούμε 
επίσης χιλιάδες νεκρούς… από άλλες σοβαρές παθήσεις … 
η κυβέρνηση επί είκοσι σχεδόν μήνες αρνείται να πάρει 
μέτρα για την στήριξη του Δημόσιου συστήματος υγείας και 
καταφεύγει στην επίκληση της «ατομικής ευθύνης» και σε 
τεχνάσματα αναζήτησης βολικών, για την προπαγάνδα της, 
ενόχων, χωρίζοντας την κοινωνία σε εμβολιασμένους και 
ανεμβολίαστους και μετατρέποντας το εμβόλιο από επίτευγ-
μα της επιστήμης σε εργαλείο, για να καλλιεργεί και να 
συντηρεί τον κοινωνικό αυτοματισμό.

Το αντιλαμβάνεται πλέον και ο πιο καλόπιστος, ότι χρησι-
μοποιεί την πανδημία ως ευκαιρία… για να προωθήσει το 
«Νέο ΕΣΥ», δηλαδή να δημιουργήσει επιπλέον  χώρο στους 
ιδιώτες, να εισχωρήσουν στο δημόσιο σύστημα υγείας…

Σήμερα στην Θεσσαλονίκη και γενικά στη Βόρεια Ελλάδα 
οι κλίνες ΜΕΘ έχουν πληρότητα 100%, που καθημερινά 
αυξάνονται οι ασθενείς με κορονοϊό που διασωληνώνονται  
εκτός ΜΕΘ, το κατάκοπο υγειονομικό προσωπικό βρίσκεται 
στα όρια της κατάρρευσης…

Είμαστε αντίθετοι στο «Νέο ΕΣΥ» που προωθεί η κυβέρνη-
ση και βεβαιώνουμε προς κάθε κατεύθυνση  ότι οι συνταξι-
ούχοι της Θεσσαλονίκης θα συνεχίσουν να αγωνίζονται μαζί 
με τους υγειονομικούς και με όλους τους εργαζόμενους…»

Επίσης οι συνταξιουχικές οργανώσεις της Θεσσαλονίκης 
στις 12/1/2022 πραγματοποίησαν παρέμβαση στο υπουργείο 
Μακεδονίας – Θράκης ενάντια στην εγκύκλιο Τσακλόγλου, 
απαιτώντας την άμεση απόσυρσή της, ενώ επέδωσαν υπό-
μνημα με όλα τα αιτήματα των συνταξιούχων σε εκπρόσωπο 
του υπουργείου.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  26/11/2021
Οργάνωση συλλαλητήριου την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 

στην πλατεία Ελευθερίας, για την θωράκιση του Νοσοκομεί-
συνέχεια στη σελ. 4

Η αστική πολιτική 

είναι μία. 

Τα κόμματά της πολλά.

Εμείς δεν διαλέγουμε 

σφαγέα. 

Διαλέγουμε τους αγώ-

νες ενάντιά τους



ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ου Βόλου και των Κέντρων Υγείας του Νομού Μαγνησίας, 
αποφασίστηκε σε σύσκεψη εκπροσώπων σωματείων και 
φορέων της περιοχής που πραγματοποιήθηκε χθες το από-
γευμα στο Εργατικό Κέντρο Βόλου. Το συλλαλητήριο πραγ-
ματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία.

Συγκέντρωση στις14/12/2021
Πραγματοποιήθηκε Πανσυνταξιουχική συγκέντρωση δια-

μαρτυρίας στην πλατεία Ελευθερίας στο Βόλο. Η κεντρική 
ομιλία έγινε από την Παρασκευή Ευθυμίου, πρόεδρο του 
Συλλόγου Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου Ν. Μαγνησίας, 
όπου επικεντρώθηκε στην καταδίκη της αντιλαϊκής πολιτικής 
της κυβέρνησης, που οδηγεί στις ασήκωτες αυξήσεις στα 
καύσιμα, στο ρεύμα, στα είδη πρώτης ανάγκης. Στηλίτευσε 
τις απαράδεχτες συνθήκες που επικρατούν στο νοσοκομείο 
του Βόλου, στην ΠΦΥ, ειδικά τώρα στην περίοδο της πανδη-
μίας. Ακόμα μίλησε για τον προϋπολογισμό του 2022 που 
συζητείται τώρα στη Βουλή και προβλέπει ακόμα πιο δυσβά-
στακτους φόρους για τους εργαζόμενους και συνταξιούχους 
σε αντίθεση με τις φοροαπαλλαγές που προβλέπονται για 
τους επιχειρηματικούς ομίλους… Επίσης τόνισε ότι απαιτεί-
ται αγώνας και θυσία για την επαναφορά των κατακτήσεων 
που μας αφαίρεσαν όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά τα 
τελευταία χρόνια.

Στη συνέχεια διαβάστηκε από τον Κων/νο Τζουμπουσλή, 
Γ. Γραμματέα του Συλλόγου Συνταξιούχων ΙΚΑ το ψήφισμα 
της συγκέντρωσης, που εγκρίθηκε από τους συνταξιούχους 
και ακολούθησε πορεία στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσ-
σαλίας νομού Μαγνησίας, όπου και επιδόθηκε το ψήφισμα.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18/12/2021
Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος 

Σκιάθου είχαμε ενημερωτικές συναντήσεις, διαδοχικά, με τον 
Δήμαρχο Σκιάθου την Τρίτη 30/11/2021 στο Γραφείο του 
Δημάρχου, με τους επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων, 
καθώς επίσης και με τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Αθανά-
σιο Ζλατούδη στις 13/12/2021, με θέμα τα προβλήματα που 
απασχολούν τους ηλικιωμένους και γενικότερα τους κατοί-
κους του νησιού.

Επιπλέον για το πολύ σημαντικό ζήτημα της Υγείας, τα 
μέλη της Επιτροπής συναντηθήκαμε με τη Διεύθυνση του 
Κέντρου Υγείας Σκιάθου και καταθέσαμε  υπόμνημα αιτημά-
των για την ενίσχυσή του. Ανάλογο υπόμνημα στείλαμε επί-
σης στην Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας  κ. Δωροθέα Κολυν-
δρίνη.

Ζητήσαμε από τους εκλεγμένους στην Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση να διεκδικήσουν την ενίσχυση του Κέντρου Υγείας με τα 
παρακάτω αιτήματα:

Να γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις γιατρών και να 
υπάρξει στήριξη στο πρόβλημα στέγασης που αντιμετωπί-
ζουν.

Να επαναλειτουργήσει το πρόγραμμα των επισκεπτών 
γιατρών σε τακτά διαστήματα και σε προγραμματισμένες 
ημερομηνίες.

Να γίνονται οι προληπτικές εξετάσεις που συστήνει η 
σύγχρονη ιατρική (μαστογραφία, PSA κλπ.).

Να λειτουργήσει οδοντιατρείο στα πλαίσια του ΕΣΥ. Στο 
Κέντρο Υγείας υπάρχει πλήρως εξοπλισμένο με σύγχρονα 
μηχανήματα οδοντιατρείο, αλλά δεν υπάρχει οδοντίατρος.

Ζητήσαμε επίσης να υπάρξει μέριμνα για τη δημιουργία 
και λειτουργία Δημόσιας Δομής Προστασίας και  Φιλοξενίας 
Ηλικιωμένων και Αναπήρων. Αίτημα που ενισχύεται με τις 
υπογραφές εκατοντάδων κατοίκων.

Να υπάρξει επίσης μέριμνα να στηριχτούν οι ασθενείς 
συμπολίτες μας, που μεταβαίνουν στο Βόλο για θεραπείες, 
όταν είναι οικονομικά αδύναμοι. Μία λύση θα ήταν να φιλοξε-
νηθούν στο Νοσοκομείο. Αν και υπάρχει σχετικό κτήριο 
(ξενώνας) στο Νοσοκομείο, αυτό προορίζεται μόνο για τους 
συνοδούς των ασθενών και όχι για τους ίδιους τους ασθενείς 
(που κάνουν π.χ. χημειοθεραπείες, αιμοκάθαρση και δεν 
νοσηλεύονται).

Ζητήσαμε ακόμα να λειτουργήσει και στη Σκιάθο το Πρό-
γραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», καθώς και την επαναλειτουργία 
του ΚΑΠΗ, με στελέχωση με το αναγκαίο μόνιμο επιστημονι-
κό και βοηθητικό προσωπικό.

Ακόμη για την καλύτερη λειτουργία του Συλλόγου μας, 
ζητήσαμε από τη Δημοτική Αρχή Σκιάθου να μας παραχωρή-
σει στεγασμένο χώρο για γραφείο του Παραρτήματος, όπως 
έχει ήδη κάνει για άλλους συλλόγους.

Καλούμε όλους τους συνταξιούχους  και τους φορείς της 
Σκιάθου από κοινού να ενισχύσουμε τις παρεμβάσεις του 
Παραρτήματος συνταξιούχων για να υπάρχουν άμεσα αποτε-
λέσματα, ξεκινώντας από την σημερινή κατάσταση της λει-
τουργίας του Κέντρου Υγείας με τις ελλείψεις στις υπηρεσί-
ες που περιγράφουμε, που είναι αναγκαίες για το λαό του 
νησιού μας και για την  δραματική υποστέλεχωση του υγειο-
νομικού προσωπικού. Καμία έκπτωση δεν κάνουμε όσων 

αφορά την κάλυψη των αναγκών στις υπηρεσίες Υγείας 
ειδικά σήμερα στην περίοδο της πανδημίας.

Βρισκόμαστε σε κοινό αγώνα με το σύνολο των συνταξι-
ουχικών σωματείων και τα εργατικά σωματεία της Μαγνησίας 
διεκδικώντας στο ακέραιο όσα αδίκως μας έχουν αφαιρεθεί, 
που με τη δουλειά μας τα έχουμε πληρώσει και σήμερα είναι 
αναγκαία για να ζήσουμε όπως μας αξίζει με βάση τις πραγ-
ματικές μας ανάγκες!

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  ΙΚΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 16/12/2021

Την Τρίτη  14-12-2021 πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο 
συγκέντρωση  διαμαρτυρίας και διεκδίκησης  από τα επτά 
συνεργαζόμενα συνταξιουχικά σωματεία του νομού. Εκατο-
ντάδες συνταξιούχοι συγκεντρώθηκαν  και διαδήλωσαν  στην 
κεντρική πλατεία του Αγρινίου. Τη συγκέντρωση  ενίσχυσαν 
και δυο λεωφορεία με συνταξιούχους από Ναύπακτο, Μεσο-
λόγγι και Αμφιλοχία.

Η συγκέντρωση ξεκίνησε με χαιρετισμό του συναδέλφου 
Γιώργου  Δημητρουλή, προέδρου του σωματείου μας και 
μέλους του ΔΣ της ΟΣΙΚΑ.

Χαιρετισμοί επίσης έγιναν από τους συναδέλφους Δημή-
τρη Τσούνη, πρόεδρο του Συνδέσμου  Απόστρατων Σωμά-
των Ασφαλείας Αγρινίου, Κώστα Στραβοδήμο, πρόεδρο του 
Σωματείου Συνταξιούχων Ταμείου Εμπόρων Αιτωλ/νίας  και 
αντιπρόεδρο της ΟΣΕΕ, Δημήτρη  Αρσένη, πρόεδρο του 
Σωματείου Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Ακαρνανίας  (Αμφιλοχία).

Παρόντες στη συγκέντρωση ήταν ο Σύνδεσμος Συνταξι-
ούχων  Δημοσίων Υπαλλήλων Αιτωλ/νίας και το Σωματείο 
Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Μεσολογγίου και περιχώρων.

