Οι εξαγγελίες-απάτη της κυβέρνησης για τις
«αυξήσεις» στις συντάξεις δεν μας ξεγελούν.
Συλλαλητήρια συνταξιούχων τον Οκτώβρη.
Όλοι στους δρόμους των αγώνων
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2022 Όργανο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος ΙΚΑ & ΕΤΜ Αριθμ. Φύλλου 477
Της... σύνταξης
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ. Η ΕΛΠΙΔΑ
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

Ο Πρωθυπουργός της Χώρας ανέβηκε στη
Θεσσαλονίκη στην Διεθνή Έκθεση, συνοδευόμενος από 5.000 άνδρες και γυναίκες των δυνάμεων
καταστολής. (Πολύ χρήμα ξοδεύτηκε για την
μετακίνηση του). Προφανώς για να τον προστατεύσουν από τις εκδηλώσεις… λατρείας των εργαζομένων και των συνταξιούχων για τα "φιλολαϊκά"
μέτρα που ανακοίνωσε. Και όπως είναι φυσικό για
μια ακόμη χρονιά επιβεβαιώθηκε ότι δεν μπορεί
ούτε αυτός και η κυβέρνηση του, ούτε κανένας
άλλος να κρατήσουν 2 καρπούζια σε μια μασχάλη.
Να ικανοποιήσουν ταυτόχρονα από τη μια την
ακόρεστη δίψα των καπιταλιστών, των πολυεθνικών για εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης και
κέρδος και από την άλλη τις σύγχρονες ανάγκες
των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων.
Μας αφηγήθηκε πάλι το ίδιο παραμύθι, ότι
αφού τα κέρδη των βιομηχάνων των άλλων καπιταλιστών αυξάνουν, αφού οι δείκτες της οικονομίας
πάνε καλά, αφού ο τουρισμός πάει καλά, ε τότε
και ο λαός ζει καλά. Χωρίς ντροπή ισχυρίστηκε ότι
οι μισθοί, οι συντάξεις, η υγεία, η παιδεία, η πρόνοια, η εύρεση εργασίας κ.α. κάνουν άλματα προόδου.
Κυνικά ισχυρίστηκε ότι οι συμμαχίες, που επιλέγει το κεφάλαιο της χώρας μας (για να διασφαλίσει και να αυξήσει τα κέρδη του), είναι και συμμαχίες που συμφέρουν τους εργαζόμενους, τον λαό,
γι αυτό καλά κάνουμε και μετατρέπουμε την χώρα
σε αμερικανο-νατοϊκή βάση, καλά κάνουμε και
συμμετέχουμε στον Ρωσο-νατοϊκό πόλεμο στα
εδάφη της Ουκρανίας.
Ακόμα και οι «χάντρες» και τα «καθρεφτάκια»
που μοίρασε με την μορφή των εφάπαξ ενισχύσεων και των διαφόρων επιδομάτων, θα δοθούν με
τέτοιο τρόπο ώστε να βγάλουν κέρδος οι κατασκευαστικές εταιρείες, οι τράπεζες, τα πολυκαταστήματα, οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, να
έχουν πιο φτηνή εργατική δύναμη οι καπιταλιστές.
Προσπάθησε για μία ακόμα φορά να παρουσιάσει τους συνταξιούχους σαν την πιο προνομιούχο και ωφελημένη κατηγορία. Μίλησε για 3 αυξήσεις και άλλα πολλά. Η αλήθεια είναι όμως εντελώς διαφορετική από τα πρωθυπουργικά παραμύθια.
Η αλήθεια είναι ότι ο πρωθυπουργός της
χώρας, που έχει δεχτεί κάθε «καρυδιάς – καρύδι»
μπίζνεσμεν κλπ, έχει αρνηθεί για 4 σχεδόν χρόνια
να συναντήσει τους εκπροσώπους των συνταξιούχων, της ΣΕΑ.
Η αλήθεια είναι ότι η αύξηση, που θα δοθεί
στους συνταξιούχους, θα είναι πολύ κάτω από τον
επίσημο πληθωρισμό και χωρίς κάλυψη των απωλειών της προηγούμενης 10ετίας.
Η αλήθεια είναι ότι την αύξηση αυτή θα την
πάρουν οι μισοί συνταξιούχοι, όσοι δηλ. δεν έχουν
προσωπική διάφορα.
Η αλήθεια είναι ότι η μισή αυτή αύξηση δίνεται
σε ένα μέρος των συντάξιμων αποδοχών, οι επικουρικές δεν θα αυξηθούν.
Η αλήθεια είναι ότι ένα μέρος της αύξησης θα
το πάρει η εφορία, αφού δεν αυξάνεται παράλληλα το αφορολόγητο όριο.
Η αλήθεια είναι ότι τα αναδρομικά που οφείλονται στους συνταξιούχους (με ή χωρίς αγωγές),
δεν θα δοθούν.
Η αλήθεια είναι ότι παράνομα, παράτυπα μας
παρακρατούν και αρνούνται να δώσουν το 0,20
των εισφορών από τις συντάξεις μας για την ενίσχυση των σωματείων μας.
Η αλήθεια είναι ότι συνέχεια στη σελ. 2

ΣΕΑ: Δελτίο τύπου για τις εξαγγελίες του
Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ για τους
συνταξιούχους 13/9/2022
Η ΣΕΑ των συνταξιουχικών
οργανώσεων σχολιάζοντας τα
όσα είπε ο Πρωθυπουργός
στην ομιλία του στην ΔΕΘ, για
τα ζητήματα που αφορούν τους
συνταξιούχους, έχει να παρατηρήσει τα εξής:
Οι συνταξιούχοι δεν μπορούν να δεχθούν και να ονομάσουν αυξήσεις, τα ποσά που
εξαγγέλθηκαν από τον Πρωθυπουργό στην ΔΕΘ, αλλά αντίθετα ως νέες μειώσεις και αυτό
γιατί:
Τα ποσά των λεγόμενων
αυξήσεων που ανακοίνωσε ο
Πρωθυπουργός προβλέπονταν
από τον νόμο που ψηφίσθηκε
από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ το 2017 και οι αυξήσεις
στους συνταξιούχους απαγορεύθηκαν μέχρι το 2022. Στην

συνέχεια η απαγόρευση μετατέθηκε για την 1/1/23. Αυτό
υιοθετήθηκε από την σημερινή
κυβέρνηση και το υλοποιεί.
Η κυβέρνηση της ΝΔ που
είχε αναλάβει την δέσμευση για
την κατάργηση του νόμου
Κατρούγκαλου, τον διατηρεί
και με βάση αυτόν τον νόμο
είχαμε τις χθεσινές εξαγγελίες.
Πώς λοιπόν η κυβέρνηση και
ο κ. Πρωθυπουργός μιλάνε για
αυξήσεις στις συντάξεις, όταν
για δεκατρία χρόνια αυτές σφαγιάζονται με τεράστιες περικοπές από όλες τις κυβερνήσεις
στις κύριες και επικουρικές,
στις συντάξεις χηρείας, με την
αφαίρεση της 13ης και 14ης
σύνταξης, του ΕΚΑΣ, του εφάπαξ;
Όταν σφαγιάσθηκαν δικαιώ-

ματα των συνταξιούχων κοινωνικού χαρακτήρα όπως λουτροθεραπεία, θεραπευτικός και
κοινωνικός τουρισμός, τα οικογενειακά επιδόματα που πληρώνονταν από τους ίδιους;
Όταν καταληστεύθηκαν τα
ασφαλιστικά τους ταμεία, όταν
σε αυτό τον βωμό των περικοπών πληρώνουν κάθε χρόνο 8,5
δισεκατομμύρια;
Όταν όλα αυτά τα χρόνια
έχουμε κλείσιμο νοσοκομείων,
θεραπευτηρίων, αυξήσεις της
συμμετοχής στα φάρμακα;
Όταν όλα τα χρόνια οι τιμές
τραβούν την ανιούσα και το
τελευταίο διάστημα απογειώθηκαν;
Οι συνταξιούχοι που έχουμε
πληρώσει αυτό το τεράστιο
τίμημα δεν μπορούμε να

δεχθούμε ως αύξηση το 6 ίσως
και 7% μεσοσταθμικά, όταν
αυτό το ποσοστό δεν καλύπτει
ούτε το ποσοστό της αύξησης
του τιμαρίθμου του τελευταίου
διαστήματος. Όταν ακόμη αυτά
τα ποσοστά δίνονται μόνο στις
κύριες και όχι στις επικουρικές
συντάξεις. Όταν δεν γίνεται
διεύρυνση της φορολογικής
κλίμακας και η εφορία καραδοκεί.
Δεν μπορούμε να δεχθούμε
ότι ένα εκατομμύριο και πάνω
συνταξιούχοι που έχουν την
λεγόμενη προσωπική διαφορά,
που και αυτή υιοθετήθηκε με
τον νόμο Κατρούγκαλου, δεν
θα πάρουν αύξηση όταν αυτή
δεν καλύπτει την προσωπική
διαφορά. Και αυτές οι περιπτώσεις είναι πάνω από ένα εκα-

συνέχεια στη σελ. 2

Συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στη ΔΕΘ
Με μεγάλη συμμετοχή εργαζομένων και λαού πραγματοποιήθηκε
η Συγκέντρωση- Συλλαλητήριο του
ΠΑΜΕ και των ταξικών συνδικάτων
στη ΔΕΘ, δίνοντας απάντηση στις
καθαρά προεκλογικές εξαγγελίες-απάτη του πρωθυπουργού, που
έδινε την ίδια ώρα μέσα στη συνεδριακή αίθουσα των εγκαταστάσεων. Πράγμα που άλλωστε ο ίδιος
παραδέχτηκε, όσον αφορά τον προεκλογικό τους χαρακτήρα.
Στη συγκέντρωση συμμετείχαν με τις οργανώσεις τους και
οι αυτοαπασχολούμενοι, οι αγρότες και οι φοιτητές.
Προτάσσοντας τα αιτήματα του εργατικού και λαϊκού κινήματος, που η ικανοποίησή τους μπορεί να δώσει άμεση λύση
στα τεράστια λαϊκά προβλήματα, η συγκέντρωση πρόβαλε την
επιτακτική ανάγκη της ανάπτυξης ακόμα πιο αποφασιστικών,
οργανωμένων και συνεχών αγώνων από τους εργαζόμενους,
κόντρα στην προσπάθεια της κυβέρνησης να δημιουργήσει
ένα πλαστό κλίμα «η ανάπτυξη ωφελεί ήδη όλους» και της
αναμονής μιας δεύτερης τετραετίας, που θα ολοκληρώσει τα
σχέδιά της για τα υπόλοιπα ζητήματα, που δήθεν δεν πρόλαβε
στην πρώτη… Όπως λχ δεν πρόλαβε να ενισχύσει τα δημόσια
νοσοκομεία με υποδομές και προσωπικό- επειδή δεν έχει
τέτοιο σκοπό ούτε στο μέλλον. Ή δεν πρόλαβε να προσλάβει
καθαρίστριες πλήρους απασχόλησης στα σχολεία- ούτε κι
αυτό σκοπεύει να κάνει. Τόσο δύσκολα πράγματα…
Η συγκέντρωση κατέρριψε και το ψευτοδίλημμα που έβαλε
ο Κ. Μητσοτάκης «αν όχι εμείς ποιοι», εννοώντας τα άλλα
αστικά κόμματα. Το πραγματικό- ουσιαστικό ερώτημα για
τους εργαζόμενους και το λαό είναι «αν όχι ο λαός με την
πάλη του τότε ποιος», αφού από τους πολιτικούς σωτήρες
του συστήματος έχουμε καεί!!!
Κι αυτό έγινε ακόμα πιο καθαρό, αφού οι εξαγγελίες του
πρωθυπουργού, όσον αφοούν στην τρομερή δοκιμασία του
λαού από την κρίση του πληθωρισμού και της ενέργειας,
παρέμειναν στο επίπεδο των «επιδομάτων τύπου pass», για
όσο αντέχει η οικονομία. Δεν είπε τίποτα για την ακρίβεια, για

το πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύμα και
μέτρα που θα αλαφρύνουν το
εργατικό εισόδημα από το αβάσταχτο βάρος τους. Πανηγύρισε για
την μείωση των «κόκκινων δανείων», που προήλθε από την εντεινόμενη αρπαγή εργατικών κατοικιών.
Παρουσίασε την εκχώρηση σε επιχειρηματίες όλης της ακίνητης
περιουσίας του δημοσίου σε οικόπεδα και κτίσματα για εκμετάλλευση σαν σωτήρια προοπτική
για φτηνή κατοικία, ενώ ανακοίνωσε το χτίσιμο φοιτητικών
εστιών σε πανεπιστήμια με τη μορφή των ΣΔΙΤ, όπου οι φοιτητές θα πληρώνουν για τη στέγασή τους!!!
Από την άλλη προανήγγειλε την τήρηση της υποχρέωσης
για δημιουργία από το 2023 δημοσιονομικών πρωτογενών
πλεονασμάτων. Δηλαδή νέα επίθεση στο ήδη ρημαγμένο
λαϊκό εισόδημα, σε ότι θα έχει απομείνει από αυτό, λόγω των
καταστροφικών επιπτώσεων της νέας κρίσης, που θα συνεχίσει να καταπίνει… αμάσητες τις όποιες «αυξήσεις» σε μισθούς
και συντάξεις ανακοίνωσε η κυβέρνηση.
Απέναντι σε όλα αυτά το ταξικό εργατικό κίνημα με τη
συγκέντρωσή του έστειλε μήνυμα κλιμάκωσης των αγώνων με
νέες κινητοποιήσεις και γενική Απεργία στο επόμενο διάστημα.
Ιδιαίτερα για τις συντάξεις στην ουσία ο πρωθυπουργός
το μόνο χειροπιαστό δείγμα επιστροφής μέρους των κλεμμένων που έδωσε, ήταν η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης από τις συντάξεις (και τους μισθούς των δημοσίων
υπαλλήλων) όσων είχαν τέτοια κράτηση. Για όλους τους
άλλους συνταξιούχους σχεδόν το αποτέλεσμα των εξαγγελιών είναι.. «μηδέν εις το πηλίκον».
Και οι συνταξιούχοι λοιπόν συνεχίζουμε στον ίδιο δρόμο
του αγώνα. Δεν περιμένουμε, δεν μπαίνουμε στη λίστα της
αναμονής, δεν υποχωρούμε από τη διεκδίκηση των αιτημάτων μας. Θα βρεθούμε ξανά στους δρόμους τον Οκτώβρη,
με τις κινητοποιήσεις που αποφάσισε η ΣΕΑ στις 5/10 στην
Αττική και 10-11-12/10 στην περιφέρεια.
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Συνέντευξη τύπου του
ΠΑΜΕ στις 8/9

ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΣΑΣ! ΕΔΩ ΚΑΙ
ΤΩΡΑ ΜΙΣΘΟΙ ΜΕ ΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕ
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ!
Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς πάνω από τον
πληθωρισμό. Κατώτατο μισθό στα 825 ευρώ. Αύξηση του
επιδόματος ανεργίας στα 660 ευρώ. Κατώτερη σύνταξη
στα 650 ευρώ.
ΜΕΤΡΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ!
Γενναία μείωση και πλαφόν στην τιμή του ηλεκτρικού
ρεύματος.
Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του
ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο και ηλεκτρική
ενέργεια.
Καμία διακοπή ρεύματος σε όσους δεν μπορούν να
ανταποκριθούν στους υπέρογκους λογαριασμούς.
Επαναφορά των δωρεάν δρομολογίων στις αστικές
συγκοινωνίες για τους εργαζόμενους κατά την έναρξη
και τη λήξη των βαρδιών.
Κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά είδη πλατιάς λαϊκής
κατανάλωσης.
Επιδότηση ενοικίου για εργατικά και λαϊκά νοικοκυριά,
τους φοιτητές και τις μικρές επιχειρήσεις, διεύρυνση των
κριτηρίων ένταξης και αύξηση της επιδότησης.
Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για τα εργατικά και λαϊκά νοικοκυριά.
ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ!
Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό!
Το σχέδιο και το πλαίσιο πάλης για να απαντήσει η
εργατική τάξη στην επίθεση που δέχεται παρουσιάστηκαν από τη Γραμματεία του ΠΑΜΕ, σε συνέντευξη
Τύπου που πραγματοποίησε το απόγευμα της Πέμπτης,
έξω από το εργοστάσιο της επιχείρησης «Μαλαματίνα»,
στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, εκεί όπου οι εργαζόμενοι
δίνουν τη μάχη για να γυρίσουν πίσω οι απολυμένοι και
για να υπογραφεί Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
Εκ μέρους της Γραμματείας του ΠΑΜΕ, η εισήγηση
έγινε από τον Γιώργο Πέρρο, που τόνισε ιδιαίτερα:
«Όλοι μαζί το Σάββατο στις 6 μ.μ., στην πλατεία ΧΑΝΘ!
Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να πάρουν μαζικά
μέρος σε όλες τις κινητοποιήσεις που θα γίνουν τις επόμενες μέρες στις μεγάλες πόλεις σε όλη τη χώρα. Σε όλες τις
κινητοποιήσεις και τις παρεμβάσεις των συνδικάτων ενάντια στην ακρίβεια, των ιδιωτών παρόχων της ενέργειας,
της ΔΕΗ…
Καλούμε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις σε μαζικό
διεκδικητικό αγώνα. Καλούμε συνδικαλιστές σε όλους
τους κλάδους που δεν συμφωνούν σε όλα με το ΠΑΜΕ,
αλλά βλέπουν πως ο δρόμος που ακολουθούν οι δυνάμεις του εργοδοτικού-κυβερνητικού συνδικαλισμού βρίσκεται μακριά από τις ανάγκες μας, πως οι δυνάμεις που
πλειοψηφούν στη ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ πέρα από το
συμβιβασμό και την απογοήτευση που σπέρνουν, έχουν
ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της αντιλαϊκής επίθεσης,
να συμπορευτούν με τις δυνάμεις που βλέπουν στον
ταξικό-διεκδικητικό αγώνα τη διέξοδο...
Προετοιμάζουμε την Πανεργατική Απεργία. Όλες οι
δυνάμεις στη μάχη. Μόνο η εργατική τάξη και οι σύμμαχοι της μπορεί να πετάξει στο καλάθι των αχρήστων, να
ανατρέψει την καπιταλιστική βαρβαρότητα της ακρίβειας, της φτώχειας, της ανεργίας, των ιμπεριαλιστικών
πολέμων, και όλων όσων την βασανίζουν. Να γίνει ο
καπετάνιος, να χαράξει αζιμούθιο, για να εξουσιάζει όλα
όσα παράγει».

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ. Η ΕΛΠΙΔΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ
ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ

συνέχεια από τη σελ. 1

παρά τις πρωθυπουργικές θριαμβολογίες και τους κομπασμούς, εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι περιμένουν μήνες
και χρόνια για να εκδοθούν οι συντάξεις τους, ιδιαίτερα οι
επικουρικές και να πάρουν τα χρήματα τους.
Η αλήθεια είναι τα μεγάλα ποσά της επιδότησης του ρεύματος από τον κρατικό προϋπολογισμό που είναι δικά μας
χρήματα, τα καρπώνονται οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος
και πως παρά την όποια επιδότηση ο συνταξιούχος θα πληρώσει αυξημένους λογαριασμούς.
Η αλήθεια είναι ότι η κατάργηση του ενός από τα δύο
χαράτσια αλληλεγγύης (αλήθεια γιατί δεν επιβάλανε και
στους βιομήχανους, στους τραπεζίτες;) που επιβάλλονται
στις μισές συντάξεις, σε τίποτα δεν μπορεί να ανακουφίσει
τους συνταξιούχους, αφού το υψηλόποσο χαράτσι του
Νόμου 3863/10 παραμένει.
Η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό το βάρβαρο αντιασφαλιστικό
πλαίσιο των νόμων, των διατάξεων, των εγκυκλίων κλπ που
μας μείωσε στο μισό τις συντάξεις μας, μας έκλεψε τα Δώρα,
αύξησε τα όρια ηλικίας, συνταξιοδότησης, παραμένει και
συμπληρώνεται με νέες αντιασφαλιστικές ρυθμίσεις.
Η αλήθεια είναι ότι χρόνο με τον χρόνο πληρώνουμε
περισσότερα για φάρμακα, θεραπείες κ.α.
Η αλήθεια είναι πως δεν μπορούμε να ζεστάνουμε τα σπίτια μας, να κινήσουμε τα αυτοκίνητα μας, να προμηθευτούμε
τα απαραίτητα για να φάμε και να ντυθούμε, την ίδια ώρα
που οι εφοπλιστές, οι ιδιοκτήτες των Σουπερ Μάρκετ, οι
πάροχοι της ηλεκτρικής ενέργειας, οι τραπεζίτες και άλλοι
παράσιτα της οικονομίας– δεν ξέρουν που να βάλουν τα
παραπανίσια κέρδη τους.
Η αλήθεια είναι ότι η ελπίδα, η προοπτική, οι μέρες οι
καλύτερες για τους συνταξιούχους δεν βρίσκονται στην στήριξη αυτής της κυβέρνησης, όπως ζήτησε ο πρωθυπουργός,
δεν βρίσκονται στην στήριξη όσων κυβέρνησαν που διαμόρφωσαν και συνδιαμορφώνουν αυτή την αντιλαϊκή βαρβαρότητα σε βάρος των συνταξιούχων και του λαού.
Η ελπίδα πηγάζει από τους αγώνες που δώσαμε τους
προηγούμενους μήνες, τα προηγούμενα χρόνια τόσο οι
συνταξιούχοι, όσο και άλλα τμήματα του εργατικού λαϊκού
κινήματος.
Η ελπίδα βρίσκεται στους νέους αγώνες που αποφασίζουμε και θα κάνουμε.

ΣΕΑ: Δελτίο τύπου για τις εξαγγελίες του

Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ για τους συνταξιούχους
συνέχεια από τη σελ. 1

τομμύριο. Μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις η διαφορά είναι
τόσο μεγάλη, όπως των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ, που δεν
πρόκειται ποτέ να πάρουν αύξηση. Το ότι μέχρι σήμερα το
ποσό της προσωπικής διαφοράς δίνονταν και δεν είχε περικοπεί από την 1/1/19, όπως αρχικά ψηφίσθηκε, οφείλεται
στην αγωνιστική δράση των συνταξιούχων.
Δεν μπορούμε να δεχθούμε ως κατάργηση εισφοράς
αλληλεγγύης την αφαίρεση μόνο του μικρού ποσού του
ν.3986/11 και ταυτόχρονα να παραμένει η παρακράτηση του
πολλαπλάσιου ποσού υπέρ του ΑΚΑΓΕ από το 2010. Σε ποιον
προσφέρουν αλήθεια αλληλεγγύη οι συνταξιούχοι των χιλίων
ευρώ;
Δεν μπορούμε να δεχθούμε και να ανεχθούμε να μην δίνονται 11μηνών αναδρομικά σε όλους τους συνταξιούχους και
με αυτά τα χρήματα, καθώς και με τα τεράστια χαράτσια στις
τιμές του ρεύματος, να χρηματοδοτούνται με δισεκατομμύρια οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό.
Δεν μπορούμε να δεχθούμε, αντί για τα πληρωμένα δώρα
μας που έχουν εδώ και 10 χρόνια περικοπεί, να μας δίδονται
από τις κυβερνήσεις, όποτε τους βολεύει, επιδόματα φτώχιας, και μάλιστα σε ορισμένους μόνο συνταξιούχους.
Μπροστά σε αυτή την τραγική κατάσταση που μας έχουν
φέρει, η διεκδίκηση και το πλαίσιο αιτημάτων μας παραμένει
στο ακέραιο και θα το διεκδικήσουμε με αγωνιστικές κινητοποιήσεις σε όλη την χώρα το επόμενο διάστημα.
Σε αυτή την βάση διεκδικούμε:
Αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις τώρα. Κατώτερη σύνταξη
στα 650 Ευρώ από τα 384 που είναι σήμερα. Να εκδοθούν
άμεσα οι συντάξεις μας, να σταματήσει η κοροϊδία με τα
λογισμικά και τις ιδιωτικές εταιρίες που τα διαχειρίζονται, να
σταματήσουν οι περικοπές στα εφάπαξ.
Να δοθούν άμεσα σε όλους τους συνταξιούχους τα αναδρομικά του 11μηνου που παράνομα παρακρατούνται δίχως
προαπαιτούμενα.
Να αποδοθεί το 0.5% του ΑΕΠ που με νόμο έχει ψηφίσει
η σημερινή κυβέρνηση και επί 3 χρόνια δεν το αποδίδει, ποσό
που έχει φτάσει στα 3 δισεκατομμύρια.
Να αποδοθούν τώρα οι παρακρατημένες συνδρομές στις
συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Να γίνει τώρα άμεσα πρόσληψη γιατρών, νοσηλευτών στα
νοσοκομεία, να ανοίξουν αυτά που έχουν κλείσει. Να δημιουργηθούν παντού δημόσιες δομές οίκων ευγηρίας.
Να καταργηθεί η αντεργατική – αντιλαϊκή – αντιασφαλιστική νομοθεσία και η φοροληστεία.
Να ανακεφαλαιοποιηθούν τώρα τα ασφαλιστικά ταμεία.
Όχι στον καταστρεπτικό ιμπεριαλιστικό πόλεμο με την
βάρβαρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, την οποία
καταδικάζουμε, απαιτούμε να σταματήσει κάθε εμπλοκή της
χώρας μας.

ΕΕΔΥΕ: 77 χρόνια από τη
Χιροσίμα

77 χρόνια μετά τα δυο πυρηνικά χτυπήματα των αμερικανών στις δύο ιαπωνικές πόλεις Χιροσίμα και Ναγκασάκι, ο κόσμος μας ξαναβρίσκεται κοντά στα όρια της
επανάληψης τέτοιων τραγικών και εγκληματικών, εξοντωτικών για το σύνολο της ανθρωπότητας, με τα σημερινά εξοπλιστικά δεδομένα, γεγονότων. Το ΝΑΤΟ (δηλαδή κύρια οι ΗΠΑ, αλλά και Γαλλία- Βρετανία) επίσημα
έχει διακηρύξει και αποφασίσει το δικαίωμα στο «πρώτο
πυρηνικό πλήγμα», προφανώς ενάντια στη Ρωσία και την
Κίνα. Από την άλλη η Ρωσία έχει ξεκινήσει στρατιωτικές
ασκήσεις των ειδικών μονάδων και δυνάμεων που χειρίζονται τον πυρηνικό πολεμικό εξοπλισμό της, απειλώντας
ανοιχτά με τη χρήση του, σε περίπτωση που η «δύση»
επιχειρήσει μια γενικευμένη σύγκρουση μαζί της, στα
πλαίσια της αντιπαράθεσης για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ενώ όλες οι πυρηνικές δυνάμεις περνούν σε στάδια
εκσυγχρονισμού, ενίσχυσης και εξειδίκευσης- προσαρμογής των αντίστοιχων οπλικών συστημάτων τους στις
σημερινές συνθήκες.
Κι ακόμη μια καταστροφή μορφής «πρώτου» πυρηνικού πλήγματος μπορεί να προέλθει από ένα σκόπιμο
χτύπημα στον πυρηνικό σταθμό στη Ζαπορίζια της
Ουκρανίας από τη όποια εκ των δύο αντιμαχόμενων
πλευρών, πολύ χειρότερου από του Τσέρνομπιλ, αφού
μάλιστα εκείνο το γεγονός είχε προκληθεί από ατύχημα.
Το καθήκον των εργατικών και λαϊκών αντιιμπεριαλιστικών- αντιπολεμικών κινημάτων είναι να δυναμώσουν
την πάλη και τη δράση στους ενάντια στις τρομακτικές
αυτές προοπτικές, να ενισχύσουν τη συσπείρωση και
αλληλεγγύη τους, να στοχεύσουν αγωνιστικά καίρια στην
καρδιά των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών και επιχειρήσεων, των συμφερόντων που κρύβονται πίσω από αυτούς.
Ταυτίζοντας τους αγώνες αυτούς με τους άλλους για την
υπεράσπιση των εργατικών και λαϊκών δικαιωμάτων, τη
διεκδίκηση των αιτημάτων για τη βελτίωση της ζωής
τους, την απόκρουση της σκληρής αντεργατικής- αντιλαϊκής πολιτικής και επίθεσης του μεγάλου κεφαλαίου, που
συνοδεύει ή προηγείται και των πολεμικών συγκρούσεων
και αντιπαραθέσεων των ιμπεριαλιστών.
Τη διάλυση και κατάργηση των στρατιωτικών σχηματισμών σε «δύση» και «ανατολή», το διώξιμο όλων των
ξένων στρατιωτικών βάσεων, την άρνηση συμμετοχής
στις ιμπεριαλιστικές αντιπαραθέσεις και στρατιωτικές
συγκρούσεις.
Στόχους που το λαϊκό κίνημα στη χώρα μας, η ΕΕΔΥΕ,
το εργατικό- ταξικό κίνημα, το φοιτητικό έχουν βάλει στο
κέντρο της δράσης τους. Οι συγκεντρώσεις και άλλες
δράσεις των φορέων αυτών, στην επέτειο των πρώτων
πυρηνικών χτυπημάτων πριν 77 χρόνια, σε πολλές
πόλεις, με κεντρικές στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ανέδειξαν για άλλη μια φορά το τεράστιο αυτό θέμα και θα
συνεχίσουν να το κάνουν ακούραστα, με συνέπεια και
επιμονή.