Ακολούθησε  η κεντρική ομιλία  στη συγκέντρωση  από το 
συνάδελφο  Βασίλη Νικάκη, Γ. Γραμματέα του Σωματείου  
Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Αγρινίου και περιχώρων.

Μετά το τέλος της συγκέντρωσης  έγινε πορεία στους 
δρόμους της πόλης.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ
Με ανακοίνωση το σωματείο κάλεσε όλους τους συνταξι-

ούχους να πάρουν μέρος στη συγκέντρωση στην Άμφισσα 
την

Τρίτη 14 Δεκέμβρη στην Πλατεία Λαού, που οργανώθηκε 
για τη διεκδίκηση των αιτημάτων των συνταξιούχων.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 7-12-2021

Η Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Ηρακλείου καλεί όλους 
τους συνταξιούχους να συμμετέχουν στην Παγκρήτια κινητο-
ποίηση των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων 
της Κρήτης που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14-12-2021 
στα Χανιά. Η συνεχιζόμενη αντιλαϊκή και αντεργατική κυβερ-
νητική πολιτική πρέπει να ανατραπεί… Καλούμε τους συντα-
ξιούχους να στηρίξουν με μαζική συμμετοχή την Παγκρήτια 
αγωνιστική κινητοποίηση της 14 Δεκέμβρη για την ανατροπή 
όλων των κυβερνητικών πολιτικών που έκαναν την ζωή μας 
αφόρητη, ανασφαλή και πάμφτωχη τηρώντας όλα  τα μέτρα 
προστασίας να φορούν μάσκες κλπ., να εμβολιαστούν.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Με ανακοίνωση τα σωματεία κάλεσαν τους συνταξιού-
χους του νομού για συμμετοχή στο Παγκρήτιο συλλαλητήριο 
των συνταξιούχων στα Χανιά την Τρίτη 14 Δεκέμβρη 2021, 
στην Πλατεία ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ των ΧΑΝΙΩΝ.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΚΑΛΕΣΜΑ  07-12-2021
14 ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΟΥΣ 

ΔΡΟΜΟΥΣ Συγκέντρωση στο Διοικητήριο
Αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε ό,τι άδικα μας έχουν αφαι-

ρέσει.
Ετοιμάζουν νέα αντιλαϊκά μέτρα για εμάς για τα παιδιά 

μας, που τα ντύνουν με ωραία λόγια. Ήδη έχουμε γίνει μάρ-
τυρες των αντεργατικών, αντιλαϊκών νόμων που ψηφίστηκαν 
μέσα στην πανδημία από την κυβέρνηση, για να προστεθούν 
σε αυτούς που είχαν ψηφίσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις.

Οι εντολές των επιχειρηματικών ομίλων είναι να συνεχί-
σουν 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 
απαράδεκτο το γεγονός, την στιγμή που όλες οι κυβερνήσεις 
και η σημερινή, που  έφτασαν την μεγάλη πλειοψηφία των 
συνταξιούχων να παίρνει συντάξεις που δεν φτάνουν για τις 
15 ημέρες του μήνα, να έρχονται και να πετούν στην χάση 
και την φέξη κάποιο αντίδωρο όπως αυτό  των 250 ευρώ που 
πρόσφατα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.

Κάνουμε καθαρό στους πάντες ότι με φιλοδωρήματα 
δεν μας κοροϊδεύετε… Όλοι λοιπόν συμμετέχουμε στις 

αγωνιστικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που αποφάσισε 
η ΣΕΑ.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΕΣΜΑ 08/12/2021

Συνάδελφοι – Συνταξιούχοι,
Σας καλούμε να έρθετε στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας 

που θα γίνει στις 14 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:30 το πρωί στο Ε.Κ. Καλαμάτας, προκειμένου να διαμαρ-
τυρηθούμε για την μη επίλυση των σοβαρών προβλημάτων 
μας, και να απαιτήσουμε από την κυβέρνηση να πάρει σοβα-
ρή θέση. Να σταματήσει αυτή η αβεβαιότητα, σε όλα τα 
χρονίζοντα προβλήματα που έχουν γίνει βραχνάς για τους 
συνταξιούχους και για τα οποία έχουμε αγωνιστεί και τα 
έχουμε πληρωμένα.

Απαιτούμε από την κυβέρνηση να δώσει λύσεις ΤΏΡΑ. 
Διαφορετικά ο δρόμος του αγώνα μας είναι γνωστός.

Επίσης παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία 
του ΕΦΚΑ στην Καλαμάτα πραγματοποίησε στις 11/1/2022 η 
Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Συνταξιούχων Καλαμάτας.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 
ΠΙΕΡΙΑΣ

Στις 2/12/21  διοργανώθηκε από το Σωματείο Συνταξιού-
χων στο Λιτόχωρο Πιερίας η σύσκεψη Διοικητικών Συμβουλί-
ων των Σωματείων Συνταξιούχων Δυτικής Μακεδονίας  με 
εκπροσώπους της ΣΕΑ, για την προετοιμασία και συμμετοχή 
των συνταξιούχων στις συγκεντρώσεις που πραγματοποιή-
θηκαν σε όλη την Ελλάδα στις 14 Δεκέμβρη.

Στις 9/12/21 το Σωματείο Συνταξιούχων Λιτοχώρου συμμε-
τείχε στην παράσταση διαμαρτυρίας των σωματείων και 
φορέων στο Κέντρο Υγείας Κατερίνης διεκδικώντας: μόνιμες 
προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών στο Γενικό Νοσοκομείο 
Κατερίνης, στα Κέντρα Υγείας Κατερίνης, Αιγινίου και Λιτο-
χώρου, στο ΕΚΑΒ, με κατεπείγουσες  διαδικασίες και μόνο 
με έλεγχο των τυπικών προσόντων. 

Μονιμοποίηση όλου του επικουρικού υγειονομικού προ-
σωπικού και των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέ-
σεις.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΕΦΚΑ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

Δελτίο τύπου
Οι συνταξιούχοι όλων των ταμείων συγκεντρώθηκαν  στις 

14|12|21 στην Πλατεία Ελευθερίας, ανταποκρινόμενοι στο 
κάλεσμα των συνεργαζόμενων  συνταξιοδοτικών σωματείων 
της Πιερίας:

Τα συνεργαζόμενα συνταξιοδοτικά σωματεία θα συνεχί-
σουν την κοινή τους δράση στο πλαίσιο των αιτημάτων της 
ΣΕΑ, όπως τόνισε ο πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων  
ΙΚΑ-ΕΦΚΑ του Ν. Πιερίας Γιάννης Ευαγγελόπουλος, κεντρι-
κός ομιλητής  της συγκέντρωσης.

Τέλος η συγκέντρωση εξέφρασε την αλληλεγγύη της 
στον γυμνασιάρχη  του Γυμνασίου Αιγινίου, ο όποιος  δέχτη-
κε  βάρβαρη επίθεση  από ομάδα φασιστών, με την ονομασία 
«θεματοφύλακες του συντάγματος», καλώντας τον λαό της 
Πιερίας να απομονώσει  τους φασιστικούς θύλακες, όπου και 
αν αυτοί φωλιάζουν.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 
«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

Συνεδρίασε στις 9/7/2021 η εκλεγμένη διοίκηση του 
σωματείου, μετά από τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν 
στις 1-2-3 Ιουλίου 2021, όπου επί εκατόν εξήντα τεσσάρων 
(164) μελών του σωματείου ψήφισαν εκατόν είκοσι πέντε 
(125) για Δ.Σ. – Ε.Ε. και αντιπροσώπων για ΕΚΑ και Ομοσπον-
δία ΙΚΑ, μετά την πρόσκληση του πλειονοψηφήσαντος συμ-
βούλου Πολυζωγόπουλου Βασιλείου, με μοναδικό θέμα τη

συγκρότηση προεδρείου και κατανομή αξιωμάτων.
Με παρουσία όλων των μελών της διοίκησης και της 
Ε.Ε. με μυστική ψηφοφορία ομόφωνα εξελέγησαν οι 
παρακάτω 

Πρόεδρος: ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Αντ/δρος: ΚΟΚΚΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γεν. Γραμμ.: ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Ειδ. Γραμμ: ΦΡΑΓΚΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
Ταμίας:  ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ
Μέλη: ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ ΙΩΑΝΝΑ- 
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ- ΚΛΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΑ 
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ- ΘΗΒΑΣ

Με σύνθημα «η πανδημία δεν σημαίνει αμνησία και 
απραξία» συνταξιούχοι από όλη τη Βοιωτία ανταποκρίθηκαν 
στο κάλεσμα των συνεργαζόμενων συνταξιουχικών σωματεί-
ων ΙΚΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΟΑΕΕ Λιβαδειάς και Θήβας και συμμετεί-
χαν στην Παμβοιωτική συγκέντρωση διαμαρτυρίας, που 
έγινε το πρωί της Τρίτης 14-12-21 στη Λιβαδειά.

συνέχεια από τη σελ. 3



ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Για μία ακόμη φορά, στα πλαίσια πανελλαδικής κινητοποί-
ησης, οι απόμαχοι της ζωής βγήκαν στους δρόμους διεκδι-
κώντας αξιοπρεπείς συντάξεις, προκειμένου να καταφέρουν 
να επιβιώσουν εν μέσω της οικονομικής και υγειονομικής 
κρίσης, που μαστίζει την κοινωνία.

Μετά τη συγκέντρωση ακολούθησε πορεία προς το Διοι-
κητήριο της Περιφέρειας, όπου επέδωσαν ψήφισμα με τα 
αιτήματα τους, στην αντιπεριφερειάρχη Φανή Παπαθωμά. 
Στο ψήφισμα επισημαίνεται ιδιαίτερα η αντίθεση στην κατάρ-
γηση/συγχώνευση/υποβάθμιση του ενός από τα δύο νοσοκο-
μεία του νομού.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΑΤΡΑΣ

Με μια μεγάλη συγκέντρωση έξω από το Εργατικό 
Κέντρο, οι συνταξιούχοι στην Πάτρα «κατήγγειλαν τη σημε-
ρινή κυβέρνηση της ΝΔ και τις προηγούμενες του ΣΥΡΙΖΑ 
και του ΠΑΣΟΚ για την απαξίωση του δημόσιου συστήμα-
τος Υγείας», Στην συγκέντρωση χαιρετισμό απηύθυνε 
ο Νίκος Στριφτούλιας εκπρόσωπος του ΤΑΕ-ΟΑΕΕ.

Την κεντρική ομιλία έκανε ο Γιώργος Τσαπάρας, πρόε-
δρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ. «Διεκδικούμε να 
μπορούμε να βάλουμε πετρέλαιο στα σπίτια μας, να κάνουμε 
γιορτές με τα παιδιά μας, να έχουμε τη δυνατότητα να 
πάρουμε μια σοκολάτα στα εγγόνια μας», σημείωσε ανάμεσα 
σε άλλα. Το ψήφισμα που εγκρίθηκε ομόφωνα διάβασε 
ο Κώστας Γεροπαναγιώτης, πρόεδρος  Συνταξιούχων του 
ΟΑΕΕ. Μετά τη συγκέντρωσή, ακολούθησε μαχητική πορεία 
στους δρόμους της πόλης και με παράσταση διαμαρτυρίας 
παρέδωσαν το ψήφισμα στον ΕΦΚΑ.