Δεν θα ανεχτούμε το σκοτάδι, το
κρύο, την πείνα, τη δυστυχία.
Θα κάνουμε την οργή μας αγωνιστικό
όπλο, που θα τσακίσει τους ταξικούς
εχθρούς μας.

ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ
Κάτω τα χέρια από το
φοιτητικό κίνημα

Με αποφασιστικότητα,
συντονισμό και άμεσα
αντανακλαστικά οι φοιτητές απέκρουσαν την πρώτη
προσπάθεια της κυβέρνησης να επιβάλλει την
παρουσία της πανεπιστημιακής αστυνομίας στα
πανεπιστήμια.
Θεωρώντας πως θα
αιφνιδίαζε το φοιτητικό
κίνημα, η κυβέρνηση έστειλε ισχυρές αστυνομικές
δυνάμεις, σαν συνοδεία
των ομάδων της πανεπιστημιακής αστυνομίας, για
να την μπάσει στο ΑΠΘ,
στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και
στην Πανεπιστημιούπολη
στου Ζωγράφου. Βρήκε
μπροστά της όμως μια
καλά οργανωμένη φοιτητική αντίδραση, που δεν
επέτρεψε την υλοποίηση
του σχεδίου. Με άμεση

κινητοποίηση χιλιάδες φοιτητές, ανταποκρινόμενοι
στο κάλεσμα των φοιτητικών συλλόγων τους έστησαν μπλόκα και μπήκαν
εμπόδιο στην επιχείρηση
εισβολής των δυνάμεων
καταστολής στα πανεπιστήμια. Και οι δράσεις
συνεχίζονται με τη συμπαράσταση του εργατικού
και λαϊκού κινήματος.
Γενικό σύνθημα: Οι
αντεργατικοί, αντιλαϊκοί
νόμοι της κυβέρνησης θα
μείνουν στα χαρτιά. Ούτε
στα πανεπιστήμια, ούτε
στα συνδικάτα θα περάσει
η καταστολή των δικαιωμάτων του εργατικού και
φοιτητικού κινήματος στην
ανάπτυξη των αγώνων
τους.
«Φοιτητές, εργατιά- μια
φωνή και μια γροθιά»

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ (ΠΙ)
Με το νόμο 4931/2022 ψηφίστηκε η εισαγωγή του
θεσμού του Προσωπικού Ιατρού (ΠΙ)
Συγκεκριμένα έγινε αντικατάσταση του άρθρου 5 ν.
4238/2014 ως εξής:
Ο τίτλος και το περιεχόμενο του άρθρου 5 του ν.
4238/2014 (Α’ 38), περί του οικογενειακού ιατρού, αντικαθίστανται ως εξής:
Άρθρο 5 Προσωπικός Ιατρός
1. Καθιερώνεται ο θεσμός του Προσωπικού Ιατρού για
την παροχή των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας (Π.Φ.Υ.), στο πλαίσιο των Τοπικών Δικτύων Υπηρεσιών Π.Φ.Υ. που συνιστούν τους Τομείς Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.), ο οποίος παρέχει ολοκληρωμένη και συνεχή φροντίδα στον πολίτη με σκοπό την
πρόληψη των ασθενειών και την προαγωγή της υγείας.
2. Οι υπηρεσίες των προσωπικών ιατρών παρέχονται
εντός των δημοσίων μονάδων Π.Φ.Υ. των Τοπικών Δικτύων Υπηρεσιών Π.Φ.Υ., των ιδιωτικών ιατρείων και κατ’
οίκον και περιλαμβάνουν:
α) Τη διαχείριση των πλέον συχνών χρόνιων νοσημάτων και καταστάσεων στην κοινότητα, των μειζόνων
παραγόντων κινδύνου και των υπηρεσιών φροντίδας
υγείας και αποκατάστασης, καθώς και τον συντονισμό
και τη διασύνδεση με άλλους ειδικούς ιατρούς του Τοπικού Δικτύου κατά περίπτωση, καθώς και με τα Νοσοκομεία Αναφοράς.
β) Την υποστήριξη, τον προσανατολισμό και την υπεύθυνη καθοδήγηση των ασθενών μέσα στο σύστημα υγείας.
γ) Την εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικού και
προσυμπτωματικού ελέγχου, καθώς και την εφαρμογή
και παρακολούθηση των προγραμμάτων εμβολιασμού.
δ) Την παραπομπή των χρηστών των υπηρεσιών υγείας σε άλλους ειδικούς ιατρούς και σε άλλα επίπεδα
περίθαλψης, καθώς και σε διαγνωστικές εξετάσεις,
συμπεριλαμβανομένων των προληπτικών και προσυμπτωματικών ελέγχων, όπως ορίζουν συγκεκριμένες
κατευθυντήριες γραμμές και πρωτόκολλα, τα οποία ορίζονται από το Υπουργείο Υγείας στη βάση των διεθνών
προτύπων.
ε) Την επιμέλεια της δημιουργίας και τήρησης του
ατομικού ηλεκτρονικού φακέλου υγείας για κάθε πολίτη
που είναι εγγεγραμμένος στον κατάλογο του προσωπισυνέχεια στη σελ. 7

Σεπτέμβρης 2022
Για το 20λεπτο: επιμένουμε και απαιτούμε τώρα την
απόδοση των παρακρατηθέντων συνδρομών των
συνταξιούχων. Η κυβέρνηση δεν έχει κανένα δικαίωμα
να καταχράται την οικονομική ενίσχυση των συναδέλφων για τις λειτουργικές και άλλες ανάγκες των συνδικαλιστικών οργανώσεών τους.
Οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις προγραμματίζουν
παρέμβαση στο υπουργείο εργασίας στις 22/9 με αίτημα συνάντησης με τον υπουργό Κ. Χατζηδάκη.
Είναι γνωστό το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από
την περίεργη(;) και συστηματική άρνηση της κυβέρνησης
και του υπουργείου εργασίας να υλοποιήσουν το νόμο,
που προβλέπει την απόδοση της παρακρατούμενης συνδρομής των 0,20 λεπτών από τους συνταξιούχους και των
συγκεντρωμένων ποσών στις συνδικαλιστικές οργανώσεις τους για κάλυψη των λειτουργικών και άλλων δαπανών τους. Εδώ και 4 χρόνια(!!!) το υπουργείο, παρά τις
φιλότιμες προσπάθειες των συνδικαλιστικών οργανώσεων για συνεννόηση με το υπουργείο και συζήτηση των
όποιων προβλημάτων αυτό θεωρεί πως δημιουργούνται,
υπάρχει μια σιωπηρή άρνηση εκ μέρους του υπουργού
να συναντηθεί και να συζητήσει και πολύ περισσότερο η
προκλητική άρνηση της εφαρμογής του νόμου για την
απόδοση τουλάχιστον των ήδη μέχρι σήμερα παρακρατηθέντων εισφορών. Πράγμα που έχει οδηγήσει στον οικονομικό στραγγαλισμό των οργανώσεων, που αδυνατούν
να ανταποκριθούν σε στοιχειώδεις υποχρεώσεις τους.
Οι ενδιαφερόμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις, αφού
τα διαβήματά τους στο υπουργείο συναντούσαν πεισματική σιωπή, απευθύνθηκαν στα κόμματα του κοινοβουλίου, ενημέρωσαν βουλευτές όλων των κομμάτων και
ζήτησαν τη συνδρομή τους, μέσω της κοινοβουλευτικής
οδού, για την επίλυση του προβλήματος. Βουλευτές
όλων των κομμάτων κατέθεσαν ερωτήσεις και αναφορές
προς το υπουργείο εργασίας για το θέμα αυτό.
Η απάντηση του υφυπουργού Π. Τσακλόγλου απέφυγε
να τοποθετηθεί στην ουσία του ζητήματος. Αντί αυτού
μάλιστα ενημέρωσε πως προτίθεται να ξανααλλάξει το
νομοθετικό πλαίσιο προς μια περίεργη και επικίνδυνη
κατεύθυνση, κατά τη γνώμη των οργανώσεων, προφασιζόμενος «διδάγματα» από την εφαρμογή του θεσμικού
πλαισίου, την στιγμή που η κυβέρνηση και ο ίδιος σαν
υφυπουργός ποτέ δεν υλοποίησαν το «θεσμικό πλαίσιο»,
κατά συνέπεια πως και ποια… διδάγματα έχουν βγάλει;
Επί πλέον ο ΕΦΚΑ τι δουλειά έχει να ανακατεύεται με την
διαχείριση των συνδρομών των συνταξιούχων από τις
οργανώσεις και μάλιστα προβάλλοντας σαν δικαιολογία
τον «ψηφιακό μετασχηματισμό του»; Ο δικός του ρόλος
είναι συγκεκριμένος. Παρακρατά και αποδίδει τις συνδρομές, τίποτε άλλο.
Μετά από αυτά οι οργανώσεις επανήλθαν με νέο υπόμνημα προς τον υπουργό Εργασίας Κ. Χατζηδάκη, το
οποίο απέστειλαν και προς τους βουλευτές και τα κόμματα, που παρενέβησαν στην πρώτη φάση.
Τα δύο κείμενα (υπόμνημα στον Υπουργό και επιστολή
στα κόμματα)
έχουν ως εξής:
Υπόμνημα Αθήνα 5/9/2022
Προς τον Υπουργό Εργασίας
κ. Κωστή Χατζηδάκη.
Κύριε Υπουργέ
Στις 14/3/2022 σας είχαμε κοινοποιήσει το Υπόμνημα
διαμαρτυρίας των συνταξιουχικών μας οργανώσεων για
την μη καταβολή από το Υπουργείο σας των συνδρομών,
που αυτές δικαιούνται με βάση τις διατάξεις των νόμων
4387/16 και 4611/19.
Με βάση αυτό, με πρωτοβουλία αρκετών βουλευτών
από όλο το κομματικό φάσμα, ακολούθησαν διάφορες
κοινοβουλευτικές διαδικασίες, με ερωτήσεις, αναφορές
κτλ. Η απάντηση που δόθηκε από το Υπουργείο Εργασίας
με την υπογραφή του Υφυπουργού κ. Π. Τσακλόγλου,
είναι η ακόλουθη:
«Με τις διατάξεις του άρθρου 102 του ν. 4387/2016,
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 41 του
ν. 4611/2019, θεσπίσθηκε μηνιαία εισφορά 0,20 ευρώ, η
οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες κύριες
συντάξεις και αποδίδεται από τον ΕΦΚΑ στις δικαιούχες
συνταξιουχικές οργανώσεις με σκοπό την οικονομική
τους ενίσχυση. Η μηνιαία εισφορά αποδίδεται σε Ειδικό
Λογαριασμό που τηρείται στον ΕΦΚΑ με σκοπό την οικονομική ενίσχυση των δικαιούχων συνταξιουχικών οργανώσεων.
Τα ποσά που συγκεντρώνονται από την παρακράτηση
αποδίδονται στις συνταξιουχικές οργανώσεις με σκοπό
την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών, όπως δαπάνες στέγασης, λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, μισθοδοσία
προσωπικού, έξοδα για την έκδοση ενημερωτικών εντύ-
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πων, καθώς και την εν γένει ενίσχυσή τους και την κάλυψη εξόδων για ανάπτυξη πολιτιστικών, κοινωνικών και
πνευματικών δραστηριοτήτων προς όφελος των συνταξιούχων που εκπροσωπούν.
Με βάση τα διδάγματα από την εφαρμογή του συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου, το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων καθώς και ο e-ΕΦΚΑ επεξεργάζονται σχέδιο τροποποίησης του το προσεχές χρονικό διάστημα. Στόχος είναι η ενίσχυση και της αποδοτικότητας
και της διαφάνειας στη διαχείριση του συγκεκριμένου
πόρου για την υποστήριξη των πραγματικών αναγκών των
συνταξιουχικών οργανώσεων, σε άμεση σύνδεση και με
τον ευρύτερο οργανωτικό και ψηφιακό μετασχηματισμό
του e-ΕΦΚΑ».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Π.ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ
Από την πλευρά μας με βάση την απάντηση έχουμε να
παρατηρήσουμε και να δηλώσουμε τα εξής:
Τα χρήματα που παρακρατούνται οικειοθελώς από
τους συνταξιούχους δεν είναι πόρος, όπως αναφέρεται
στην απάντηση, αλλά συνδρομές για τις λειτουργικές
ανάγκες των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων. Είναι
άξιον απορίας γιατί στην απάντηση τα ποσά αυτά ονομάζονται πόρος;   _
Οι συνδικαλιστικές μας οργανώσεις δεν έχουν εκφράσει κανένα πρόβλημα σε σχέση με τις νομοθετικές διατάξεις, καθώς έχουν συμφωνήσει με το περιεχόμενο της
τελευταίας Υπουργικής απόφασης, που από κοινού συμφωνήθηκε από τις οργανώσεις μας δίχως κανένα πρόβλημα και υπέγραψε τον Δεκέμβρη του 2019, ο τότε
Υπουργός εργασίας κ. Ι. Βρούτσης.
Το εύλογο ερώτημα που απορρέει μετά από τόσα χρόνια που δεν καταβάλλονται τα λειτουργικά έξοδα, που
είναι νομοθετημένα και οι συνδικαλιστικές μας οργανώσεις κινδυνεύουν από τα χρέη, γιατί δεν μας καλείτε
άμεσα και μάλιστα ενόψει του νομοσχεδίου που είναι για
κατάθεση, να συζητήσουμε τα όποια προβλήματα υπάρχουν με βάση τα διδάγματα που το Υπουργείο σας επικαλείται από την εφαρμογή του συγκεκριμένου θεσμικού
πλαισίου;
Υποβάλλουμε το αίτημα για άμεση συνάντηση αντιπροσωπείας μας με εσάς, ώστε να συζητήσουμε τα όποια
προβλήματα εσείς επικαλείσθε, γιατί από την πλευρά μας
αυτό που έπρεπε να είχε γίνει και πρέπει άμεσα να λυθεί
είναι να υπογραφεί η υπουργική απόφαση και άμεσα να
μας καταβληθούν τα λειτουργικά έξοδα των συνδικαλιστικών μας οργανώσεων.
Μετά τιμής
Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας ΙΚΑ
Ο Πρόεδρος Δήμος Κουμπούρης
Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων
Ο Πρόεδρος Ηλίας Ηλιόπουλος
Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράτων Σωμάτων
Ασφαλείας
Ο Πρόεδρος Ευάγγελος Χριστακόπουλος
Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών
Ο Πρόεδρος Βασίλειος Νικολόπουλος
Σύλλογος Συνταξιούχων Δικηγόρων
Η Πρόεδρος Παναγιώτα Τσακούλια   
Αθήνα 9/9/2022
Προς
Τα Πολιτικά Κόμματα
και Βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων
Κυρίες και Κύριοι,
Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τις ερωτήσεις
και αναφορές σας που υποβάλατε στο κοινοβούλιο για το
θέμα της μη καταβολής της παρακρατούμενης συνδρομής των 0,20 ευρώ από τους συνταξιούχους στις δικαιούχες Συνταξιουχικές Οργανώσεις,.
Μετά τις απαντήσεις που δόθηκαν από το Υπουργείο
τις οποίες θεωρούμε απαράδεκτες, υποβάλαμε στον
Υπουργό Εργασίας νέο Υπόμνημα, το οποίο σας κοινοποιούμε και παρακαλούμε για τις δικές σας περαιτέρω
ενέργειες προς άμεση ικανοποίηση του αιτήματος μας
για καταβολή όπως ο νόμος ορίζει.
Μετά Τιμής
Οι Συνταξιουχικές Οργανώσεις