Στο ψήφισμα επισημαίνονται ειδικότερα τα εξής:
Οι συνταξιούχοι, καταγγέλλουμε την σημερινή κυβέρνηση 

της ΝΔ και τις  προηγούμενες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ για 
την απαξίωση του δημόσιου συστήματος υγείας (έκλεισαν  
στην πόλη μας  νοσοκομεία όπως το 409, του θώρακος κλπ), 
διέλυσαν την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Με την πόλη 
μας σε βαθύ κόκκινο λόγω κορονοϊού, το Πανεπιστημιακό 
Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (ΠΓΝΠ]), το μοναδικό νοσοκο-
μείο αναφοράς στην Πελοπόννησο, του Άγιου Αντρέα και το 
Καραμανδάνειο, λειτουργούν με τεράστιες ελλείψεις σε για-
τρούς, νοσηλευτές, άλλο προσωπικό, σε ιατρικό υλικό κλπ.

Ανάμεσα στα αιτήματα ειδική αναφορά γίνεται σ το ψήφι-
σμα στα παρακάτω:

-Να ανοίξουν όλες οι κλειστές και να δημιουργηθούν νέες 
κλίνες, σε ΜΕΘ και ΜΑΦ στα νοσοκομεία της πόλης μας,

-Να επαναλειτουργήσει άμεσα το Νοσοκομείο «Νοσημά-
των Θώρακος», και να είναι κέντρο αναφοράς.                     

-Να δημιουργηθεί άμεσα σύγχρονο Ογκολογικό νοσοκο-
μείο στο κτήριο του πρώην Νοσοκομείου 409, με την ανακα-
τασκευή και την συντήρηση του κτιρίου, στελεχωμένο με 
όλες τις ειδικότητες και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό.

-Να γίνει το Καραμανδάνειο  ένα σύγχρονο νοσοκομείο 
Παίδων της Δυτικής Ελλάδας, να διαθέτει σύγχρονη ΜΕΘ 
Παίδων και παιδοψυχιατρική κλινική με εξειδικευμένο προ-
σωπικό που να καλύπτει τις ανάγκες της περιοχής.

-24ωρη λειτουργία των κέντρων υγείας και των ΤΟΜΥ, 
ώστε να αποσυμπιεσθούν τα νοσοκομεία και να εξυπηρετη-
θούν οι χιλιάδες ασθενείς.

-Να επιταχθούν άμεσα τα χειρουργεία, τα διαγνωστικά και 
τα εργαστηριακά τμήματα των ιδιωτικών κέντρων υγείας και 
του ιδιωτικού νοσοκομείου «ΟΛΥΜΠΙΟΝ». Το ίδιο να γίνει και 
με τους ιδιώτες γιατρούς που είναι επί το πλείστον έμπειροι 
επιστήμονες.

-Να στελεχωθεί επαρκώς η «Βοήθεια στο Σπίτι» με ευθύνη 
του κράτους.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 
ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ

Η νέα Διοίκηση του Σωματείου χαιρετίζει όλες και όλους 
όσοι πήραν μέρος στη Γενική Συνέλευση και στις εκλογές 
του Σωματείου. Καλούμε και όλους τους υπόλοιπους συντα-
ξιούχους να γραφτούν στο Σωματείο και να δώσουν δύναμη 
στη δύναμή τους! Να δυναμώσουν τη φωνή διεκδίκησης και 
αγώνα! Κανένας να μην είναι μόνος του στην αντιλαϊκή λαί-
λαπα που έχει ξεσπάσει. Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας!

Διεκδικούμε:
- Προσλήψεις γιατρών- νοσηλευτών στο Νοσοκομείο, στο 

Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου, στο Περιφερειακό Ιατρείο 
Μαραθοκάμπου, στα Αγροτικά ιατρεία.

- Να αποζημιωθούν στο 100% όλοι οι σεισμοπαθείς.
Καμία επανάπαυση! Αγωνιζόμαστε, απαιτούμε και διεκδι-

κούμε.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Στο ψήφισμα της συγκέντρωσης στις 14 Δεκέμβρη 2021 

επισημαίνεται ιδιαίτερα:
Σήμερα όλες οι συνταξιουχικές οργανώσεις της Λαμίας 

συγκεντρωθήκαμε στην πόλη μας για να βροντοφωνάξουμε 

και να το ακούσουν όλοι οι υπεύθυνοι, ότι οι συνταξιούχοι 
είναι εδώ και είναι αποφασισμένοι μέσα από την αδιάκοπη 
πάλη να προασπίσουμε τη ζωή μας, τη ζωή των παιδιών μας.

Διεκδικούμε στο ακέραιο τις συντάξιμες αποδοχές μας. 
Αγωνιζόμαστε για ένα δημόσιο, δωρεάν- καθολικό σύστημα 
υγείας- περίθαλψης. Όχι στην ιδιωτικοποίηση. Όχι στις περι-
κοπές των φαρμάκων. Απαιτούμε προσλήψεις γιατρών- 
νοσηλευτών και επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας εκεί που 
είναι απαραίτητο.

Η κατάσταση με την ακρίβεια έχει φτάσει στο απροχώρη-
το. Απαιτούμε μείωση των τιμών στα βασικά είδη κατανάλω-
σης. Καλούμε την κυβέρνηση να μην προβεί σε καμία φορο-
λόγηση των αναδρομικών, από όπου κι αν προκύπτουν και να 
επιστραφούν σε όσους τα έχουν καταβάλει.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Παράρτημα Συνδικάτου Μετάλλου Σαλαμίνας
Ομάδα γυναικών Σαλαμίνας (μέλος της ΟΓΕ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Εργαζόμενοι, Συνταξιούχοι, Γυναίκες, Άνεργοι.
Μέσα στα πλαίσια αυτά (της κυβερνητικής πολιτικής για 

υποβάθμιση και ιδιωτικοποίηση του δημόσιου συστήματος 
υγείας) λειτουργεί και το Κέντρο Υγείας της Σαλαμίνας. Ένα 
ΚΥ υποβαθμισμένο, με ελλείψεις σε βασικές ειδικότητες για-
τρών (ουρολόγος, καρδιολόγος, γυναικολόγος, ενδοκρινο-
λόγος, γενικής ιατρικής) με λειψό νοσηλευτικό προσωπικό, 
με απλήρωτες εφημερίες από το καλοκαίρι.

Με ελλείψεις σε εξοπλισμό, με αδυναμία να ανταποκριθεί 
σε ένα εργατικό ατύχημα, όταν υπάρχουν εργασιακοί χώροι 
(ναυπηγεία, ιχθυοκαλλιέργειες κλπ) που εργάζονται εκατο-
ντάδες εργαζόμενοι. Ένα ΚΥ που δεν λειτουργεί όπως θα 
πρέπει λόγω των ελλείψεων που προαναφέραμε, για να είναι 
ικανό να καλύψει τις ανάγκες του Νησιού. Δεν υπάρχει υπη-
ρεσία καθαριότητας και φύλαξης.

Για μια απλή συνταγογράφηση πρέπει να κλείσεις ραντε-
βού ενάμιση μήνα πριν και όταν έρθει αυτή η μέρα πρέπει να 
περιμένεις ώρες, αιτία το χαμηλό ίντερνετ. Ο κατάλογος των

προβλημάτων είναι μακρύς και η αδιαφορία και από την 
μεριά της τοπικής διοίκησης τεράστια.

Για το Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας διεκδικούμε:
Προσλήψεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού όλων των ειδι-

κοτήτων, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού, ώστε να λει-
τουργεί κανονικά όλο το 24ωρο 365 ημέρες τον χρόνο, 
καθώς και του απαραίτητου εξοπλισμού για διάφορες εξετά-
σεις (υπέρηχοι, μαστογραφίες, μικροβιολογικές, οφθαλμο-
λογικές, ακτινολογικές, οδοντιατρικές κλπ).

Αποκεντρωμένα ιατρεία και κινητές μονάδες που να συν-
δέονται με το ΚΥ στις περιοχές Αιαντείου και Αμπελακίων, 
επίσης περισσότερα ασθενοφόρα πλήρως εξοπλισμένα.

Φαρμακείο στο κέντρο υγείας για την παροχή δωρεάν 
φαρμάκων σε ανέργους, καρκινοπαθείς και σε όλες τις ευπα-
θείς ομάδες.

Αναδεικνύεται η αναγκαιότητα ενός νοσοκομείου στο νησί 
που να καλύπτει τις ανάγκες των Νησιωτών μας.

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ- ΙΛΙΟΥ- 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΦΥΛΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΑΕΕ ΙΛΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Κέντρο Υγείας Αγίων 

Αναργύρων πραγματοποίησαν την Τετάρτη 24 Νοέμβρη οι 
συνταξιούχοι της περιοχής, απαιτώντας από την κυβέρνηση 
και την κεντρική διοίκηση του ΕΦΚΑ μαζικές προσλήψεις 
μόνιμου προσωπικού.

Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί εξαιτίας της 
ασκούμενης πολιτικής είναι ότι το Κέντρο Υγείας των Αγίων 
Αναργύρων, λειτουργεί με ελάχιστο προσωπικό, που δεν 
μπορεί να καλύψει τους ασφαλισμένους και τους συνταξιού-
χους, καθώς εξυπηρετεί και τους δήμους Ιλίου, Πετρούπο-
λης και Φυλής, αφού οι υπομονάδες αυτών των δήμων υπο-
λειτουργούν και από γιατρούς και από εργαστήρια.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης έγινε συνάντηση με τους 
διευθυντές των Υγειονομικών και Διοικητικών υπηρεσιών του 
Κέντρου Υγείας, όπου τους ενημέρωσαν για την κατάσταση 
των προβλημάτων. Στον τομέα που αφορά το Ιατρικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό αυτή τη στιγμή απασχολούνται 65 
άτομα ενώ μπροστά υπάρχουν συνταξιοδοτήσεις. Οκτώ για-
τροί καθημερινά (4 το πρωί και 4 το απόγευμα) συν τη κινητή 
μονάδα μένουν εκτός ιατρείων, λόγω του ότι το Κέντρο λει-
τουργεί και σαν εμβολιαστικό, με αποτέλεσμα να ακυρώνο-
νται τα ραντεβού ασθενών. Υπάρχει έλλειψη σε γενικούς 
γιατρούς, παθολόγους και καρδιολόγους που πρέπει να 
καλυφθεί άμεσα.

Για τα προβλήματα αυτά είναι ενημερωμένη και η 2η 
Υ.Π.Ε. όπου ανήκει το Κέντρο Υγείας από έγγραφα που 

έχουν αποσταλεί από το διευθυντή της μονάδας. Στον τομέα 
της απόδοσης των συντάξεων, παραδέχτηκαν ότι υπάρχει 
πρόβλημα αλλά μόνο για τις διαδοχικές συντάξεις και τα 
επικουρικά.

Οι συγκεντρωμένοι ζήτησαν να μπει τέλος στην ταλαιπω-
ρία των ασφαλισμένων, απαιτώντας η κυβέρνηση να δώσει 
λεφτά για την υγεία, μαζικές και μόνιμες προσλήψεις στα 
Κέντρα Υγείας και τα νοσοκομεία καθώς και εξασφάλιση των 
προϋποθέσεων γρήγορης έκδοσης όλων των συντάξεων, 
ιδιαίτερα των διαδοχικών και των επικουρικών που είναι σε 
μεγάλη καθυστέρηση. Οι συνταξιούχοι δηλώνουν ότι θα 
συνεχίσουν τον αγώνα τους σε συνεργασία και με άλλους 
μαζικούς φορείς του λαϊκού κινήματος μέχρι να ικανοποιη-
θούν τα δίκαια αιτήματά τους.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ & 
ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021, συνεδρίασε το νέο ΔΣ 

του Σωματείου Συνταξιούχων & Επιδοματούχων ΙΚΑ Δήμου 
Καισαριανής, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες του σωμα-
τείου στις 6, 7 & 8 Δεκεμβρίου 2021 και συστάθηκε σε σώμα 
ως εξής:

Πρόεδρος: Βαγενά Θεοδώρα
Αντιπρόεδρος: Μαρμαρινού Χαριτωμένη
Γραμματέας: Κοσμίδης Άρης
Ταμίας: Μυτιληνού Ξακουστή
Ειδικός Γραμματέας: Κριθαρούλα Καίτη
Μέλη: Γκλίβας Χαρίλαος, Πανόπουλος Θανάσης

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΔΕΚΟ- ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10/1/ 2022
Χαιρετίζουμε τα εργατικά συνδικάτα, τους εργαζόμενους 

σε κλάδους- ειδικά υγειονομικούς-, τους γονείς, μαθητές, 
φοιτητές, εκπαιδευτικούς, που μπροστά στη κατ’ εξακολού-
θηση εγκληματική και αδιάφορη για την υγεία του λαού 
πολιτική της κυβέρνησης, προχωρούν σε οργάνωση κινητο-
ποιήσεων και παρεμβάσεων, απαιτώντας την άμεση λήψη 
μέτρων προστασίας της λαϊκής υγείας.

Στηρίζουμε τις δράσεις αυτές, οι συνταξιούχοι συμμετέ-
χουμε με τις δικές μας κινητοποιήσεις διεκδίκησης των αιτη-
μάτων μας για το ασφαλιστικό και την υγεία, προβάλλοντας 
τα ίδια αιτήματα προς την κυβέρνηση.

Δυο χρόνια τώρα, η πολιτική της «ατομικής ευθύνης» που 
φορτώνεται αποκλειστικά στους εργαζόμενους και το λαό, 
ενώ απαλλάσσει από κάθε υποχρέωση την κυβέρνηση, το 
κράτος και τη μεγαλοεργοδοσία,  προικοδοτεί τους επιχειρη-
ματίες της υγείας με εκατομμύρια κέρδη, έχει δημιουργήσει 
και επιτείνει τη σημερινή τραγική κατάσταση. Δεκάδες χιλιά-
δες οι νεκροί, νοσηλευόμενοι και εκατοντάδες χιλιάδες οι 
προσβεβλημένοι από τις συνεχείς νέες μεταλλάξεις του ιού, 
ένα καταρρακωμένο δημόσιο σύστημα υγείας.

Για τους εργαζόμενους και το λαό δεν υπάρχει άλλος 
δρόμος από αυτόν του αγώνα, που θα υποχρεώσει την 
κυβέρνηση να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας 
της δημόσιας υγείας. Ο λαός με την συνεχή, εντεινόμενη 
πάλη του, θα σώσει το λαό.

Μισθοί, 

συντάξεις, υγεία, 

παιδεία. 

Όλα θυσία στην 

ανταγωνιστικότητα 

και κερδοφορία 

του κεφαλαίου
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Αντιπροσωπεία του ΔΣ 
της Ομοσπονδίας Συνταξι-
ούχων Ελλάδας ΙΚΑ στις 26 
Νοεμβρίου, αποτελούμενη 
από τον Πρόεδρο Δ. Κου-
μπούρη, τον Γεν. Γραμμα-
τέα Π. Πάλμο, τον Οργ. 
Γραμματέα Λ. Μάκκα και το 
μέλος του Α. Σοφιανό, βρέ-
θηκε στη Καβάλα σε μια 
σεμνή, αλλά γεμάτη συγκί-
νηση τελετή, όπου  τιμήθη-
κε ο σ. Ταχματζίδης Πέτρος 
για τους αγώνες του. 
Παραβρέθηκαν επίσης το 
μέλος του ΓΣ της ΟΣΙΚΑ Π. 
Παναγιωτίδης και πρόε-
δρος του Σωματείου Συντ/
χων Λιπασμάτων Καβάλας, 
καθώς και αντιπροσωπείες 
από τα Σωματεία της Περι-
οχής του ΟΑΕΕ και του 
Δημοσίου. Όπως ανέφερε 
στην ομιλία του ο Πρόε-
δρος Δ. Κουμπούρης, 
«είμαστε εδώ  για να τιμή-
σουμε έναν αγαπητό συνά-
δελφο με μεγάλη ιστορία, 
τον ο σ. Πέτρο, γνήσιο 
παιδί μιας αγωνιστικής 
οικογένειας, που ακολού-

θησε το δρόμο της εργατι-
κής τάξης, μπήκε στο κίνη-
μα και την υπηρέτησε, 
όπως συνεχίζει να δίνει  τις 
μάχες του μέσα από το 
συνταξιουχικό κίνημα. Με 
ένα πλούσιο  βιογραφικό 
γεμάτο αγώνες στη Γερμα-
νία και στην Ελλάδα. Με 
την παρουσία του όλα αυτά 
τα χρόνια από όποια πόστα 
κι αν πέρασε, ανταπεξήλθε 
με επιτυχία, ήταν συνεπής, 
υπομονετικός να ακούει τα 
προβλήματα της εργατικής 
τάξης και να παλεύει για 
την επίλυση τους. Καλοσυ-
νάτος ακόμη και στις 
δύσκολες στιγμές ο σ. 
Πέτρος ήταν πάντα με το 
χαμόγελο στα χείλη, γιατί 
χρειάζεται κι αυτό, να προ-
σπαθεί με αισιοδοξία να 
δώσει λύσεις και διέξοδο 
στα προβλήματα. Του 
ευχόμαστε να έχει καλή 
υγεία, να προσέχει και να 
συνεχίσει να αγωνίζεται για 
τα δίκαια του λαϊκού κινή-
ματος μέχρι την τελική 
δικαίωση».

Ο σ. Πέτρος Ταχματζί-
δης ευχαρίστησε την Ομο-
σπονδία, τους Προέδρους 
από τα Συνεργαζόμενα 
Σωματεία της περιοχής, τα 
Λιπάσματα, τον ΟΑΕΕ και 
το Δημόσιο καθώς και τους 
συναδέλφους από τα 
Εργατικά Σωματεία. Ιδιαί-
τερη αναφορά έκανε στην 
οικογένειά του και ιδιαίτε-
ρα στη σύζυγο του, που με 
την στάση της όλα αυτά τα 
χρόνια, τον στηρίζει και τον 

βοηθά, ώστε να μπορεί να 
αγωνίζεται για τα δίκαια 
του λαϊκού κινήματος. 
Όπως χαρακτηριστικά ανέ-
φερε «κι αν ξαναγινόμουν 
νέος, ακριβώς τον ίδιο 
δρόμο θα ακολουθούσα, 
δεν θα άλλαζα τίποτα».

Η εκδήλωση έκλεισε με 
την απονομή από τον Πρό-
εδρο της Ομοσπονδίας 
τιμητικής πλακέτας στον σ. 
Πέτρο για την προσφορά 
του στους αγώνες.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου 4/1/2022
Οι συνταξιούχοι της χώρας μας για ακόμη μία φορά 

υφίστανται τις άθλιες και θανατηφόρες περικοπές των 
συντάξεων, που έχουν ψηφίσει όλες οι κυβερνήσεις 
μέχρι σήμερα. Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς από το 
Υπουργείο Εργασίας εκδόθηκε εγκύκλιος για την εφαρ-
μογή των διατάξεων των ν. 4387/16 (Κατρούγκαλου) και  
ν. 4670/20 (Βρούτση), που ενεργοποιεί για πρώτη φορά, 
μετά από σχεδόν 6 χρόνια, τις περικοπές στις συντάξεις 
των συνταξιούχων, που δικαιούνται από τη φύση της 
εργασίας τους  δυο συντάξεις, καθώς και τις συντάξεις 
χηρείας - αναπηρίας.

Αφού με τον αγώνα των συνταξιουχικών οργανώσεων 
αποκρούστηκαν ορισμένες αρνητικές διατάξεις για τις 
συντάξεις χηρείας, που προβλέπονταν αρχικά από το 
νόμο ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, οι οποίες εν συντομία μετά από 
λίγο διάστημα θα εξαφάνιζαν αυτές τις συντάξεις, τώρα 
η σημερινή κυβέρνηση αξιοποιεί την παραπάνω κατά-
πτυστη διάταξη και έρχεται για μια ακόμη μία φορά να 
κατακρεουργήσει τις εναπομείνασες πενιχρές συντά-
ξεις.  Επιβεβαιώνεται ότι ο «ένας απ’ αυτούς κόβει και ο 
άλλος ράβει», ο ένας όταν είναι στη κυβέρνηση  συνεχί-
ζει να εφαρμόζει το αντιασφαλιστικό νομικό πλαίσιο του 
προηγούμενου και ο άλλος που μένει στην αντιπολίτευ-
ση «βγαίνει στα κεραμίδια» για τις αδικίες που ο ίδιος 
έχει ψηφίσει. Αίσχος!

Πιο συγκεκριμένα η διάταξη του νόμου ΣΥΡΙΖΑ – 
ΑΝΕΛ, που έρχεται να εφαρμόσει η σημερινή κυβέρνη-
ση, προβλέπει για τους συνταξιούχους αυτούς την 
αφαίρεση ουσιαστικά ποσού 268 ευρώ το μήνα, από τη 
δικαιούμενη «Εθνική Σύνταξη».  Αυτό είναι τεράστιο 
πλήγμα στις ήδη περικομμένες και τσακισμένες συντά-
ξεις και συνεχίζεται, τη στιγμή που οι συντάξεις γίνονται 
προνοιακά βοηθήματα μπροστά στην ακρίβεια και τα 
τεράστια προβλήματα που έχει προκαλέσει η πανδημία. 
Παράλληλα η γενική κατάσταση γίνεται ακόμη χειρότερη 
με την εφαρμογή του νόμου, που πρόσφατα ψήφισε η 
κυβέρνηση, για την ιδιωτικοποίηση  των επικουρικών 
συντάξεων των νέων εργαζομένων.

Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των συνταξιουχικών 
οργανώσεων καταδικάζει αυτές τις πολιτικές στο σύνολο 
τους και ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να διαλέγει δημί-
ους ανάμεσα στα κόμματα που  κυβέρνησαν και με τις 
πολιτικές τους έχουν τσακίσει τις ζωές των συνταξιού-
χων (ανεξάρτητα από το πώς αυτά αυτοπροσδιορίζονται 
πολιτικά). Καλούμε την κυβέρνηση να σταματήσει άμεσα 
την απαράδεκτη αυτή διαδικασία, να αποδώσει στους 
συνταξιούχους άμεσα αυτά που τους έχουν περικοπεί, 
που είναι κεκτημένα, πληρωμένα  με τον αγώνα μιας 
ζωής.

Να αποδοθούν σε όλους τους συνταξιούχους τα πλη-
ρωμένα δώρα τους, τα αναδρομικά τους, το 0,5% του 
προϋπολογισμού για τα έτη 2020 – 2021 και να καταργη-
θεί άμεσα η παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης.

Η κυβέρνηση να είναι σίγουρη, ότι θα λάβει από τους 
συνταξιούχους την απάντηση που της χρειάζεται. Αρκε-
τή πείρα έχουν συσσωρεύσει οι συνταξιούχοι όλα αυτά 
τα χρόνια από τις απανωτές περικοπές, η απάντηση δεν 
θα είναι άλλη από την συνέχιση των αγωνιστικών τους 
κινητοποιήσεων.