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩ
Πολλά σωματεία εξέδωσαν ανακοινώσεις και δελτία τύπου καταγγέλλοντας τον Πρωθυπουργό για την άρνησή του να δεχτεί αντιπροσωπεία της ΣΕΑ. Επίσης με ανακοινώσεις τους εκδήλωσαν την συμπαράσταση, στήριξη και αλληλεγγύη τους στον αγώνα των εργαζομένων
στην ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ, καταδίκασαν δε και απαίτησαν την απόσυρση του ν/σ για την ιδιωτικοποίηση των Ναυπηγείων Ελευσίνας
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΚΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 31/8/2022
Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ Ελλάδας εκφράζει την συμπαράσταση της, στους εργαζόμενους του εργοστασίου της «ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ».
Καταδικάζει την συκοφαντία και την καταστολή από
εργοδοσία – κυβέρνηση σε βάρος των απεργών.
Απαιτούμε από εργοδοσία και κυβέρνηση να σταματήσουν άμεσα κάθε ενέργεια σε βάρος των εργαζομένων και
να ικανοποιήσουν τα δίκαια αιτήματα τους.
Η Ομοσπονδία καλεί τα Σωματεία της με κάθε τρόπο να
εκφράσουν την συμπαράσταση τους στους απεργούς και
να καταγγείλουν την στάση εργοδοσίας και κυβέρνησης.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι
Σας κοινοποιούμε τη νέα σύνθεση του Δ.Σ. που προέκυψε από τις εκλογές του σωματείου μας οι οποίες διεξήχθησαν στις 7-8-9-10 Ιούνη 2022.
ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Πρόεδρος
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Αντιπρόεδρος
ΤΖΕΝΗ ΠΡΑΣΙΔΟΥ
Γραμματέας
ΑΤΖΕΜΙΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Ταμίας
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Μέλος
ΜΑΡΓΙΩΤΟΥ ΣΟΦΙΑ
Μέλος
ΠΗΛΙΤΣΗ ΧΑΡΙΣ
Μέλος
ΡΑΖΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Μέλος
ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Μέλος
Έφυγε από κοντά μας ο
συνάδελφος Πέτρος Ταχματζίδης, Πρόεδρος του
σωματείου Συνταξιούχων
ΙΚΑ Ν. Καβάλας και μέλος
του ΔΣ της Ομοσπονδίας.
Ένας αταλάντευτος αγωνιστής εργάτης, πρωτοπόρο συνδικαλιστικό στέλεχος σαν εργαζόμενος,
ακούραστος
μαχητής
μέσα στο συνταξιοδοτικό
κίνημα, μπροστάρης σε
όλους τους αγώνες της
τάξης μας, από όποιο
πόστο και για όποιο καθήκον αυτή του ενέθεσε. Το
ΔΣ της Ομοσπονδίας τον αποχαιρετά με βαθειά θλίψη και
μεγάλη εκτίμηση για το έργο και τη δράση του, που θα
συνεχίσει να αποτελεί παράδειγμα για εμάς, που πορευόμαστε στον ίδιο αγωνιστικό δρόμο.
Ο συνάδελφος Πέτρος Ταχματζίδης γεννήθηκε στις
20/09/1945 στην Καβάλα. Από τα 14 του χρόνια μπήκε
στην παραγωγή ως υπάλληλος αρτοποιείου. Στα 18 του
έφυγε μετανάστης στην Δυτική Γερμανία, όπου έπιασε
δουλειά σε χημική βιομηχανία- χυτήριο- βυρσοδεψείο. Το
1965 γύρισε στην Ελλάδα και πήγε στο στρατό μέχρι το
1967. Το 1971 έφυγε ξανά στην Δυτική Γερμανία, όπου
εργάστηκε ξανά σε χημική βιομηχανία. Οργανώθηκε στο
εργοστασιακό σωματείο και εκλέχθηκε στο ΔΣ για 2
θητείες.
Το 1979 επέστρεψε στην Ελλάδα και αναδείχτηκε
υπεύθυνος για την συνδικαλιστική παράταξη της ΕΣΑΚ-Σ
στο Νομό. Το 1981 πρωτοστάτησε στην ίδρυση εργοστασιακού σωματείου μαρμάρων του οποίου διατέλεσε πρόεδρος μέχρι το 1993 με πλούσια δράση. Το 1985 ήταν
πρωτοπόρος στη μάχη ενάντια στα μέτρα Σημίτη με την
ΠΝΠ όταν οι αγωνιστές συνδικαλιστές οδηγήθηκαν στα
Δικαστήρια. Τελικά έσπασαν την απαγόρευση αυξήσεων.
Το 1991 εκλέχτηκε στο ΔΣ του Εργατικού Κέντρου
Καβάλας για 3 θητείες, όταν οι εργατοπατέρες του ΕΚ
τον καθαίρεσαν για την αγωνιστική δράση του. Παράλληλα το 1991 εκλέγεται στο ΔΣ και πρόεδρος του συνδικάτου οικοδόμων μέχρι το 2004, ενώ του ανατέθηκε και το
καθήκον του υπεύθυνου για την οργάνωση της δράσης
του ΠΑΜΕ στην Καβάλα.
Το 2005 βγήκε στη σύνταξη, οπότε εντάχθηκε στο
σωματείο των συνταξιούχων ΙΚΑ, στο ΔΣ του οποίου εκλέχτηκε συνεχώς μέλος και πρόεδρός του- και στις πρόσφατες εκλογές-, ενώ για 3 συνεχείς θητείες διετέλεσε
μέλος στο ΔΣ της ομοσπονδίας.
Με την δική του αποφασιστική και επίμονη προσπάθεια
το 2010 συγκροτήθηκε στην Καβάλα η τοπική Σ.Ε.Α.
Όλα αυτά τα χρόνια δεν έλειψε καθόλου από την ταξική- εργατική δράση.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 31-8-2022
Με βαθειά θλίψη και οδύνη αποχαιρετήσαμε

στις

30/8/22 τον συνάδελφο, φίλο και συναγωνιστή, Πέτρο
Ταχματζίδη Πρόεδρο του Σωματείου Συντ/χων ΙΚΑ η
«Ενσωμάτωση «, ο οποίος έχασε τη μάχη για τη ζωή καταβεβλημένος από τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε
τον τελευταίο καιρό.
Ο Πέτρος, γιος εργατών από νωρίς μπήκε στη βιοπάλη
δουλεύοντας σε διάφορες δουλειές στην Ελλάδα και τη
Γερμανία ως μετανάστης.
Ηθικό στοιχείο μπολιασμένο με τις αρχές του Σοσιαλισμού – Κομμουνισμού ήταν πάντα πρωτοπόρος στους
αγώνες .
Στην Καβάλα υπηρέτησε την εργατική τάξη από τη θέση
του μέλους της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου κάτω
από δύσκολες συνθήκες. Διετέλεσε για πολλά χρόνια Πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων και όταν βγήκε
στη σύνταξη διετέλεσε Πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Καβάλας επί πολλά χρόνια.
Με τη σοβαρότητά, την εργατικότητα και την αγωνιστικότητά του βοήθησε στην αναβάθμιση του Σωματείου του
και στη συνέχεια με δική του πρωτοβουλία συνεργάστηκε
με όλα τα Συνταξιουχικά Σωματεία της Καβάλας για να
δημιουργηθεί η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΑΓΩΝΑ.
Για την αγωνιστικότητά του η Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ τον ανέδειξε στο αξίωμα του μέλους της Διοίκησής της. Μάλιστα ένα χρόνο πριν τον τίμησε με εκδήλωση
εδώ στην Καβάλα .
Εμείς τον Πέτρο θα τον θυμόμαστε και παίρνουμε
πολλά μαθήματα από το ήθος του, τη δράση του και την
ταπεινότητά του.
Εκφράζουμε τα Θερμά μας Συλλυπητήρια στην οικογένειά του, που υπεραγαπούσε και υποσχόμαστε να ακολουθήσουμε το έργο του και την πορεία του.
Με αυτή την υπόσχεση τον αποχαιρετούμε.

Επικήδειος αποχαιρετισμός του εκπροσώπου
του ΔΣ της ΟΣΙΚΑ συν. Απόστολου Σοφιανού

Στον Πέτρο Ταχματζίδη δεν άρεσαν τα πολλά λόγια.
Ούτε οι έπαινοι του άρεσαν, ούτε οι κολακείες. Άλλωστε,
όλα όσα έκανε, η πλούσια δράση του τόσο ως εργαζόμενος όσο και ως συνταξιούχος στο κίνημα, ήταν για αυτόν
απλώς ένα καθήκον, αυτό που του υπαγόρευε η συνείδησή
του.
Τίποτα δεν μπορούσε να τον αποσπάσει από την έγνοια
για το σωματείο, τους αγώνες, τους συναδέλφους του.
Πάντα με χαμόγελο, υπομονή, αληθινή ευγένεια… αλλά και
σταθερή ταξική ματιά.
Το παράδειγμά σου, η πολύχρονη και πολυκύμαντη αγωνιστική ζωή σου, το έργο σου μένουν ως μια μεγάλη παρακαταθήκη, για άντληση πείρας, γνώσης, δύναμης, αισιοδοξίας και αντοχής στη σκληρότητα της ταξικής πάλης.
Ακόμα και αυτή η σκληρή ασθένεια δεν κατάφερε να σε
εμποδίσει να συνεισφέρεις όσο λίγοι στην ενδυνάμωση του
εργατικού και συνταξιουχικού κινήματος, στην μαζικοποίησή του. Υπήρξες ένας από τους βασικούς αρχιτέκτονες
στη συγκρότηση της συντονιστικής επιτροπής αγώνα των
συνταξιουχικών σωματείων στο Νομό μας .
Σύντροφε και συναγωνιστή Πέτρο,
Γνώρισες το μεγαλείο που κρύβει η αναγνώριση από
τους απλούς ανθρώπους του μόχθου της ανιδιοτελούς προσφοράς σου. Είναι το πιο ακριβό, το πιο πολύτιμο παράσημο και το κέρδισες.
Δεν εκπροσωπούσες απλά το λαό, στεκόμενος σε απόσταση απ’ αυτόν, αλλά τον εξέφραζες ανασαίνοντας την
αγωνία του, ζώντας μέσα στον ίδιο το λαό.
Κατόρθωνες ακόμη και στις δύσκολες συνθήκες των
διώξεων να επικοινωνείς, να συνδέεσαι με το λαϊκό κόσμο.
Όλοι εμείς, έχουμε ακόμα ένα λόγο να στεκόμαστε με
ιδιαίτερο σεβασμό μπρός στο ηθικό και αγωνιστικό παράστημα του Πέτρου. Με μυαλό καθάριο και ταξικά προσανατολισμένο, δεν υπέκυψες ποτέ στις δυσκολίες της ταξικής
πάλης. Και όλη αυτή η πορεία σου είναι για μας φάρος και
πηγή άντλησης διδαγμάτων. Και ας μας έλεγες αυστηρά
«ουδείς αναντικατάστατος», υπενθυμίζοντάς μας τους στίχους του ποιητή μας Γιάννη Ρίτσου:
«Κι όχι να πείτε που ‘κανα
και τίποτα σπουδαίο,
μόνο που πόνεσα μαζί σας
κι ονειρεύτηκα μαζί σας».
Κάποιες φορές όμως το κενό είναι δυσαναπλήρωτο και
αυτό ακριβώς αντικρίζουμε τώρα εμείς με την απώλειά σου.
Σύντροφε Πέτρο… δικέ μας Πέτρο! Με αυτά τα λίγα
λόγια οι σύντροφοί σου, οι συνάδελφοι σου από τη Διοίκηση της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, του Σωματείου
μας και όλους τους συναδέλφους του συνταξιουχικού
κινήματος Καβάλας, ακόμα και εκείνοι που με διαφορετική
πολιτική και ιδεολογική προσέγγιση τρέφανε αληθινό
σεβασμό και αγάπη στο πρόσωπό σου, σε αποχαιρετάμε.
Να είσαι ήσυχος ότι το καθήκον σου το έκανες.
Καλό ταξίδι, σύντροφε.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Ρεθύμνου, που προέκυψε από τις εκλογές, οι
οποίες έγιναν στις 1- 5 Αυγούστου 2022, κατά την πρώτη
συνεδρίασή του στις 12-8-2022 συγκροτήθηκε σε σώμα
ως εξής:
Πρόεδρος: Σφακιανάκης Χαράλαμπος
Αντιπρόεδρος: Ζαχαράκη Μαρία
Γ. Γραμματέας: Νήμας Νικόλαος
Ταμίας: Ξεξάκης Στυλιανός
Μέλη: Κοϊνάκης Ιωάννης, Γαβριλάκης Γρηγόρης,
Κλάδος Παντελής
ΨΗΦΙΣΜΑ
ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
19-07-2022
Οι συνταξιούχοι του Ρεθύμνου που πήραμε μέρος στην
Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Ρεθύμνου στις 19-07-2022 εγκρίνουμε ομόφωνα τα παρακάτω:
ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ την αλληλεγγύη μας στους Συνταξιούχους και στους Λαούς όλου του Κόσμου που αγωνίζονται
και παλεύουν για Ανεξαρτησία, Κοινωνική Δικαιοσύνη,
Ειρήνη, Δημοκρατία.
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ την ακολουθούμενη οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης γιατί ρίχνει όλα τα βάρη στις πλάτες
των συνταξιούχων, των εργαζομένων και των ευρύτερων
λαϊκών στρωμάτων της Κοινωνίας και συρρικνώνει, χρόνο
με το χρόνο, το λαϊκό εισόδημα.
ΚΑΛΟΥΜΕ την Κυβέρνηση να σκύψει πάνω στα σοβαρά
προβλήματα που έχουν δημιουργήσει οι αντιλαϊκές πολιτικές που εφαρμόστηκαν μέχρι σήμερα από όλες τις Κυβερνήσεις και να δώσει άμεσες λύσεις στα δίκαια αιτήματα
του Συνταξιουχικού και Εργατικού Συνδικαλιστικού Κινήματος.
ΤΟΝΙΖΟΥΜΕ στην Κυβέρνηση ότι:
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ.
ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΑΓΩΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΟΣΑ ΑΔΙΚΑ
ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ !!

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΝΟΜΟΥ
ΦΩΚΙΔΑΣ

Άμφισσα 14/07/2022
Προς τον ΕΟΠΥΥ
Περιφερειακή Διεύθυνση – 52 Φωκίδας
Επειδή τα τελευταία χρόνια και λόγο της απαξίωσης των
κρατικών δομών υγείας αλλά και λόγω της συνεχούς
κατρακύλας των εισοδημάτων μας, ζητάμε να μας ενημερώσετε επί των παρακάτω, προκειμένου και η Ένωσή μας
να ενημερώσει τα μέλη της.
Α) Ποιοι γιατροί με τις ειδικότητες: καρδιολόγος, οφθαλμίατρος, οδοντίατρος, ουρολόγος, γυναικολόγος είναι
συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ.
Β) Σε περίπτωση που η επίσκεψη του ασφαλισμένου γίνει
στο ιατρείο του συμβεβλημένου ιατρού, τι πληρώνει ο
ασφαλισμένος στο γιατρό.
Γ) Εάν δεν υπάρχει συμβεβλημένος γιατρός στο Νομό
που θα πρέπει να κατευθυνθεί ο ασφαλισμένος από ποιο
γιατρό ή υπηρεσία και πως καλύπτεται οικονομικά.
Δ) Τι καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ σε γυαλιά όρασης, ανά πόσα έτη.
Ε) Τι καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ από προσθετική οδοντιατρική
Παρακαλούμε για τις απαντήσεις σας προκειμένου να
υπάρχει γνώση για τις προσφερόμενες υπηρεσίες αλλά και
να αποφευχθούν φαινόμενα αισχροκέρδειας σε βάρος
ασφαλισμένων μελών μας.
Επίσης το ΔΣ του Σωματείου συνταξιούχων ΙΚΑ Φωκίδας αποφάσισε την διοργάνωση δράσεων, μαζί με το ΕΚ
Φωκίδας και τα άλλα σωματεία συνταξιούχων, όπως διαμαρτυρία έξω από τα γραφεία της ΔΕΗ στις 15/9, στα
γραφεία του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) τον Οκτώβρη για τα θέματα της υγείας και του Γηροκομείου, για το οποίο ζητάει ΝΑ
ΠΕΡΙΕΛΘΕΙ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ και να αναλάβει αυτό να συνεχίσει τη λειτουργία του….

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ

Η Ένωση συνταξιούχων ΙΚΑ νομού Χανίων εκφράζει την
ανησυχία της για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, ως αποτέλεσμα της
πολιτικής υποστελέχωσης και της υποχρηματοδότησης
του δημόσιου συστήματος υγείας, με ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης, όσο και των προηγούμενων.
Σε κλινικές έχει απομείνει λιγότερο από το 30% των
προβλεπόμενων από το οργανόγραμμα γιατρών με αποτέλεσμα την σωματική και πνευματική τους εξουθένωση, που
θα επιδεινωθεί μέχρι το τέλος του έτους με τις επικείμενες
συνταξιοδοτήσεις. Η εντατικοποίηση και ο φόρτος εργασίας του νοσηλευτικού προσωπικού δημιουργεί ανασφάλεια
για τους ασθενείς. Η περικοπή των μισθών τους και παράλληλα η ακρίβεια έχει σαν αποτέλεσμα να πληρώνουν ακρι-

ΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
βά το τίμημα όχι μόνο οι ίδιοι αλλά και οι εργαζόμενοι και
οι συνταξιούχοι. Χαρακτηριστική είναι η ολιγωρία που έχει
επιδείξει η διοίκηση του Γ. Ν. Χανίων αλλά και η 7η ΥΠΕ.
Τα παραπάνω προβλήματα αναδεικνύουν με τραγικό
τρόπο τις αναλήθειες της κυβέρνησης για το δήθεν θωρακισμένο σύστημα υγείας.
Η ευάλωτη ομάδα των συνταξιούχων ζητά:
- Να στελεχωθεί το Νοσοκομείο Χανίων με το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων
- Να εξασφαλιστεί απολύτως η δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με εξετάσεις χωρίς πλαφόν και περικοπές, με κατάργηση των εισφορών στον κλάδο υγείας και
κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης.
- Στελέχωση του ΕΦΚΑ με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό με την αντίστοιχη υλικοτεχνική υποδομή. Ανακοπή της
διαδικασίας απαξίωσης και ιδιωτικοποίησης του.
- Κοινωνική ασφάλιση για όλους, δημόσια και δωρεάν
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Η υγεία αποτελεί ένα από τα πιο μεγάλα λαϊκά προβλήματα. Το σημερινό σύστημα υγείας δεν προστατεύει τη
ζωή του λαού αφού η Υγεία έχει καταντήσει εμπόρευμα.

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΟΑΕΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΛΕΣΜΑ
Τα Σωματεία Συνταξιούχων ΙΚΑ- ΔΗΜΟΣΙΟΥ- ΟΑΕΕ
επαρχίας Λιβαδειάς εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας και
ενημερώνουμε ότι θα είμαστε δίπλα στον αγώνα του σωματείου τους, των εργατών της ΛΑΡΚΟ. Γιατί ο αγώνας τους
είναι και δικός μας αγώνας. Γιατί πρέπει να γίνει αγώνας
των εργατών όλης της χώρας, του κάθε πατριώτη που
αγαπάει τη χώρα του πασχίζοντας να τη δει να πορεύεται
στο δρόμο της προόδου!
Συμμετέχουμε στην μεγάλη σύσκεψη όλων των Σωματείων της ΛΑΡΚΟ, την Πέμπτη 21 Ιούλη, στις 8 μ.μ., στον
οικισμό του εργοστασίου στη Λάρυμνα για το συντονισμό
και την οργάνωση του αγώνα ενάντια στο έγκλημα της
κυβέρνησης, που σταματά τη λειτουργία της ΛΑΡΚΟ και
απολύει τους εργαζόμενους χωρίς καμία διασφάλιση.
Θέμα της πλατιάς σύσκεψης φορέων και συλλόγων της
περιοχής: «ΛΑΡΚΟ ανοιχτή, εργασία για όλους, καμιά
έξωση από τους οικισμούς, καμιά παραπέρα μείωση των
αποδοχών». Δίνοντας κοινή αγωνιστική απάντηση στο
εγκληματικό τελεσίγραφο της κυβέρνησης, ότι, στη 1
Αυγούστου σταματά την παραγωγική δραστηριότητα και
ανοίγει την πόρτα των απολύσεων.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους της περιοχής να
βγάλουν συμπεράσματα από την αντεργατική πολιτική της
κυβέρνησης και να δείξουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους
με τη παρουσία τους.
Ο αγώνας τους για το μεροκάματο, για την ζωή, είναι
και δικό μας αγώνας.
ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΛΑΡΚΟ, ΚΡΑΤΑΤΕ! ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΝΑ ΠΑΤΑΤΕ
ΓΕΡΑ ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ’77
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΡΚΟ
Ο ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΛΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ–ΟΑΕΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

Παράσταση διαμαρτυρίας οργάνωσαν τα σωματεία τη
Δευτέρα 12 Σεπτέμβρη στα γραφεία του ΕΦΚΑ στο Αγρίνιο. «Δεν αντέχουμε τις περικοπές. Δεν αντέχουμε την
ακρίβεια. Απαιτούμε να ζήσουμε με τις συντάξεις που πληρώσαμε και τις περικόψατε», ανέφεραν τα Σωματεία
Συνταξιούχων ΙΚΑ Αιτωλοακαρνανίας και ΟΑΕΕ Αγρινίου
και Περιχώρων στην ανακοίνωση με την οποία κάλεσαν
τους συναδέλφους να πάρουν μέρος στην δράση αυτή.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Προς τον διοικητή του Νοσοκομείου Πρέβεζας 26-7-2022
Τα σωματεία συνταξιούχων ΙΚΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΟΑΕΕ Πρέβεζας ανησυχούν και διαμαρτύρονται για την όλη κατάσταση που υπάρχει στο Νοσοκομείο της Πρέβεζας , αλλά και
γενικά σε όλο το σύστημα υγείας .
Βλέπουμε ξανά τα κρούσματα να αυξάνονται επικίνδυνα
και ειδικά όπου υπάρχει τουρισμός και η κυβέρνηση να μην
ιδρώνει το αυτή της. Προσπαθεί με την ατομική ευθύνη να
καλύψει τις τεράστιες ευθύνες που έχει. Βλέπουμε να αδιαφορεί για την όλη αυτή κατάσταση και να ,ην παίρνει
κανένα μέτρο ώστε να προλάβει την έξαρση της πανδημίας. Προσπαθεί να κάνει νοσοκομείο μιας νόσου και να
καταργεί άλλα σοβαρά χειρουργεία .
Εμείς οι συνταξιούχοι που είμαστε το πιο ευάλωτο
κάματι της κοινωνίας που πλήττεται άμεσα από τον κορονοϊό και για αυτό ανησυχούμε ιδιαίτερα. Στην ενημερωτική
σύσκεψη που έγινε την προηγούμενη πέμπτη στις 1η Ιούλη
από το σωματείο του Νοσοκομείου Πρέβεζας στα σωματεία μας διαπιστώνουμε ότι το νοσοκομείο της Πρέβεζας
νοσεί ,Στηρίζουμε τον αγώνα των εργαζομένων του νοσοκομείου και τα δίκαια αιτήματα τους όπως :
Καμία απόλυση εργαζόμενου
Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού
Ένταξη των υγειονομικών στα βαριά και ανθυγιεινά
επαγγέλματα .
Βελτίωση των υποδομών του Νοσοκομείου .
Ανέγερση νέου αποκλειστικά δημόσιου Νοσοκομείου
στην Πρέβεζα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΔΗΜΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 8 Ιούλη 2022
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση στις 7/7/2022 αντιπροσωπείας του ΔΣ και μελών του Σωματείου συνταξιούχων
ΙΚΑ Αμαρουσίου και γύρω δήμων με τον Δήμαρχο Αμαρουσίου κ. Θ. Αμπατζόγλου.
Από πλευράς του Σωματείου τέθηκαν ζητήματα που
αφορούν άμεσα τους συνταξιούχους όπως:
* Η επαναλειτουργία των ΚΑΠΗ
* Η διάθεση ειδικών κλιματιζόμενων χώρων τις ημέρες
του καύσωνα
* Η αύξηση των δρομολογίων της δημοτικής συγκοινωνίας
* Η διάθεση λεωφορείων για θαλάσσια μπάνια μέσω του
Σωματείου
* Η παρέμβαση στο Κέντρο Υγείας Αμαρουσίου για
αύξηση γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής ώστε να μειωθεί η αναμονή για γιατρούς
αλλά και για να γίνονται όλες οι εξετάσεις επί τόπου
* Η άμεση στέγαση του Σωματείου (αίτημα το οποίο είχε
γίνει αποδεχτό στο παρελθόν)
* Η παραχώρηση χώρου, όποτε χρειάζεται, για διεξαγωγή εκδηλώσεων (Γενικές Συνελεύσεις, συνεστιάσεις)
καθώς επίσης και κάλυψη εξόδων για διάφορες εκδρομές
κ.λπ.
* Η δωρεάν πρόσβαση στις εκδηλώσεις του Δήμου
Από την πλευρά του Δημάρχου, αφού άκουσε τα αιτήματα, καταρχήν τα θεώρησε σωστά και δεσμεύτηκε ότι με
βάση τις δυνατότητες του Δήμου τα περισσότερα από
αυτά θα προσπαθήσει να τα υλοποιήσει.
Τέλος, για το θέμα της παρακράτησης των 0,20 ευρώ
από τις συντάξεις, από τον ΕΦΚΑ, τα οποία θα έπρεπε να
αποδοθούν στα Σωματεία Συνταξιούχων, ανέφερε ότι αυτά
παρανόμως δεν αποδίδονται.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Η δημοτική αρχή βάζει χαράτσι 235 ευρώ σε όποιον
βρεθεί θετικός στον COVID-19 στην κατασκήνωση στο
Αλεποχώρι.
Καταγγέλλουμε σε όλους τους συνταξιούχους και σε
όλο το λαό τη Δημοτική Αρχή της Ν. Ιωνίας η οποία ανακοίνωσε στα μέλη των ΚΑΠΗ ότι θα χρειαστεί να πληρώσουν
235 ευρώ, για την απομάκρυνσή τους από την κατασκήνωση στο Αλεποχώρι και τη μεταφορά τους στον τόπο διαμονής τους με ιδιωτικό ασθενοφόρο, σε περίπτωση που
βρεθούν θετικοί στον COVID-19!
Αυτό είναι απαράδεκτο! Είναι καθήκον του Δήμου να
αναλάβει με δικά του μέσα και δωρεάν τη μεταφορά σε
περίπτωση που υπάρξει κάποιο κρούσμα.
Η Δημοτική Αρχή πιστή στην κυβερνητική γραμμή απογειώνει με κάθε τρόπο την ατομική ευθύνη. Λέει ουσιαστικά στα μέλη των ΚΑΠΗ «εσύ κόλλησες, βρες τη λύση
μόνος του κι αν δεν μπορείς πλήρωσε 235 ευρώ, εμείς
νίπτουμε τας χείρας μας».
Μετά την κατακραυγή και τις αντιδράσεις, η δημοτική
αρχή διαφοροποίησε το αρχικό κείμενο της υπεύθυνης
δήλωσης, βγάζοντας τα 235 ευρώ αλλά αφήνοντας ότι αν
αρρωστήσει κάποιος τότε πρέπει να βρει δικό του μέσο για
να μετακινηθεί. Όμως αν τα παιδιά του δουλεύουν, αν
έχουν πάει διακοπές, αν δεν μπορούν τότε θα πρέπει αναγκαστικά πάλι να πληρώσει. Δηλαδή το ίδιο ακριβώς!
Απαιτούμε από τη Δημοτική Αρχή να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε αν προκύψει κάποιο κρούσμα ή οποιοδήποτε άλλο συμβάν η μεταφορά όπου χρειάζεται να γίνει με
τα μέσα που έχει ο δήμος και μάλιστα εντελώς δωρεάν!