Εκδήλωση Τιμής και βράβευσης από την Ομοσπονδία μας 
στο Πρόεδρο του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Καβάλας 

σ. Πέτρο Ταχματζίδη

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΤΕΚΑ)
Ξεκίνησε η λειτουργία του ταμείου αυτού από 1/1/2022, 

στο οποίο υποχρεωτικά θα εγγράφονται σαν πελάτες των 
ιδιωτών διαχειριστών του οι εντασσόμενοι στην «αγορά εργα-
σίας» από την ίδια ημερομηνία (ν.4826/2021).

Οι αρμόδιοι υπουργοί  Χατζηδάκης και Τσακλόγλου πανηγύρι-
σαν για το γεγονός με δηλώσεις τους.

«Η παρέμβαση αυτή αποκαθιστά την εμπιστοσύνη των νέων 
προς το ασφαλιστικό σύστημα, καθώς (1)ο νέος ασφαλισμέ-
νος θα αποκτήσει σημαντικό έλεγχο πάνω στη σύνταξή 
του και στο τελικό της ύψος). (2)Δεν θα αποφασίζουν 
άλλοι γι’ αυτόν, χωρίς αυτόν.  Η ευρωπαϊκή εμπειρία την 
οποία ακολουθούμε δείχνει ότι (3)το νέο μοντέλο θα οδηγή-
σει σε υψηλότερες επικουρικές συντάξεις από 43% 
έως 68% για τους νέους ασφαλισμένους», είπε ο Χατζηδάκης.

Και ο Τσακλόγλου συμπλήρωσε: «Με την εισαγωγή της κεφα-
λαιοποιητικής επικουρικής ασφάλισης (α)μειώνεται η έκθε-
ση της κοινωνικής ασφάλισης στο δημογραφικό κίνδυ-
νο, (β)δημιουργούνται αποταμιεύσεις, σημαντικό 
τμήμα των οποίων θα διατεθεί για χρηματοδότηση 
επενδύσεων στη χώρα μας, δίνοντας ώθηση στην ανα-
πτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας (γ)δημι-
ουργούνται ισχυρά αντικίνητρα για ανασφάλιστη εργα-
σία…(δ)χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι συντάξεις του 
υφιστάμενου συστήματος».

Θα σχολιάσουμε τις από εμάς υπογραμμισμένες και τονισμέ-
νες αναφορές των υπουργών με τη σειρά.

Χατζηδάκης (1-2): Στο ενημερωτικό σημείωμα του υπουργεί-
ου για το ΤΕΚΑ σημειώνεται πως «Σε κάθε περίπτωση, η σύστα-
ση του ΤΕΚΑ προς τους ασφαλισμένους θα είναι να εμπιστευ-
τούν τους επαγγελματίες διαχειριστές του Ταμείου και να παρα-
μείνουν στο default (κατώτερο βασικό) χαρτοφυλάκιο, καθ’ όλη 
τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου». Κατά συνέπεια, αφού οι 
αποφάσεις για τις επενδύσεις θα λαμβάνονται από τους «επαγγελ-
ματίες διαχειριστές του ταμείου», ο εργαζόμενος δεν θα έχει κανέ-
να έλεγχο πάνω στις αποταμιεύσεις του, εκτός από τη δυνατότητα 
να αλλάζει κάθε τρία χρόνια το επενδυτικό χαρτοφυλάκιό του, 
διαφοροποιώντας μόνο το ύψος του ρίσκου. Τίποτε άλλο. Και φυσι-
κά δεν θα ελέγχει ποτέ το τελικό ύψος της σύνταξής του, αφού η 
τύχη της επένδυσής «του» θα παραμένει πάντα άγνωστη, ενώ εκεί-
νος θα «εμπιστεύεται» αναγκαστικά τους διαχειριστές.

(3) Ουδέποτε η κυβέρνηση παρουσίασε πραγματικά στοιχεία, 
που να στοιχειοθετούν αυτά τα ποσοστά μεγαλύτερου ύψους 
συντάξεων, αποτελούν εν πολλοίς παραπλανητικές φαντασιώσεις 
των υπουργών της. Ισχυρίζεται ότι «η εμπειρία των χωρών αυτών 
(Δανία, Σουηδία, Ολλανδία, κλπ.) δείχνει ότι οι νέοι μπορούν να 
λάβουν επικουρική σύνταξη μεγαλύτερη, σε σχέση με αυτή που 
λαμβάνουν σήμερα, μέσω της επαγγελματικής διαχείρισης των 
κεφαλαίων που θα επενδυθούν».

Αν η κυβέρνηση είναι τόσο σίγουρη για την «ευτυχή» αυτή κατά-
ληξη, γιατί προβλέπει στο νόμο ότι «το Κράτος εγγυάται μη αρνη-
τικές αποδόσεις στους συνταξιούχους του νέου συστήμα-
τος… το Κράτος εγγυάται την καταβολή ελάχιστης ανταποδο-
τικής μηνιαίας επικουρικής σύνταξης, η οποία υπολογίζεται 
στη βάση του ύψους της πραγματικής αξίας των εισφορών 
που κατέβαλαν οι ασφαλισμένοι». Άρα δεν είναι καθόλου 
σίγουρη και κοροϊδεύει τους εργαζόμενους.

Τσακλόγλου (α): τονίσαμε τη λέξη «μειώνεται». Ο υπουργός 
και η κυβέρνηση, ξέροντας την εξέλιξη του δημογραφικού προς 
το χειρότερο, λένε πως ο κίνδυνος για το ασφαλιστικό εξ αιτίας 
του απλά «μειώνεται», δεν εξαλείφεται, παραμένει. Αέρας κοπα-
νιστός οι πανηγυρισμοί.

(β) Και με τα αποθεματικά των ταμείων στα προηγούμενα 50 
χρόνια έγιναν επενδύσεις και αναπτύξεις, αλλά τα ταμεία χρεο-
κόπησαν, όχι μόνα τους, αλλά από τις πολιτικές των κυβερνή-
σεων και τις φιλοεργοδοτικές αποφάσεις τους, όπως θα συμβεί 
και με το ΤΕΚΑ. Επίσης στο σχετικό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
για το ΤΕΚΑ αναφέρεται, πως αυτό «Οργανώνεται πάνω σε 
αρχές σύγχρονης διακυβέρνησης και διοίκησης, με διαφάνεια, 
λογοδοσία, αξιοκρατική επιλογή της διοίκησης και των στελεχών 
του». Αν ισχύουν όλα αυτά, τότε γιατί η κυβέρνηση φρόντισε για το 
ακαταδίωκτο των μελών των ΔΣ του ταμείου, ψηφίζοντας ρύθμιση 
που τους απαλλάσσει από κάθε ευθύνη, για τυχόν «αδιαφάνεια, μη 
λογοδοσία, αναξιοκρατία» κλπ. Δηλαδή από επιλογές των ΔΣ και 
των «επαγγελματιών διαχειριστών» που μπορούν να οδηγήσουν το 
ΤΕΚΑ σε οικονομικά αδιέξοδα και αδυναμίες.

(γ): Αν το ΤΕΚΑ θα αποτελέσει αντικίνητρο (προς τους εργοδό-
τες) για ανασφάλιστη εργασία, τότε γιατί προβλέπεται πως «στις 
περιπτώσεις που δεν θεμελιώνεται δικαίωμα μηνιαίας επικου-
ρικής σύνταξης, οι καταβληθείσες εισφορές επιστρέφονται 
σε πραγματική αξία στον ασφαλισμένο κατά τη συμπλήρωση 
του γενικού ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης». Αυτό σημαίνει 
πως ένας εργαζόμενος από τα 20 μέχρι τα 70(;) του  που θα 
μπει στην εργασία και θα συνταξιοδοτηθεί, μπορεί να δουλέψει 
πχ μόνο 10 χρόνια ασφαλισμένος, αφού δεν θα θεμελιώσει τελι-
κά επικουρική. Άρα τα υπόλοιπα 40 χρόνια ή θα είναι άνεργος ή 
θα δουλεύει ανασφάλιστος ή μερικά απασχολούμενος μισοα-
σφαλισμένος. Η θεωρία του «αντικινήτρου» πάει περίπατο.

Επί πλέον αν στο προηγούμενο παράδειγμα ο εργαζόμενος 
εργάζεται και είναι ασφαλισμένος από τα 20 μέχρι τα 30 του (10 
χρόνια με μισθό πχ 800 ευρώ), θα περιμένει να φτάσει στα 70 
για να πάρει πίσω τις εισφορές του ύψους 5760 ευρώ!!! (800 Χ 
6% Χ 12 Χ 10). Τόση χουβαρδοσύνη!!! Και εδώ υπάρχει ένα 
ερώτημα. Θα παίρνει ολόκληρο το 6% (δικές του και εργοδοτι-
κές εισφορές) ή μόνο το δικό του 3%, δηλαδή στο παράδειγμα 
2880 ευρώ;

(δ) Η κυβέρνηση μέχρι τώρα δεν έχει απαντήσει στο απλό 
ερώτημα. Πως θα καλυφθούν τα ελλείμματα του κλάδου επι-
κουρίας του ΕΦΚΑ, που υπολογίζονται ακόμα και πάνω από 
50 δισεκ. ευρώ σε βάθος 30ετίας; Που βέβαια δεν είναι πρό-
βλημα της σημερινής μόνο κυβέρνησης, αλλά όλων των επόμε-
νων. Τα άλλα αστικά κόμματα τι λένε επ’ αυτού;

Έτσι, αυτά που αναφέρονται πως «ταυτόχρονα, το Κράτος 
εγγυάται ότι οι επικουρικές συντάξεις του «παλαιού» συστή-
ματος θα εξακολουθήσουν να υπολογίζονται με βάση τους 
υφιστάμενους κανόνες χωρίς να υπάρξει καμία απολύτως 
περικοπή», είναι καθρεφτάκια για τους σημερινούς «ιθαγενείς». 
Γιατί πολύ απλά καμία κυβέρνηση αστική δεν μπορεί να εγγυη-
θεί και να δεσμεύσει τι θα κάνει μια μελλοντική μετά από 5-10-
30 χρόνια. Η μόνη δέσμευση που αναλαμβάνουν η μία προς την 
άλλη- στα πλαίσια της συνέχειας του κράτους των αφεντικών 
τους- είναι να χειροτερεύουν τις αντεργατικές- αντιλαϊκές προ-
βλέψεις των νόμων τους.

Η σωτηρία της ζωής 
του λαού είναι 

κόστος ασύμφορο 
για το κεφάλαιο. 

Το κεφάλαιο είναι 
ασύμφορο κόστος 
για το λαό. Εμπρός 
να απαλλαχτούμε 

από αυτό
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Η κυβέρνηση αποφάσισε την αύξηση του κατώτατου μισθού 
κατά 2%, που μεταφράζεται σε περίπου 40 λεπτά(!!!) την ημέρα. 
Νομίζετε όμως πως η κυβέρνηση αυθαιρέτησε, πήρε έτσι, χωρίς 
σκέψη και σύνεση μια τόσο σοβαρή απόφαση; Κάνετε λάθος. 
Αντίθετα για να καταλήξει στην τόσο… αξιόλογη αυτή επιλογή 
συνομίλησε, αντάλλαξε γνώμες με φορείς, ειδικούς, μελέτησε 
προτάσεις με… βασανιστικές διαδικασίες…

Για να καταλάβετε την αξία της… τεράστιας αυτής προσπά-
θειας, θα σας παραθέσουμε τους συνομιλητές της σε προφορι-
κή διαβούλευση (διάρκειας 2-3 ωρών), που ήταν οι εξής:
- Τράπεζα της Ελλάδος
- Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)
- Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)
- Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών ΚΕΠΕ
- Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.)
- Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι-
.Ε.Α.Δ.)
- Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ)
- Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. (ΙΜΕ-ΓΣΕ-
ΒΕΕ)
- Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ε.Σ.Ε.Ε.(ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ)
- Ινστιτούτο του Σ.Ε.Τ.Ε. (INSETE)
- Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.)
ενώ υπομνήματα απέστειλαν οι παρακάτω «κοινωνικοί εταίροι»:
- Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)
- Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
- Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων 
Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ)
- Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότη-
τας (ΕΣΕΕ)
- Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ)
- Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ)

Όλο το υπουργικό συμβούλιο και όλοι αυτοί (17 τον αριθ-
μό!!!) σπατάλησαν χρόνο, φαιά ουσία, κόπο, εργασία για να 
καταλήξουν στην… τεράστια αύξηση του 2%!!! Ομολογούμε 
πως εντυπωσιαστήκαμε. Ο καημένος ο «κοινωνικός εταιρισμός» 
κάνει μια τέτοια μεγάλη προσπάθεια για το… καλό των εργαζο-
μένων. Κι εκείνοι τον κατηγορούν πως τους χαντακώνει Αχαρι-
στία, μεγάλη αχαριστία. Και πως μπορούν να τους κοροϊδεύουν 
οι «κοινωνικοί εταίροι», όταν και στις δύο καταστάσεις βρίσκεται 
το ΙΝΕ ΓΣΣΕ. Αυτή η… στιβαρή «εργατική» ομάδα, που είναι 
έτοιμη να… τσακίσει κάθε κακό επιχειρηματία, που θα τολμήσει 
να σκεφτεί ότι μπορεί να βλάψει τους εργαζόμενους.

Στα σοβαρά τώρα. Ο κοινωνικός εταιρισμός με το «μαϊντα-
νιλίκι» της μαφιόζικης ηγεσίας της ΓΣΕΕ  και τη συνδρομή 
«ανεξάρτητων αρχών» διορισμένων από την κυβέρνηση (πχ 
ΕΛΣΤΑΤ, ΟΑΕΔ κ.α.) σκάβει το λάκκο στους εργαζόμενους, 
προσφέροντας στην κυβέρνηση κάθε θεσμική κάλυψη για την 
αντεργατική πολιτική της. Αλλά δεν θα τους περάσει. Οι εργα-
ζόμενοι και οι συνταξιούχοι το έχουν αποδείξει.

Του λόγου το αληθές
Προς επιβεβαίωση των παραπάνω από τα επίσημα στοιχεία 

που δημοσίευσε ο ΕΦΚΑ προκύπτουν τα εξής:
Με βάση και τις αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις των επιχει-

ρήσεων (ΑΠΔ) για τον Σεπτέμβρη του 2020 (τελευταία στοιχεία), 
3 στους 10 μισθωτούς (708.080 σε σύνολο 2.307.681) εργάζο-
νταν με μερική απασχόληση και ο μέσος μισθός τους ήταν 
μόλις 406,05 ευρώ μεικτά, καθαρά 345!

Επίσης στο 11μηνο Γενάρης - Νοέμβρης 2021 σχεδόν οι 
μισές νέες προσλήψεις ήταν μερικής απασχόλησης, σε συνδυα-
σμό με άλλες μορφές «ευελιξίας» (εκ περιτροπής εργασία κ.
λπ.). Κοντά σε αυτά, η ανυπαρξία ΣΣΕ και μέσω αυτής η γενική 
συμπίεση των μισθών, ο καθορισμός του κατώτατου μισθού σε 
εξευτελιστικά επίπεδα, διαμορφώνουν τον μέσο εργατικό 
μισθό για το σύνολο των μισθωτών στα 923,19 ευρώ μεικτά. 
Που σημαίνει ότι ο μέσος καθαρός μισθός είναι μόλις 785 
ευρώ, πριν την αφαίρεση των φόρων. Και να διευκρινίσουμε 
το εξής: ο μέσος μισθός διαμορφώνεται, συνυπολογίζοντας 
τους υψηλούς ή υψηλότατους μισθούς όλων των στελεχών 
κάθε επιπέδου (πχ γενικοί διευθυντές) στις επιχειρήσεις και 
φορείς του ευρύτερου δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, που 
θεωρούνται μισθωτοί.

Είδατε γιατί ξοδεύουν τόση φαιά ουσία οι σοφοί του κοινω-
νικού εταιρισμού και οι κυβερνώντες, πρώην και νυν;

Λίγο περισσότερη θα ξοδέψουν και για την επόμενη- προ-
εκλογική(;)- «σημαντική» αύξηση του κατώτατου από Μάη, 
όπως προανήγγειλε ο Μητσοτάκης.

Ο κατώτατος μισθός του 2022 
και ο «κοινωνικός εταιρισμός»

Ο Μητσοτάκης είναι «πολιτικός ηγέτης διεθνούς εμβέ-
λειας», δήλωσε στέλεχος της ΝΔ και αυτόματα θυμηθή-
καμε την ανάλογη δήλωση στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ, που 
είχε πει πως ο Τσίπρας ήταν «πολιτικός ηγέτης διεθνούς 
εμβέλειας που γεννιέται κάθε εκατό χρόνια»… Δεν ξέρου-
με πότε θα ξαναγεννηθεί ένας Κυριάκος, για να τον 
συγκρίνουμε με τον τρίτης γενιάς νέο Τσίπρα, θα το εκτι-

μήσουν οι τότε διαβιούντες σ’ αυτόν τον τόπο, που θα 
έχουν την… ατυχία να ζήσουν τέτοια… ευτυχή γεγονό-
τα!!!

Εμείς απλά θα τους ευχηθούμε και θα κάνουμε ότι 
περνάει από το χέρι μας να μην το ζήσουν…

----------------------------------------------------------------------
Εκλογές στο ΠΑΣΟΚ; Στο ΚΙΝΑΛ; Στο ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ; 

Στο ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ; Για να καταλήξει να είναι ΠΑΣΟΚ; 
ΚΙΝΑΛ; ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ; ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ; Εν πάσει περι-
πτώσει εκεί σ’ αυτό το πράγμα για την ανάδειξη νέου 
αρχηγού. Διαγκωνίστηκαν τα νέα και τα γερασμένα 
γκεσέμια της γηραιάς σοσιαλδημοκρατίας για την πρω-
τιά. Έγινε και προεκλογική καμπάνια από όλους, έγινε 
μέχρι και ντιμπέιτ, όπου όλοι έλεγαν τα ίδια με άλλα 
λόγια, ζητούσαν από τους ψηφοφόρους τα ίδια για 
τους ίδιους με τα ίδια ή και άλλα λόγια, υπόσχονταν 
όλοι τα ίδια με τους άλλους με τα ίδια ή άλλα λόγια, με 
άλλα λόγια όποιος κατάλαβε κάτι ας μας το πει κι εμάς 
με δικά του λόγια!!!

Και τι μπαρούφες ακούσαμε για «απαύγασμα της 
δημοκρατίας», για «άμεση δημοκρατία» για «επιστροφή 
της δημοκρατικής παράταξης και του ΠΑΣΟΚ» και άλλα 
τέτοια. Όπου ανάμεσα στα … πλέρια δημοκρατικά 
ξεχώρισε εκείνο το απίστευτο του Λοβέρδου, με το 
οποίο καλούσε «όλους τους έλληνες», δηλαδή και τα… 
μέλη και οπαδούς των άλλων κομμάτων να ψηφίσουν 
στις εσωκομματικές εκλογές του δικού του κόμματος!!! 
Μπάτε σκύλοι ψηφίστε, κάπως έτσι…

Πολλά ακούστηκαν για συμφωνίες κάτω από το τρα-
πέζι με τη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ για να ψηφίσουν δικοί 
τους άνθρωποι τους υποψήφιους που «έπαιζαν» με τη 
μια ή την άλλη πλευρά, εν όψει εκλογών και πιθανών 
κυβερνητικών συμμαχιών, δεν ξέρουμε αν η «έκκληση» 
του Λοβέρδου έγινε στη βάση αυτή.

Τελικά αναδείχτηκε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ο Ανδρου-
λάκης, ευρωβουλευτής του ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ, που στο 
ευρωκοινοβούλιο υπερψήφισε όλες τις αντεργατικές 
και φιλομονοπωλιακές ρυθμίσεις και αποφάσεις της ΕΕ 
μαζί με τους ευρωβουλευτές της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και 
των άλλων μαϊντανών.

Μ΄ αυτή την έννοια ο νέος αρχηγός έχει ήδη αναδει-
χτεί οπαδός και υπηρέτης του παλιού, που εκφράζει ο 
καπιταλισμός, η ΕΕ, το ΝΑΤΟ κλπ.

----------------------------------------------------------------------------
Να μην εργαλειοποιείται η επιστήμη σε πολιτικές αντι-

παραθέσεις ζήτησε ο Τσιόδρας, με αφορμή την μελέτη, 
που μαζί με τον Θ. Λύτρα, έκανε για την πανδημία. Μελέτη 
που τα πορίσματά της αντικειμενικά αναδείχτηκαν σε 
ζητήματα πολιτικής αντιπαράθεσης. Δεν είμαστε σε θέση 
να γνωρίζουμε αν ο Τσιόδρας μετάνιωσε, που έφερε τον 
Κυριάκο και την κυβέρνηση σε τόσο δύσκολη θέση, αν τα 
άκουσε από τον πρωθυπουργό για το πρόβλημα που του 
δημιούργησε με τη μελέτη του. Δεν κατάλαβε όμως ότι η 
απαίτησή του αυτή όχι μόνο δεν στέκει, αλλά είναι σε αντί-
φαση με το γεγονός πως η επιστήμη, ό ίδιος σαν επιστή-
μονας, εργαλειοποιήθηκε από την κυβέρνηση για τους 
δικούς της πολιτικούς σκοπούς; Αυτό δεν τον ενόχλησε;

------------------------------------------------------------------------
Είπε ο Σκυλακάκης σε τ/ο σταθμό, απαντώντας σε 

σχετική ερώτηση, αν η κυβέρνηση προβληματίζεται να 
επεκτείνει το μέτρο της χρηματοδότησης μέρους της 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τα νοικοκυριά 
για περισσότερο χρόνο, πως αυτό δεν μπορεί να γίνει 
γιατί «τότε ο φορολογούμενος πολίτης θα πληρώνει την 
κατανάλωση ρεύματος κάποιου άλλου…». Κι αναρωτη-
θήκαμε. Καλά όταν τα λένε αυτά οι κυβερνητικοί σκέ-
φτονται, ή αμολάνε ότι τους έρθει. Γιατί με το δεδομένο 
πως όλοι οι κάτοικοι αυτής της χώρας είναι φορολο-
γούμενοι (θεωρητικά και τυπικά) και όλοι στην πράξη 
καταναλώνουν ρεύμα, αυτό σημαίνει πως όλοι, σαν 
φορολογούμενοι θα πληρώνουν για όλους σαν κατανα-
λωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά συνέπεια ο διαχωρι-
σμός που επιχείρησε ο Σκυλακάκης, τι νόημα είχε, 
εκτός από το να τον βοηθήσει να δικαιολογήσει την 
κυβερνητική απάτη, καταφεύγοντας και πάλι στον κοι-
νωνικό αυτοματισμό.