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ

Παρέμβαση έκανε το σωματείο για την τραγική κατάσταση στην οποία ζει συναδέλφισσα της περιοχής. Σε
ανακοίνωσή του της 7/9 τονίζει:
«Η συναδέλφισσα μας Θωμαΐς Βλουτή ζει στις Εργατικές Κατοικίες του Προφήτη Ηλία Αχαρνών χωρίς ρεύμα
εδώ και 7 μήνες. Το χρέος που υπάρχει προς τη ΔΕΗ μετά
από πρόστιμα και τόκους, έχει φτάσει τα 3.500 ευρώ.
Η συναδέλφισσα έκανε προσπάθειες για ένα λογικό
διακανονισμό του χρέους, όμως δεν κατάφερε τίποτα. Η
ΔΕΗ ζητούσε 1.000 ευρώ προκαταβολή και δόση των 420
ευρώ, που εξ αρχής ήταν γνωστό ότι δε θα μπορούσε να
αποπληρώσει, αφού το μοναδικό εισόδημά της ήταν το
επίδομα ΚΕΑ δηλαδή 200 ευρώ, το οποίο όμως και αυτό
κόπηκε λόγω της πενιχρής σύνταξης που παίρνει, που είναι
350 ευρώ.
Παρότι ζει στα σκοτάδια εδώ και 7 μήνες, οι λογαρια-

σμοί συνεχίζουν να έρχονται, αποτελούμενοι από τις
πάγιες χρεώσεις, δηλαδή τη ρήτρα αναπροσαρμογής, τα
δημοτικά τέλη, τα τέλη για τις ΑΠΕ κτλ. και μάλιστα πάνω
από 150 ευρώ ο κάθε λογαριασμός.
Τέτοιες καταστάσεις είναι απαράδεκτες και δείχνουν
την βαρβαρότητα απέναντι στον λαό τόσο από τις κυβερνήσεις όσο και από το Δήμο, την Περιφέρεια και τις επιχειρήσεις ενέργειας. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για συνανθρώπους μας, που η ζωή τους έχει γίνει κόλαση. Ενώ την
ίδια ώρα, η κυβέρνηση μέσω επιδοτήσεων δίνει πακτωλό
χρημάτων στις επιχειρήσεις ενέργειας. Το αν ζει, όπως ζει,
η συναδέλφισσά μας οφείλεται στην λαϊκή αλληλεγγύη».
Το Σωματείο απαιτεί από την κυβέρνηση και τη ΔΕΗ:
* Να διαγραφεί το χρέος,
* Να αποκατασταθεί άμεσα η ηλεκτροδότηση παίρνοντας υπ’ όψιν ότι η συγκεκριμένη γυναίκα ανήκει σε ευπαθείς ομάδες.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7 Σεπτέμβρη 2022
Κυβέρνηση και ΕΕ μας καλούν να προετοιμαστούμε για
αλλεπάλληλους «σκληρούς χειμώνες» στα επόμενα χρόνια
όπου:
* τα αποτελέσματα των πολιτικών τους όσον αφορούν
στην «πράσινη» ενέργεια θα φορτώσουν ακόμα πιο ασήκωτα βάρη στις πλάτες των εργαζομένων και του λαού.
* η ενεργειακή φτώχεια των λαϊκών στρωμάτων θα
απλωθεί σε όλη την Ευρώπη.
* εκατομμύρια νοικοκυριά και στη χώρα μας θα ζουν
στο ημίφως ή και στο σκοτάδι, αδυνατώντας να πληρώσουν τους βαρύτατους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.
* η απίστευτη ακρίβεια θα οδηγήσει σε μαζική αύξηση
της φτώχειας, σε πλήρη εξαθλίωση πληθυσμών. Στη χώρα
μας η κυβέρνηση, χωρίς ντροπή, έκανε λόγο για «χειμώνα
χειρότερο του 1942», τότε που 150.000 άνθρωποι, μέσα
στη γερμανική κατοχή, πέθαναν από την πείνα!!! Μας λένε
στα ίσια ότι θα μας πεθάνουν!!!
* ο πόλεμος σε στρατιωτικό επίπεδο στην Ουκρανία θα
συνεχιστεί, η όξυνση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών
θα επιφέρει κι άλλες κλιμακώσεις, εστίες νέων συγκρούσεων δημιουργούνται. Η κατάσταση για το λαό μας και τους
άλλους λαούς θα χειροτερεύει με ραγδαίους ρυθμούς.
* τα κέρδη των μονοπωλίων, ειδικά όσων εμπλέκονται
με την ενέργεια και τους πολέμους (εξοπλισμοί), εκτοξεύονται σε πρωτοφανή ύψη, απομυζώντας δισεκατομμύρια
και από μισθούς- συντάξεις- λαϊκές ανάγκες και από τις
χρηματοδοτήσεις των κυβερνητικών και ευρωενωσιακών
προγραμμάτων.
* εκατομμύρια συνταξιούχοι θα βιώσουν την καταστροφή του βιοτικού τους επιπέδου. Οι όποιες αυξήσεις ψίχουλα σε μισθούς και συντάξεις εξαγγέλλει η κυβέρνηση ή
επιδοτήσεις τύπου pass που αποδίδει για να συγκρατήσει
προσωρινά το ξέσπασμα της οργής και αγανάκτησης
εργαζομένων και λαού, ειδικά εν όψει εκλογών, δεν πρόκειται να μας σώσουν από την επερχόμενη δυστυχία.
Μπροστά στις εξελίξεις αυτές για το λαό δεν απομένει
άλλος δρόμος και επιλογή εκτός της άμεσης και δυναμικής
αγωνιστικής απάντησης, με στόχους απόκρουσης αυτής
της πολιτικής και διεκδίκησης αιτημάτων και λύσεων, όπως
τις έχει αποτυπώσει το ΠΑΜΕ, το ταξικό εργατικό κίνημα,
το κίνημα των συνταξιούχων.
Το εργατικό και λαϊκό κίνημα οργανώνουν άμεσα κινητοποιήσεις:
- Στις 10 Σεπτέμβρη το εργατικό κίνημα οργανώνει την
αγωνιστική του παρέμβαση με συγκέντρωση στην ΔΕΘ.
- Στις 13 Σεπτέμβρη Τρίτη το απόγευμα μαζικές παραστάσεις έξω από τα γραφεία εταιριών παρόχων ηλεκτρικού
ρεύματος. Σε κάθε περιοχή (σε Αττική και περιφέρεια) τα
συνδικάτα, οι λαϊκές επιτροπές θα παρέμβουν σε τοπικά
καταστήματα εταιριών, όπως θα ανακοινωθούν.
- Στις 15 Σεπτέμβρη Πέμπτη 7 μμ το ΠΑΜΕ και τα εργατικά συνδικάτα οργανώνουν συγκέντρωση στο υπουργείο
οικονομικών στο Σύνταγμα.
Καλούμε όλα τα μέλη μας να πάρουν μέρος στις δράσεις αυτές. Ειδικά για τη συγκέντρωση της Πέμπτης 15/9 ο
σύλλογος θα συμμετέχει με το μπλοκ του.
ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΤΣΑΚΙΣΟΥΝ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ.
ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΙΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΣΚΛΗΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ

Βάλανε στόχο να μας πεθάνουν
Εμπρός Συνάδελφοι ξεσηκωμός
Να βγούμε όλοι στους δρόμους
Να ανατρέψουμε την πολιτική τους
Να σαρώσουμε τη βρωμιά τους
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Πολιτική των κυβερνήσεων για ενέργεια ρεύμα Αντιφάσεις και αδιέξοδα
Όλες οι κυβερνήσεις της τελευταίας δεκαετίας προώθησαν σταθερά την προσαρμογή του μίγματος πηγών παραγωγής ενέργειας (καύσιμα- ηλεκτρικό ρεύμα) στις ευρωενωσιακές επιλογές για την λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη, δηλαδή το άπλωμα των
επενδυτικών και κερδοσκοπικών δράσεων των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων της
ενέργειας στον τομέα που αναδείχτηκε σαν το νέο τοπίο επέκτασης αυτής της δράσης
των κεφαλαίων, που δεν έβρισκαν άλλες πηγές έντονης κερδοφορίας.
Με την επίκληση της κλιματικής αλλαγής, της χειροτέρευσης δηλαδή της κατάστασης του γήινου περιβάλλοντος, που τα ίδια μονοπώλια, οι κυβερνήσεις τους και οι
ενώσεις τους (ΕΕ, ΝΑΤΟ κ.α.) δεκαετίες τώρα προκαλούν με τις δολοφονικές για το
περιβάλλον επιλογές τους, αποφάσισαν να επιβάλλουν μοντέλα παραγωγής ενέργειας
για ρεύμα, κίνηση, θέρμανση κλπ, που ταίριαζαν στις νέες επενδυτικές προτεραιότητές
τους.
Έτσι προώθησαν την σταδιακή- ταχύτερη είτε αργότερη- κατάργηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από γαιάνθρακες (λιγνίτη) και πετρέλαιο, που κατείχαν πλεονεκτική θέση σαν φτηνές και εύκολες μέθοδοι και αντικατάστασή τους από την ανάπτυξη νέων, στηριγμένων σε ΑΠΕ και φυσικό αέριο, ενώ για τις μεταφορές προκρίθηκε
η ηλεκτροκίνηση (ηλεκτρικά αυτοκίνητα κ.α.).
Για να υποχρεώσουν τα λαϊκά στρώματα να αποδεχτούν αυτές τις επιλογές επινόησαν και εφάρμοσαν εξωφρενικές μεθοδεύσεις, όπως τα πρόστιμα για τους ρύπους, το
χρηματιστήριο της ενέργειας (το οποίο ενσωμάτωσε στην ελληνική νομοθεσία η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ) κλπ, εκτός βέβαια της προκλητικής και απατεωνίστικης προπαγάνδας
που εξαπέλυσαν. Ας θυμηθούμε τι έλεγαν οι δικοί μας υπουργοί ότι με το φ.α. αντί για
λιγνίτη (που τεχνικά τον ακρίβυναν πολύ) θα παίρνουμε σχεδόν… τσάμπα το ρεύμα!!
Τις επιλογές αυτές υιοθέτησαν και προώθησαν όλες οι κυβερνήσεις, δεξιές και αριστερές, μονομαχώντας μάλιστα για το ποια είναι η πιο… πιστή στην κατάργηση του
λιγνίτη και στην εισαγωγή των ΑΠΕ, του φ.α., της «πράσινης» ανάπτυξης!!
Αποτέλεσμα; Το ζούμε σήμερα. Αλλά ακριβώς επειδή το ζούμε χρειάζεται να τονίσουμε πλευρές της πολιτικής αυτής, καθώς και τη στάση των κυβερνήσεων και των
κομμάτων.
1) Ανεξάρτητα από τις εξελίξεις (κύρια ο πόλεμος στην Ουκρανία, που σε σημαντικό
βαθμό ανέτρεψε τα σχέδια αυτά, αφού το ρωσικό φ.α. έγινε εργαλείο της αντιπαράθεσης ΕΕ-ΗΠΑ και Ρωσίας) όλα τα αστικά κόμματα εμμένουν σταθερά στη γραμμή για την
«πράσινη» ανάπτυξη και την οριστική αντικατάσταση του λιγνίτη, την περιθωριοποίηση
άλλων πηγών (υδροηλεκτρικά, πετρέλαιο, βενζίνη).
2) Όλα αναγκάστηκαν στις αναπόφευκτες πλέον κωλοτούμπες και αναδιπλώσεις
όσον αφορά στην ταχύτητα εφαρμογής των σχεδιασμών. Έτσι μπήκε (προσωρινό;)
φρένο στην κατάργηση του λιγνίτη και επανέρχονται ξανά σε λειτουργία τα λιγνιτορυχεία και οι αντίστοιχες μονάδες παραγωγής ρεύματος της ΔΕΗ. Εδώ να πούμε πως το
κλείσιμο αυτών των μονάδων πριν ένα-δύο χρόνια ούτε λίγο- ούτε πολύ πανηγυρίστηκε
σαν μεγάλο κατόρθωμα και η απόλυση χιλιάδων εξειδικευμένων εργαζομένων συνοδεύτηκε από υποσχέσεις για ανύπαρκτες νέες θέσεις εργασίας με την ανάπτυξη των ΑΠΕ.
Σήμερα θα επιστρατεύουν τους απολυμένους για να πάρουν μπρος τα κλειστά εργοστάσια!!
- Για την αντικατάσταση του πετρελαίου θέρμανσης έγινε ολόκληρη καμπάνια και
δόθηκε ικανή επιχορήγηση της αντικατάστασης των θερμαντικών συστημάτων πετρελαίου από αντίστοιχα καύσης φ.α. Σήμερα έρχονται τα πάνω- κάτω και ζητούν από τους
700.000 χρήστες φ.α. να ξηλώσουν τις εγκαταστάσεις αυτές και να ξαναβάλουν πετρελαίου!!
- Πριν λίγα χρόνια, εν μέσω κρίσης, καλούσαν τον κόσμο να μην καίει ξύλα στα τζάκια, γιατί προκαλούνταν επιβάρυνση της ατμόσφαιρας. Σήμερα προτρέπουν τα νοικοκυριά, που έχουν υποδομές τέτοιες, να ανάβουν τα τζάκια τους!!
- Πριν όχι πολύ καιρό μας διαβεβαίωναν (η σημερινή κυβέρνηση) ότι, επειδή εμείς
δεν είμαστε πολύ εξαρτημένοι από το ρώσικο φ.α. δεν θα είχαμε προβλήματα με την
ηλεκτρική ενέργεια και η χώρα ήταν προστατευμένη. Σήμερα μας καλούν να κάνουμε
οικονομία στο ρεύμα και μάλιστα ετοιμάζονται να επιβάλλουν πρόστιμα σε όποιον…
«δεν συμμορφωθεί προς τας υποδείξεις»!!
- Δεν ξεχνάμε ότι μας υπόσχονταν πως θα φορολογήσουν τα υπερκέρδη των εταιριών παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας για να «βοηθήσουν» τα λαϊκά νοικοκυριά. Σήμερα
ταράζουν εμάς στη φορολογία, για να χρηματοδοτούν τα μονοπώλια με τα διάφορα
pass, που διπλασιάζουν και τριπλασιάζουν τα κέρδη τους.
- Μας υπόσχονταν πως θα καταργήσουν τη «ρήτρα αναπροσαρμογής» για να μας
αλαφρώσουν από τους υπέρογκους λογαριασμούς και την ενσωμάτωσαν στα τιμολόγια, όπου προσθέτοντας κι άλλα, νέα τέλη τα εξακόντισαν σε δυσθεώρητα ύψη.
- Μας ζάλισαν με την προπαγάνδα για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τώρα- εν όψει των
προβλημάτων με την κατανάλωση ρεύματος- αρχίζουν και τα γυρίζουν, ότι είναι ακριβά,
θα καταναλώνουν ρεύμα κλπ.
Πως θα αποκαλούσατε εσείς τέτοια κόμματα και κυβερνήσεις; Σκιτζήδες; Απατεώνες; Ανερμάτιστους; Αποτυχημένους; Ξεφτίλες;
Πιστεύουμε θα συμφωνήσετε μαζί μας, πως όποιο τέτοιο και άλλο αντίστοιχο…
κοσμητικό επίθετο τους ταιριάζει απόλυτα…
Το πρόβλημα είναι ότι τους πληρώνουμε εμείς. Και έχουν το θράσος να μας την λένε
κι από πάνω. Και περιμένουν πως και στις επόμενες εκλογές εμείς θα παραμείνουμε
θύματά τους στη συνεχιζόμενη σφαγή μας. Ε να μην τους κάνουμε το χατίρι. Εδώ και
τώρα ξεσηκωμός. Όλοι και όλες στους δρόμους του Αγώνα. Χωρίς αναμονή και υπομονή. Χωρίς αυταπάτες. Χωρίς σωτήρες. Εμείς θα σώσουμε τους εαυτούς μας. ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ. ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ!!!!! Να απαλλαχτούμε από όλους αυτούς!!!