----------------------------------------------------------------------------
Ο δε Άδωνις- ποιος άλλος- μας απείλησε με χρεοκοπία 

και νέο μνημόνιο, αν επιμένουμε να ζητάμε δωρεάν self, 
rapid ή μοριακά τεστ για τον κορονοϊό για όλο τον πληθυ-
σμό, μάλιστα με την επωδό «αυτό θέλετε;» Ούτε λίγο- 
ούτε πολύ για τον Γεωργιάδη η προφύλαξη της υγείας 
του λαού ισοδυναμεί με χρεοκοπία της χώρας. Ο εκβια-
σμός προς το λαό και η επίρριψη της ευθύνης σ’ αυτόν 
για ότι στραβό γίνεται, είναι η τσίχλα στο στόμα πολιτικών 
σαν τον Γεωργιάδη. Φτύσιμο σαν την τσίχλα τους χρειά-
ζεται.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Δικαιολογημένα έγινε πολύς ντόρος για την περίφη-
μη έρευνα των Τσιόδρα- Λύτρα για την θνησιμότητα 
και τις αιτίες της από την πανδημία. Η μελέτη, όχι απλά 
εξέθεσε την κυβέρνηση και την πολιτική διαχείρισης 
της ίωσης, αλλά την απογύμνωσε και αποκάλυψε ότι 
είναι πραγματικά εγκληματική, άμεσα και μοναδικά 
υπεύθυνη για χιλιάδες θανάτους συνανθρώπων μας, 
που αν είχαν παρθεί τα αναγκαία μέτρα (3500 μονάδες 
ΜΕΘ, εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπι-
κό, αντίστοιχη χρηματοδότηση), που ζητούσε το εργα-
τικό κίνημα και ιδιαίτερα οι υγειονομικοί στο δημόσιο 
σύστημα υγείας, θα είχαν επιβιώσει. Η έρευνα τους 
υπολογίζει σε πάνω από 1500 με τα δεδομένα στοι-
χεία από το Σεπτέμβρη 2020 μέχρι και τις 6 Μάη 
2021, όταν συνολικά οι νεκροί ήταν περίπου 10.000. 
Άραγε πόσοι θα υπολογίζονται – προσθέτουμε εμείς- 
με πάνω από 21.000 θανάτους μέχρι σήμερα…

Και βέβαια κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει 
τους ερευνητές για αντικυβερνητικές σκοπιμότητες, 
αφού ο Τσιόδρας είναι ο κολλητός συμβουλάτορας 
του πρωθυπουργού…

Η μελέτη αφορά τη θνητότητα διασωληνωμένων 
ασθενών με Covid-19 σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας 
στο διάστημα αυτό και επιβεβαιώνει ότι αυτή αυξάνε-
ται στο 88,4% εκτός ΜΕΘ, στον αντίποδα των αυθαίρε-
των και γελοίων ισχυρισμών του Μητσοτάκη στη 
βουλή.

«Πάνω από 400 διασωληνωμένοι Covid-19 αυξάνουν 
την πιθανότητα θνητότητας και δημιουργούν ασφυξία 
στο σύστημα Υγείας»: Αυτή είναι μία από τις τραγικές 
διαπιστώσεις της έρευνας, που δείχνει πόσο εγκλημα-
τική είναι η πολιτική που θεωρεί «πολυτέλεια» την 
επάρκεια σε δημόσια κρεβάτια ΜΕΘ. Που μεταφράζε-
ται στο ότι για την κυβέρνηση είναι πολυτέλεια να 
σώζονται ζωές!!!

Όσο περισσότεροι είναι οι διασωληνωμένοι στο 
δημόσιο σύστημα Υγείας, τόσο αυξάνει κλιμακωτά η 
πιθανότητα θανάτου ανά μέρα νοσηλείας: +25% για 
πάνω από 400 διασωληνωμένους, +57% για πάνω από 
800. Στις διασωληνώσεις σε νοσοκομεία «εκτός Αττι-
κής», τα οποία μετρούν ελάχιστες έως καθόλου κλίνες 
ΜΕΘ (Ρόδος, Λέρος, Κάλυμνος, Λήμνος κ.λπ.) η θνητό-
τητα αυξάνεται 35 - 40%.

Συγκεκριμένα, από 1/9/20 μέχρι 6/5/21 εκτός ΜΕΘ 
Covid νοσηλεύτηκαν 311 διασωληνωμένοι ασθενείς. 
Επέζησαν μόνο οι 36. Ενώ 275 άνθρωποι πέθαναν περι-
μένοντας να βρεθεί κρεβάτι Εντατικής.

Επίσης, από τους 3.988 νεκρούς της περιόδου εκτι-
μάται ότι θα μπορούσαν να γλιτώσουν οι 1.535, καθώς 
ο θάνατός τους αποδίδεται αθροιστικά σε 3 παράγο-
ντες: 947 έχασαν τη ζωή τους επειδή το σύστημα Υγεί-
ας πιέστηκε, 133 γιατί δεν βρήκαν κρεβάτι σε ΜΕΘ και 
παρέμειναν διασωληνωμένοι εκτός και 656 γιατί νοση-
λεύτηκαν σε νοσοκομεία εκτός Αττικής, που, λόγω των 
ελλείψεων, αδυνατούσαν να τους προσφέρουν πλήρη 
περίθαλψη.

Σε παρεμβάσεις του ο Θ. Λύτρας ανέφερε ότι τα 
ευρήματα της συγκεκριμένης μελέτης γνωστοποιήθη-
καν «άμεσα και επανειλημμένα σε όσους λαμβάνουν 
τις αποφάσεις στο «ανώτατο επίπεδο» στα τέλη Μάη 
του 2021, εξευτελίζοντας έτσι τις κυβερνητικές χυδαί-
ες δικαιολογίες περί άγνοιας και τις προσπάθειες υπο-
βάθμισης της αξίας της μελέτης.

Με λίγα λόγια οι κυβερνώντες τα ήξεραν όλα. Αλλά 
αδιαφόρησαν πλήρως, αρνούμενοι να πάρουν μέτρα 
για να επιζήσουν ασθενείς!! Γιατί πάνω απ’ όλα 
μετράει γι’ αυτούς το ασύμφορο κόστος για να σωθεί 
ένας άνθρωπος. Αν μάλιστα είναι μεγαλύτερο σωρευ-
τικά για να σωθούν πολλοί, η «οικονομία της αγοράς» 
δεν το αντέχει, οπότε «ας πάνε και τα παλιάμπελα»!!

Πως λέγεται το σύστημα που διαπνέεται από 
τέτοιες αντιλήψεις; Καπιταλισμός. Τη συνέχεια σκε-
φτείτε την εσείς…
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Το ποιηματάκι μας
Οι συνταξιούχοι στον αγώνα

θαν΄  και τούτο το χειμώνα,

μέσα στις βροχές, στα κρύα

πάλι γράφουν ιστορία.

Οι συνταξιούχοι στον αγώνα

πίσω τα ζητάμε όλα,

που μας  κλέψαν τόσα χρόνια

οι αστοί με τα μνημόνια.

Όμως δεν θα μας λυγίσουν

όσο κι αν το προσπαθήσουν,

όσους νόμους κι αν θα φτιάξουν

τους συνταξιούχους δεν θα σκιάξουν.

Χρόνια τώρα αυτά που σπέρνουν

κάποτε θα τα θερίσουν,

ας το βάλουν στο μυαλό τους

από μας θα βρουν το διάολό τους.

(του συνάδελφου
Νίκου Πολυζωγόπουλου)

ΝΔ- ΣΥΡΙΖΑ- ΠΑΣΟΚ πως και 
που συναντιώνται

Πρώτον στην απόλυτη 
ταύτισή τους στις πολιτι-
κές (αντιλαϊκές και φιλομο-
νοπωλιακές) που χαράζο-
νται και αποφασίζονται σε 
επίπεδο ΕΕ, είτε σε συμ-
βούλια αρχηγών κρατών, 
είτε υπουργών, είτε (με 
ψήγματα μικροδιαφορών) 
στο ευρωκοινοβούλιο.

Δεύτερον στην απόλυτη 
ταύτισή τους στη λήψη 
αποφάσεων για τις ιμπε-
ριαλιστικές πολιτικές του 
ΝΑΤΟ, είτε σε συμβούλια 
αρχηγών κρατών, είτε 
υπουργών, είτε αρχηγών 
ενόπλων δυνάμεων. Στην 
απόλυτα ίδια στάση τους 
για τις στρατιωτικού χαρα-
κτήρα συμφωνίες με ΗΠΑ, 
Γαλλία, Αγγλία, Ισραήλ 
κλπ., στην παραχώρηση 
όλης της χώρας για εγκα-
τάσταση ξένων στρατιωτι-
κών βάσεων, στη συμμετο-
χή στις ιμπεριαλιστικές 
επεμβάσεις σε άλλες 
χώρες.

Τρίτον στη συμφωνία ή 
και συμψήφιση νομοσχεδί-
ων κρίσιμων για την αντα-
γωνιστικότητα, ανάπτυξη 
και κερδοφορία του κεφα-
λαίου. Πχ για τη «Δίκαιη 
Αναπτυξιακή Μετάβαση 
και ρύθμιση ειδικότερων 
ζητημάτων απολιγνιτοποί-
ησης» όπου η ειδική αγο-
ρήτρια του ΣΥΡΙΖΑ Θ. 
Πέρκα συμφώνησε, προ-
σθέτοντας ολίγη αερολο-
γία για «τη συμμετοχή της 
τοπικής κοινωνίας, των 
τοπικών φορέων».

Τέταρτον στην με ενι-
αίο περιεχόμενο και 
παρόμοιες θέσεις και 
προτάσεις συνεύρεσή 
τους σε όλες τις μαζώξεις 
των εκπροσώπων του 
μεγάλου κεφαλαίου (συνέ-
δρια, ημερίδες, συσκέψεις 
κλπ των Ένωση Τραπεζών- 
ΣΕΒ και ΣΒΕ, Ένωση Εφο-
πλιστών-Τουριστικές επι-
χειρήσεις, Επιμελητήρια 
Μεγαλεμπόρων και Επιχει-
ρήσεων, αλλά και «δεξαμε-
νών σκέψης», εγχώριες και 
ξένες, όπως ο «ECONO-
MIST» κ.α. Όπου οι εκπρό-
σωποι των μονοπωλίων 
τους χειροκροτούν για την 
«εθνική ομοψυχία τους».

Πέμπτον και σημαντι-
κότατο. Συνεργασίες των 
συνδικαλιστικών δυνάμε-
ών τους σε συνδικάτα. 
Παραδείγματα:

Εκλογές στο σωματείο 
ΤΙΤΑΝ στην Πάτρα: Δυο 
ψηφοδέλτια. Το ένα της 
«Εργατικής Συσπείρωσης» 
(ΠΑΜΕ) και το άλλο της 
«Ενότητας- Προόδου» 
από συνδικαλιστές των 
ΔΑΚΕ, ΠΑΣΚΕ, ΜΕΤΑ(ΣΥ-
ΡΙΖΑ).

Συνέδριο Ομοσπονδίας 
Ιδιωτικών Υπαλλήλων: 
Ένα ψηφοδέλτιο η ΔΑΣ 
(ΠΑΜΕ) και ένα κοινό των 
ΔΑΚΕ- ΕΑΚ (ΣΥΡΙΖΑ).

Συνέδριο Ομοσπονδίας 

Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών 
(ΟΙΕΛΕ) τρία ψηφοδέλτια: 
Ένα της «Αγωνιστικής Συν-
δικαλιστικής Κίνησης» 
(ΠΑΜΕ), ένα των «Παρεμ-
βάσεων» και ένα της «Ενό-
τητας» από τις ΠΑΣΚΕ, 
ΔΑΚΕ, ΜΕΤΑ(ΣΥΡΙΖΑ).

Εκλογικό συνέδριο 
Εργατικού Κέντρου Ηρα-
κλείου δύο ψηφοδέλτια: 
της ΔΑΣ (ΠΑΜΕ) και ένα 
κοινό οι ΔΑΚΕ- ΠΑΣΚΕ-  
ΣΥΡΙΖΑ.

Εκλογές στο ΕΔΟΕΑΠ 
(ασφαλιστικό ταμείο των 
εργαζομένων στον Τύπο 
και στα ΜΜΕ- με πλειοψη-
φικό σύστημα). Το ψηφο-
δέλτιο που κατέλαβε όλες 
τις θέσεις στο νέο ΔΣ 
απάρτισαν και εκλέχτηκαν 
με κοινή υποστήριξη από 
ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ στελέχη 
των παρατάξεών τους.

Γενική εκλογοαπολογι-
στική Συνέλευση της 
ΕΣΗΕΑ. Οι παρατάξεις της 
σημερινής προέδρου (ΝΔ) 
και του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν 
κοινή πρόταση να αλλάξει 
η προηγούμενη απόφαση 
του ΔΣ για διά ζώσης εκλο-
γική διαδικασία και να αντι-
κατασταθεί από «μεικτό 
σύστημα», δηλαδή και από 
ηλεκτρονική ψηφοφορία 
που προβλέπει ο νόμος 
Χατζηδάκη, κάτι που απέρ-
ριψαν οι σύνεδροι.

Εκλογές στο Σύλλογο 
Υπαλλήλων Ασφαλιστικών 
Εταιρειών. Η σημερινή 
πλειοψηφία του ΔΣ, σαν 
«ανεξάρτητη» παράταξη, 
που συγκροτούν δυνάμεις 
των ΠΑΣΚΕ- ΔΑΚΕ- ΣΥΡΙ-
ΖΑ αποφάσισε να εφαρμό-
σει το νόμο Χατζηδάκη 
στις αρχαιρεσίες με ηλε-
κτρονική ψηφοφορία.

Τα παραδείγματα είναι 
περισσότερα και θα πλη-
θαίνουν όσο οι ανάγκες 
του κεφαλαίου για έναν 
ισχυρό και πειθήνιο εργο-
δοτικό συνδικαλισμό θα 
μεγαλώνουν, εφ’ όσον 
απέναντί τους και κόντρα 
στις κυβερνητικές πολιτι-
κές των αστικών κομμάτων 
θα ενισχύεται και θα δυνα-
μώνει το ταξικό εργατικό 
κίνημα, που θα διεκδικεί με 
αγώνες τα δικαιώματα και 
την ικανοποίηση των ανα-
γκών των εργαζομένων και 
του λαού.

Ας μην ξεγελούν λοι-
πόν κανέναν οι «ξιφουλ-
κήσεις» των αρχηγών των 
κομμάτων αυτών στις 
φανφαρόνικες ομιλίες 
τους στη βουλή και σε 
δηλώσεις και συνεντεύ-
ξεις στα κανάλια ενάντια 
στους άλλους. Όλοι 
«αδέρφια είναι» και τους 
ενώνει ο ρόλος των πολι-
τικών υπαλλήλων του 
μεγάλου κεφαλαίου, που 
με πολύ μεγάλη προθυμία 
έχουν αναλάβει να παί-
ζουν.

Χρέη επιχειρήσεων και εργα-
ζομένων: μια ακόμη ταξική 

αντίθεση
Ποιος είπε πως τα χρέη δεν έχουν ταξικό πρόσημο. 

Μια ματιά μόνο στα στοιχεία που δημοσιεύονται από 
την Εφορία, αρκεί για να κατανοήσουμε πως έχουν 
και μάλιστα κάνει μπαμ!

Κατ’ αρχήν είναι γνωστό (το προβλέπει κάθε χρόνο 
ο εκάστοτε προϋπολογισμός) ότι το 95% των φόρων 
πληρώνει ο λαός και μόλις το 5% οι επιχειρήσεις. Επί-
σης είναι γνωστό ότι μια μεγάλη μερίδα των επιχειρή-
σεων, με διάφορες μεθοδεύσεις και δικαιολογίες δεν 
πληρώνουν όλους τους φόρους και άλλες υποχρεώ-
σεις τους (πχ ασφαλιστικές εισφορές) και δημιουρ-
γούν χρέη προς το κράτος .

Και όλοι ξέρουμε ότι μια πολύ μεγάλη μερίδα του 
εργαζόμενου λαού δεν έχει να πληρώσει τις «υποχρε-
ώσεις του», για έναν επίσης πολύ- πολύ γνωστό λόγο. 
Δεν έχει λεφτά. Δεν έχει δουλειά ή αν έχει ο μισθός 
δεν φτάνει ούτε για τα βασικά, η σύνταξη, το προνοι-
ακό επίδομα το ίδιο.

Έτσι λοιπόν δημιουργείται ο τεράστιος όγκος των 
χρεών προς το κράτος, τα οποία ανέρχονται, με τα 
πρόσφατα στοιχεία, στα 109,825 δισ. ευρώ ληξιπρό-
θεσμα.

Η ταξικότητα βρίσκεται στο εξής. Από τη μια μεριά 
οι μεγάλες επιχειρήσεις, που χρωστούν στην εφορία 
το 80% των συνολικών ανείσπρακτων οφειλών, απο-
τελούν το 0,2% του συνόλου των οφειλετών! Σε 
απόλυτα νούμερα, 8.622 μεγαλοοφειλέτες χρωστούν 
87,8 δισ. ευρώ. Τα χρέη μάλιστα αυτής της κατηγορί-
ας (οφειλές άνω του 1 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν τον 
τελευταίο χρόνο κατά επιπλέον 2,2 δισ. ευρώ και ο 
αριθμός αυτών που τα χρωστάνε κατά 312.

Από την άλλη μεριά το υπόλοιπο 99,8 των οφειλε-
τών (πάνω από 4 εκατ/ρια) χρωστούν τα 22,025 δισ. 
ευρώ.

Σ’ αυτή την άλλη μεριά συγκεντρώνεται και ένα 
37% των οφειλετών (πάνω από 1,5 εκατ/ριο) που 
χρωστάνε από 50 μέχρι 500 ευρώ, μάλιστα μέσα στο 
2021 εντοπίστηκε η μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό 
τους σε σχέση με το 2020. Ο καθένας καταλαβαίνει 
πως στην ομάδα αυτή δεν ανήκουν επιχειρηματίες. Ε 
δεν θα ξευτιλιστούν και για 100 ευρώ. 100σταρικάκια 
χρωστάνε οι άνεργοι, οι εργαζόμενοι με τον μέσο 
κατώτερο ή γενικό μισθό, οι χρεοκοπημένοι μικρομα-
γαζάτορες, οι φτωχοί αγρότες, οι συνταξιούχοι που 
τους βάζουν 100 ευρώ πρόστιμο σαν ανεμβολία-
στους.

Είναι η ίδια περίοδος, που η κυβέρνηση μας πετρο-
βολούσε με το επιχείρημα ότι αυξήθηκαν οι καταθέ-
σεις των πολιτών. Μπορεί. Το θέμα είναι ποιων πολι-
τών. Αυτών που χρωστάνε εκατοντάδες χιλιάδες και 
εκατομμύρια και δεν πληρώνουν γιατί έτσι τους αρέ-
σει ή αυτών που χρωστάνε 100ρικα και δεν πληρώ-
νουν γιατί δεν έχουν. Ταξικό το θέμα όπως και να το 
δεις. Ταξική και η λύση της διαγραφής των χρεών 
των λαϊκών στρωμάτων.

Κορονοϊός, σκοταδισμός και 
η κυβέρνηση

Είναι ο κορονοϊός άμεσα υπεύθυνος για αρκετές 
απώλειες ανθρώπινων ζωών; Όχι γιατί, εκτός από τις 
πολλές που οφείλονται στις κυβερνητικές ευθύνες, 
μετράμε δυστυχώς και εκείνες που οφείλονται στις 
δολοφονικές παρενέργειες σκοταδιστικών αντιλήψεων 
και των φορέων τους. Οι ονομασθέντες λοιπόν «πνευ-
ματικοί σύμβουλοι» ανθρώπων- ιδιαίτερα γυναικών, σε 
μια άλλης μορφής γυναικοκτονία- παρότρυναν με «επι-
τυχία» ασθενείς με κορονοϊό να μην εμβολιαστούν, να 
μην πάνε σε νοσοκομείο, να μην δεχτούν τη διασωλή-
νωση και την ιατρική βοήθεια, υποσχόμενοι μάλιστα 
κάποιοι, πως θα στείλουν τον «δικό» τους … άγιο να 
τους βοηθήσουν!!!

Τα αποτελέσματα γνωστά. Οικογένειες θρήνησαν τις 
μητέρες ή τους πατεράδες ή και τους δύο. Και έψα-
χναν όλοι να βρουν τους «πνευματικούς», για να τους 
ρίξουν την ευθύνη, ακόμη και με ποινική δίωξη.

Όλοι αυτοί οι… διώκτες του σκοταδισμού αναρωτή-
θηκαν γιατί βρίσκει έδαφος και δρα ο ανορθολογισμός 
τέτοιων τύπων; Ποιος φταίει γι’ αυτό;

Θα το πούμε στα ίσια. Ο υπεύθυνος είναι η κυβέρ-
νηση. Που αφ’ ενός δεν έκοψε από την αρχή το 
«βήχα» σε αυτές τις αντιλήψεις, αφού σε μεγάλο 
βαθμό διακινούνταν από εκκλησιαστικούς παράγοντες 
(παπάδες, δεσποτάδες, παραεκκλησιαστικοί κύκλοι 
κ.α.), με τους οποίους δεν ήθελε να συγκρουστεί.

Αφ’ ετέρου αρνήθηκε να ενεργοποιήσει ένα μηχανι-
σμό πλατιάς, επιστημονικά οργανωμένης πειστικής 
ενημέρωσης των πολιτών, για την ανάγκη αντιμετώπι-
σης της πανδημίας με επιστημονικές μεθόδους, στη-
ριγμένου στην  ΠΦΥ. Μια καμπάνια με την αξιοποίηση 
των ΚΥ, των οικογενειακών και θεραπόντων γιατρών, 
των γιατρών εργασίας σε χώρους δουλειάς, σε σχο-
λεία, πανεπιστήμια, στις εκκλησίες όλων των δογμά-
των, σε δημοτικές δομές, στηριγμένη από το οργα-
νωμένο εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα, τις 
οργανώσεις του λαϊκού κινήματος, επιτροπές στις 
γειτονιές. Καμπάνια που θα διέλυε τον σκοταδισμό 
και ανορθολογισμό, θα απαντούσε σοβαρά σε ανόη-
τες θεωρίες συνομωσιών. Κι αφού λοιπόν δεν είχαν 
περιθώριο να επιδράσουν οι πραγματικοί πνευματικοί 
σύμβουλοι- επιστήμονες, τα κενά καλύπτουν- με κατα-
στροφικά αποτελέσματα- οι ανορθολογιστές, σκοταδι-
στές «πνευματικοί σύμβουλοι».

Όμως, αυτή και οι προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν 
διαλύσει την ΠΦΥ. Όπου βέβαια το ξαναστήσιμό της 
απαιτούσε κρατικό χρήμα, δηλαδή ξανά και ξανά 
κόστος. Και βέβαια ούτε σκέψη πως μια τέτοια κυβέρ-
νηση και κράτος θα μπορούσαν να στηριχτούν στο 
οργανωμένο εργατικό- συνδικαλιστικό κίνημα. Ε δεν 
έχουμε και κομμουνισμό, όπως θα ‘λεγε κι ο Πλεύ-
ρης…

Συνάδελφοι 
συνταξιούχοι 
πυκνώστε τις 
γραμμές του 
αγωνιζόμενου 

συνταξιουχικού 
κινήματος 

γραφτείτε στα 
σωματεία μας