Οργανωθείτε τώρα στα συνδικάτα. Κανείς μόνος
του. Όχι στην απογοήτευση, τη μοιρολατρεία, την
υποταγή. Πάρτε μέρος στους Αγώνες. Μόνο αυτοί
έχουν ελπίδα, προοπτική.

Η έξοδος από την στενή επιτήρηση
Για πολλοστή φορά
ένας ακόμη πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του
πανηγυρίζουν για την
σωτήρια «έξοδο» της οικονομίας από την επιτήρηση,
την επιτροπεία, τον έλεγχο, τα μνημόνια κλπ των
μηχανισμών της ΕΕ, που
όλως περιέργως πανηγύριζαν και για την σωτήρια
«είσοδο» (έστω κι αν
κάποιοι στην αρχή την
κατήγγειλαν στα λόγια)
της οικονομίας στα μνημόνια, επιτηρήσεις, επιτροπείες, ελέγχους από τους
ίδιους μηχανισμούς της
ΕΕ!!
Πέρα από την απάτη
που επιχειρούν σε βάρος
των εργαζομένων και του
λαού, κρύβοντας την πραγματικότητα, που όμως βοά
πως καμιά έξοδος δεν
υπάρχει, αφού η ΕΕ και οι
επιτροπείες, οι έλεγχοι, οι
επιτηρήσεις της θα είναι
πάντα παρούσες μέσα από
άλλους διαδρόμους και
μηχανισμούς
(εξάμηνοι
έλεγχοι, προϋπολογισμοί,
εκθέσεις πορείας των οικονομικών, αντιλαϊκά ελλείμματα, ματωμένα πλεονάσματα, τήρηση των αντεργατικών όρων του Ταμείου
Ανάκαμψης κ.α.), η άλλη
πραγματική ουσία που βιώνουν οι εργαζόμενοι και ο
λαός είναι αυτή που βάζουν
τα παρακάτω (και άλλα)
ερωτήματα:

* Ο διπλασιασμός και
τριπλασιασμός των τιμολογίων του ηλεκτρικού ρεύματος ποιας «σωτήριας
εξόδου» απότοκο είναι;
* Η ακρίβεια, που σκαρφαλώνει κάθε μέρα «δέκαδέκα τα σκαλιά», συντρίβοντας τους μισθούς και τις
συντάξεις από ποια «σωτήρια έξοδο» προήλθε;
* Την εκτόξευση των
ενοικίων και τόκων των
δανείων (ειδικά στεγαστικών), την επιτάχυνση της
αρπαγής χιλιάδων σπιτιών
ανήμπορων δανειοληπτών
από τα κοράκια ποια
«σωτήρια έξοδος» την προκάλεσε;
* Ο επερχόμενος βαρύς
χειμώνας, όχι κλιματολογικά, αλλά σαν ένα πιο σκληρό χτύπημα στις συνθήκες
διαβίωσης του λαού από
ποια «σωτήρια έξοδο» θα
εμφανιστεί;
* Οι αποφάσεις της ΕΕ,
που θα εφαρμοστούν σε
όλες τις χώρες, για τις
αυξήσεις των φόρων στα
καύσιμα και τους νέους
φόρους στην ενέργεια που
θα πληρώνει ο λαός, βιώνοντας ταυτόχρονα την
ενεργειακή φτώχεια, αλλά
και τις νέες φοροαπαλλαγές των κερδών των μονοπωλίων της ενέργειας αποτέλεσμα ποιας «σωτήριας
εξόδου» θα είναι ;
* Οι αυξήσεις εμπαιγμός και αίσχος στις συντά-

ξεις και στους μισθούς που
ανήγγειλε η κυβέρνηση
από ποια «σωτήρια έξοδο»
θα προκύψουν ;
* Τελικά σε βάρος του
λαού η «σωτήρια έξοδος»
τι άλλο θα φέρει εκτός από
όλα τα παραπάνω συν εκείνα που παραμένουν σαν
μόνιμη κληρονομιά της
«σωτήριας εισόδου»;
Η μόνη σωτήρια δι-έξοδος για τους εργαζόμενους και το λαό είναι να
απορρίψουν τα ψέματα και
τις απάτες της κυβέρνησης, των άλλων αστικών
κομμάτων, που επίσης σαν
κυβερνήσεις μας οδήγησαν σε τέτοιες «εισόδους»
και «εξόδους», να στρατευτούν στον αγώνα για την
έξοδο από τον επικίνδυνο
και αδιέξοδο αυτό δρόμο
που χαράζουν η ΕΕ, τα
μονοπώλια, οι κυβερνήσεις
τους.
Να διεκδικήσουν αγωνιστικά τα αιτήματά τους και
να παλέψουν για την ανατροπή της αντεργατικήςαντιλαϊκής πολιτικής, που
οδηγεί στα τάρταρα τη
ζωή τους.
Να συνταχτούν με το
ταξικό εργατικό- λαϊκό
κίνημα, το αγωνιζόμενο
συνταξιουχικό
κίνημα
στους καθημερινούς αγώνες, που αποδείχτηκε στην
πράξη πως αποτελούν τη
μοναδική ελπίδα και προοπτική για το λαό.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ «ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ»
Άλλος ένας χώρος,
άλλη μια επιχείρηση που οι
εργαζόμενοι σ’ αυτήν υποχρεώθηκαν να οργανώσουν και να πραγματοποιήσουν αγωνιστικές δράσεις ενάντια στα σχέδια
των εργοδοτών τους (νέοι
επενδυτές που εξαγόρασαν το εργοστάσιο ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ στη Θεσσαλονίκη)
αφ’ ενός να απολύσουν
παλιούς εργαζόμενους,
αφ’ ετέρου να καταργήσουν τις υπάρχουσες
εργασιακές σχέσεις, που
παρ’ όλη την υποχώρηση
των εργαζομένων στην
πίεση που άσκησε το ενδεχόμενο πλήρους κλεισίματος της εταιρίας σε προηγούμενη περίοδο (αποδέχτηκαν μειώσεις μισθών),
εξακολουθούν να εξασφαλίζουν ορισμένα εργασιακά και μισθολογικά δικαιώματα.
Οι εργαζόμενοι αντέδρασαν άμεσα με μαζικές,
συμμετοχικές διαδικασίες,
αποφάσισαν την αγωνιστική τους αντίδραση. Ένας
κύκλος απεργιακών κινητοποιήσεων ξεκίνησε με
δύο βασικά αιτήματα: την
ανάκληση των απολύσεων
και την υπογραφή ΣΣΕ,
που θα ικανοποιεί αυξήσεις στους μισθούς και
άλλα αιτήματα.
Η εργοδοσία αρνήθηκε
κάθε συζήτηση, απέρριψε
τα αιτήματα των εργαζομένων και επέμεινε στις επι-

λογές της. Σκλήρυνε τη
στάση της, επιχειρώντας
να τρομοκρατήσει τους
εργάτες. Έστησε τρομοκρατικό μηχανισμό με
μπράβους, απειλές και
απεργοσπαστικό μηχανισμό για να σπάσει την
απεργία. Βλέποντας να
αποτυγχάνουν οι σχεδιασμοί της, να μην κάμπτουν
την αποφασιστικότητα των
εργαζομένων κάλεσε την
αστυνομία και τη δικαιοσύνη, αξιοποιώντας τον νόμο
Χατζηδάκη.
Οι εργαζόμενοι δέχτηκαν επανελλειμμένα επίθεση από τις δυνάμεις καταστολής,
συνδικαλιστές
χτυπήθηκαν και συνελήφθηκαν, οδηγούνται στα
δικαστήρια με τις στημένες κατηγορίες περί παρεμπόδισης εισόδου των
απεργοσπαστών στο εργοστάσιο.
Δέχτηκαν όμως και την
μεγάλη στήριξη και αλληλεγγύη εργαζομένων από
άλλες επιχειρήσεις, από το
ταξικό εργατικό κίνημα, το

ΠΑΜΕ σε όλη τη χώρα,
ιδιαίτερα από τη γύρω
περιοχή. Η παρουσία έξω
από τις πύλες του εργοστασίου δεν περιορίστηκε
πλέον μόνο στους εργάτες
της εταιρίας, αλλά πλήθυνε με την παρουσία εργαζομένων και λαϊκών ανθρώπων, που στάθηκαν στο
πλευρό των απεργών.
Η εργοδοσία έσπασε τα
μούτρα της. Οι εργάτες
δεν κάνουν πίσω. Συνεχίζουν τον αγώνα αποφασισμένοι να νικήσουν, να
κερδίσουν τα αιτήματά
τους. Είμαστε μαζί τους.

Εμπρός η εργατική τάξη, ο λαός
να βγούμε στο
προσκήνιο.
Να πάρουμε τις
ζωές μας στα
χέρια μας. Να
αποφασίσουμε
εμείς τι κοινωνία
θέλουμε.

ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ

Σεπτέμβρης 2022

Αστεία και σοβαρά
Το μάθατε; Οι Τζήμερος- Κρανιδιώτης διέγραψαν τον
Μπογδάνο από το «κόμμα», που πολύ πρόσφατα έστησαν
οι τρεις τους πανηγυρίζοντας, την «Εθνική Δημιουργία».
Ποια ήταν όμως η πρώτη… σοβαρή «εθνική και δημιουργική» πράξη τους; Το μεταξύ τους υβρεολόγιο και οι
αλληλοκατηγορίες, όπου οι δύο πρώτοι διαγράφοντες
κατηγόρησαν τον τρίτο διαγραφόμενο για «αλαζονεία,
αμετροέπεια, αντιδεοντολογία», με τον διαγραφέντα
Μπογδάνο να τους απαντά πως μεθόδευσαν ένα «σύστημα υποκλοπών και παρακρατικών μεθοδεύσεων», λειτουργώντας σαν «ένα παράρτημα της πασοκοποταμίσιας
ΝΔ του Μητσοτάκη». Επίκαιρα πάντως τα περί υποκλοπών και παρακρατικών. Για να τα καταλογίζουν οι μεν
προς τον δε και ανάποδα, κάτι θα ξέρουν. Αλλά κι αυτό
το «πασοκοποταμίσια ΝΔ» έ; Που το σκέφτηκε ο Μπογδάνος; Λέτε να είχε φτάσει στα αυτιά του κάποια πληροφορία από τις παρακολουθήσεις των τηλεφωνικών συνομιλιών του Ανδρουλάκη από τη ΝΔ; Δεν καταλογίζουμε κάτι,
απλά μας πέρασε απ’ το μυαλό.
------------------------------------------------------------------------------Κάποιοι ζήλεψαν τις… δόξες του Τζεφ Μπέζος, ιδιοκτήτη της αμερικανικής πολυεθνικής ηλεκτρονικού
εμπορίου ΑΜΑΖΟΝ εδώ στην Ελλαδάρα του Αδώνιδος-όνειδος. Κι έτσι ο εργοδότης του ξενοδοχείου
«GRAND RESORT LAGONISSI» αποφάσισε να βάζει
στο δικό του χέρι τα φιλοδωρήματα, που οι πελάτες του
ξενοδοχείου αφήνουν στους εργαζόμενους εκεί. Το
ζήτημα καταγγέλθηκε στην Επιθεώρηση εργασίας κι
εκείνη έσπευσε εξαγριωμένη και αγανακτισμένη να
κάνει… συστάσεις στον ξενοδόχο!! Βέβαια υπήρξε
αντίδραση των εργαζομένων και του κλαδικού συνδικάτου και η εργοδοσία συμμαζεύτηκε. Εμείς πάντως
κατανοούμε τον εργοδότη. Μπορεί κι αυτός να θέλει να
πάει ένα μικρό ταξιδάκι στο διάστημα, όπως ο Μπέζος,
που μετά τη δική του δεκάλεπτη διαστημική βόλτα, είχε
δηλώσει, απευθυνόμενος στους εργαζόμενούς του,
που τους άρπαζε τα φιλοδωρήματα, «παιδιά εσείς πληρώσατε αυτό το ταξίδι»!! Ε να μην μαζέψει κι ο ξενοδόχος μας τα έξοδά του από τα φιλοδωρήματα;
-------------------------------------------------------------------------------Με την ευκαιρία των ανακατατάξεων που γίνονται στο
ιταλικό πολιτικό σκηνικό και εν όψει νέων εκλογών (όπως
άλλωστε γίνεται σχεδόν σε όλες τις χώρες κατά καιρούς)
διαβάσαμε τους τίτλους παλιών και νέων κομμάτων. Έχουμε και λέμε: Δίπλα στο παλιό κλασικό αστικό σοσιαλδημοκρατικό Δημοκρατικό Κόμμα (PD) υπάρχουν και εμφανίστηκαν τα: Λέγκα, Φόρτσα Ιτάλια, Πέντε Αστέρια, Αδέλφια
της Ιταλίας (άραγε μπορεί να ήταν ένα ιταλικό κόμμα που
τα αδέλφια να ήταν της Λιβύης ή του Καζακστάν;), Azione
(Δράση), Δέσμευση Πολιτών (με σήμα τη… μέλισσα- άρα
πολίτες είναι οι μέλισσες)!!!
Κάπως σαν και τα προηγούμενα ή σημερινά όπου εμφανίστηκαν και εξαφανίστηκαν και εδώ σε εμάς, τα ΠΟΤΑΜΙ,
ΛΑΟΣ, ΜΕΡΑ25, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ,
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ και πιο παλιά
τα «κόμματα» που έστηναν ο Σαμαράς, η Μπακογιάννη και
λοιποί αστέρες της πολιτικής σκηνής μας.
Τι δείχνει αυτός ο… πλούτος των διαφορετικών ονομάτων των αστικών κομμάτων, όταν μάλιστα σχεδόν όλα
συγκροτούν προεκλογικές ή φτιάχνουν μετεκλογικές ομάδες συνεργασιών με κοινά προγράμματα; Τίποτα περισσότερο από τη φτώχεια των δυνατοτήτων τους να κρύβουν
τις ανύπαρκτες ουσιαστικές διαφορές τους, όσον αφορά
στην από όλα ανεξαιρέτως εφαρμοζόμενη φιλομονοπωλιακή αστική οικονομική πολιτική σε βάρος των εργαζομένων και των λαών. Οι διαφορετικοί τίτλοι επίσης είναι η
δοκιμασμένη μέθοδος πολιτικής και ιδεολογικής εξαπάτη“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

Προετοιμάζουν
έναν σκληρό
χειμώνα για τους
εργαζόμενους
και το λαό.
Εμπρός με τους
ταξικούςπαλλαϊκούς
αγώνες μας να
τον κάνουμε
τελευταίο χειμώνα γι’ αυτούς

σης της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. Αν η
κατάσταση δεν ήταν τόσο σοβαρή, θα γελάγαμε μαζί
τους…
------------------------------------------------------------------------------Σε δηλώσεις της η Γερμανίδα ΥΠΕΞ Αναλένα Μπέρμποκ επανέλαβε ότι η Γερμανία θα βρίσκεται στο πλευρό της Ουκρανίας για όσο χρειαστεί και ότι δεν θα
υποκύψει στον «ενεργειακό εκβιασμό» της Ρωσίας,
ακόμα κι αν οι Γερμανοί πολίτες βγουν στους δρόμους
τον χειμώνα επειδή δεν έχουν να πληρώσουν για τις
υψηλές τιμές της Ενέργειας και άλλων προϊόντων…
Εμείς καλούμε τους γερμανούς εργαζόμενους, το γερμανικό λαό να βγουν από τώρα στους δρόμους και να
κόψουν το βήχα στη γερμανική κυβέρνηση και στους
τέτοιους υπουργούς της, που ομολογούν πως θα τους
αφήσουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το χειμώνα. Εμπρός
γερμανοί εργάτες και συνταξιούχοι. Όλοι στους δρόμους. Εμείς θα είμαστε μαζί σας.
--------------------------------------------------------------------------Και τα γράφουμε αυτά γιατί ταυτόχρονα δημοσιεύτηκαν τα στοιχεία δημοσκόπησης του ινστιτούτου «Forsa»
στη Γερμανία, όπου το 77% των ερωτηθέντων ζητά από
τη Δύση να επιδιώξει ενεργά την έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών,
ενώ το 62% τάσσεται κατά της παράδοσης βαρέων
όπλων στην Ουκρανία. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν. Άιντε
77% ή έστω 62% γερμανοί βγείτε στους δρόμους να επιβάλετε τη θέλησή σας. Πείτε nein στην πολιτική της
κυβέρνησής σας. Πάλι θα είμαστε μαζί σας.
----------------------------------------------------------------------------Ο ΣΥΡΙΖΑ διαμαρτύρεται και καταγγέλλει την κυβέρνηση που δεν έδωσε αυξήσεις στις συντάξεις πριν από την
1/1/2023 και μάλιστα μεγαλύτερες από αυτές που φαίνεται
πως θα εξαγγελθούν στη ΔΕΘ. Επειδή εμείς δεν έχουμε
μνήμη χρυσόψαρου, θα θυμίσουμε στον ΣΥΡΙΖΑ πως
αυτός σαν κυβέρνηση, με τον… παρεξηγημένο(!!) νόμο
Κατρούγκαλου επέβαλε αυτά τα μαγειρέματα για τα ποσοστά αυξήσεων, ενώ επίσης μετέφερε την ημερομηνία απόδοσής τους από την 1/1/2021 στην 1/1/2023!! Θυμηθήκατε
τώρα;
------------------------------------------------------------------------------Και με την ευκαιρία. Όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα δέχτηκαν σε συνάντηση αντιπροσωπεία της ΣΕΑ,
ανεξάρτητα από τη στάση τους ή την αξιοπιστία τους
απέναντι στα προβλήματα και αιτήματα των συνταξιούχων (πχ ΝΔ σαν κυβέρνηση). Ποιο μόνο κόμμα ακόμαμερικούς μήνες μετά- δεν έχει δεχτεί να συναντήσει τη
ΣΕΑ; Το βρήκατε. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί; Μήπως επειδή θεωρεί σαν αποκλειστικό και προνομιακό συνομιλητή του
για τα συνταξιοδοτικά το ανύπαρκτο «δίκτυο»; Μήπως
επειδή το 2016… παρεξηγήσαμε το νόμο Κατρούγκαλου; Τι να σας πούμε κι εμείς.
συνέχεια στη σελ. 8

«Κοινωνική» πολιτική της κυβέρνησης: Περικοπή επιδομάτων
Μεταφέρουμε την είδηση από την ενημέρωση τ/ο
σταθμού: Τα παρακάτω κοινωνικά επιδόματα “κόβονται”
από δικαιούχους, λόγω της αύξησης των αντικειμενικών
αξιών των ακινήτων που έχουν στην ιδιοκτησία τους.
1) Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
Χάνει το επίδομα ένας άγαμος κάτοχος διαμερίσματος νέας αντικειμενικής αξίας ύψους 95 χιλ. ευρώ (προηγούμενη 80 χιλιάδες). Το όριο για τη λήψη του επιδόματος είναι 90 χιλιάδες.
2) Επίδομα Στέγασης
Μια τετραμελής οικογένεια που έχει ακίνητο με αντικειμενική αξία που ανέβηκε στα 190 χιλ. ευρώ, δεν δικαιούται το επίδομα καθώς το όριο για να το λάβει είναι 180
χιλ.
3) Επίδομα Θέρμανσης
Εκτός επιδόματος θέρμανσης βρίσκεται άγαμος κάτοχος ακινήτου με νέα αντ. αξία 190 χιλ. ευρώ (προηγούμενη 160 χιλ).
4) Φοροαπαλλαγή για την πρώτη κατοικία
Ζευγάρι που η παλιά αντ. αξία του ακινήτου της ήταν
170 χιλ. ευρώ, αυτή ανέβηκε στα 205 χιλ. ευρώ. Το όριο
για την φοροαπαλλαγή είναι 200 χιλ. ευρώ, με αποτέλεσμα η εν λόγω οικογένεια καλείται να πληρώσει επιπλέον
φόρο 5.000 ευρώ!!!
5) Μειωμένος κατά 50% ΕΝΦΙΑ
Άγαμος με ακίνητο νέας αντ. αξίας 90 χιλ. ευρώ (προηγούμενη 70 χιλιάδες) χάνει τη μείωση.
Κι αυτά την ίδια ώρα που ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ
εξήγγειλε επέκταση και αύξηση των σχετικών κονδυλίων!!!
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ (ΠΙ)
συνέχεια από τη σελ. 3
κού ιατρού, διασφαλίζοντας τη συνέχεια και τον συντονισμό της φροντίδας.
Από μια πρώτη ανάγνωση των διατάξεων προκύπτουν
τα εξής:
1) Ο Π.Ι. είναι υπεύθυνος για την αντιμετώπιση κάθε
είδους προβλήματος υγείας του κάθε πολίτη. Αυτή υπόκειται στον αποκλειστικό αρχικό δικό του έλεγχο σε
πρώτο στάδιο, ξεκινώντας από τον ατομικό κλινικό (σε
μονάδα ΠΦΥ ή στο ατομικό ιατρείο), την παρακλινική
εξεταστική διαδικασία (προληπτικές και προσυμπτωματικές εξετάσεις). Η δική του γνωμάτευση ή εκτίμηση για
ανάγκη ή όχι περαιτέρω αντιμετώπισης- ανάλογα με το
είδος της πάθησης, την σοβαρότητα της περίπτωσης
κλπ- θα προάγει σε δεύτερο στάδιο την παραπομπή του
πολίτη- δυνητικά ασθενούς- είτε σε γιατρό ξεχωριστής
ειδικότητας ή σε μορφή περίθαλψης δεύτερου ή τρίτου
επιπέδου (ΚΥ, ΤΟΜΥ ή νοσοκομείο). Την παραπομπή θα
αποφασίζει και εγκρίνει ο Π.Ι., ο πολίτης δεν θα μπορεί
να πάει μόνος του πχ σε εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείου
ή ΚΥ για να εξεταστεί αν νιώθει κάποια ενόχληση ή
φοβάται για κάτι. Εξαιρείται η έκτακτη κατάσταση πχ
δυστύχημα, έμφραγμα όπου θα πηγαίνει στα επείγοντα.
2) Με τον τρόπο αυτό ο πολίτης- ασθενής για οποιοδήποτε πρόβλημά του θα πρέπει να περάσει πρώτα από
τον ΠΙ, για να πάρει την έγκριση- παραπομπή του σε
άλλον, άλλης ειδικότητας ή σε δομή περίθαλψης, εκτός
των εκτάκτων περιστατικών. Το ίδιο θα ισχύει και για
εξετάσεις κλπ.
3) Η πρώτη άμεση επίπτωση θα είναι η επιβολή μιας
διαδικασίας «γραφειοκρατικού» χαρακτήρα, αφού ο
πολίτης- ασθενής θα υποχρεώνεται σε προσπάθεια
διπλών ή τριπλών ραντεβού από τον ένα γιατρό στον
άλλο.
4) Η δεύτερη επίπτωση – «κρυφή» και πιο σοβαρήείναι να αντιμετωπίζει πιθανή λαθεμένη διάγνωση του ΠΙ
για ένα πρόβλημα, που θα απαιτεί την πρώτη, άμεση και
αναγκαία διάγνωση του ειδικού γιατρού, πχ καρδιολόγου.
5) Τι θα γίνεται με την πρόληψη παθήσεων που η
έγκαιρη διάγνωσή τους επιβάλει την τακτική εξεταστική
διαδικασία πχ εξετάσεις για προστάτη για τους άντρες ή
τεστ ΠΑΠ για τις γυναίκες, που πρέπει οπωσδήποτε να
επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο ή και συχνότερα με
παραπεμπτικό του θεράποντος ειδικού γιατρού. Κι αυτές
θα περνάνε πρώτα από την κρισάρα του ΠΙ;
6) Στην ίδια λογική τι θα γίνεται με τους πάσχοντες
από χρόνιες παθήσεις (καρδιοπαθείς, διαβητικούς, καρκινοπαθείς κλπ). Κι αυτοί θα μπουν στην διαδικασία του
περάσματος πρώτα από τον ΠΙ για να πάνε μετά στον
καρδιολόγο τους για την τακτική συνταγογράφηση των
φαρμάκων τους ή περιοδικών εξετάσεων (αίματος, υπέρηχο κ.α.), για την πραγματοποίηση εξετάσεων σε νοσοκομείο (πχ έλεγχος βηματοδότη);
Το τελικό ερώτημα που γεννιέται είναι προς τι όλη
αυτή η «φασαρία» με τον ΠΙ; Που πραγματικά σκοπεύει, τι κρύβουν τα γενικά κι αόριστα αναφερόμενα στη
νομοθετική ρύθμιση;
Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση δεν δείχνει έτοιμη να
ανοίξει όλα τα χαρτιά της τώρα. Φάνηκε και από την
λιγόλεξη αναφορά του Μητσοτάκη στην ΔΕΘ. Έτσι η
κατάσταση, εκτός από την υποχρεωτικότητα να γραφτούμε όλοι σε έναν ΠΙ, δεν φαίνεται να αλλάζει πρακτικά. Δηλαδή θα εξακολουθούμε να πηγαίνουμε απευθείας στους ειδικούς γιατρούς που μας παρακολουθούν για
τα όποια προβλήματά μας, στους οποίους ίσως απλά θα
πρέπει να δηλώνουμε ποιος είναι ο ΠΙ μας. Και φυσικά
προετοιμαζόμαστε για την κρίσιμη κίνηση της κυβέρνησης, όταν το αποφασίσει.
ΥΓ. Δεν επεκταθήκαμε εδώ σε «δεύτερα» ζητήματα- εξ
ίσου σοβαρά-, όπως λχ το ότι ο κάθε ένας ΠΙ χρεώνεται
με 2000(!!!) πολίτες στο πελατολόγιό του, κι άιντε να τα
βγάλει πέρα. Στην ουσία δηλαδή μιλάμε για «περάστε-σκουπίστε- τελειώσατε» ΠΦΥ του πολίτη, στο πρώτο
αυτό επίπεδο. Θα επανέλθουμε όταν θα χρειαστεί.
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Αστεία και σοβαρά
συνέχεια από τη σελ. 7
«Άγνωσται αι βουλαί του»… Αλέξη… Κρίντε τον πάντως,
είναι κι αυτό ένα στοιχείο της αντισυνταξιουχικής στάσης του.
--------------------------------------------------------------------------Και για κερασάκι. Τι ψηφίσανε μαζί ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και
ΠΑΣΟΚ στη βουλή; Τη μονιμοποίηση των ειδικών φόρων
στην Ενέργεια και την επέκταση των προνομίων των εφοπλιστών τον Ιούλη και το νόμο για το ξεπούλημα των
ναυπηγείων Ελευσίνας στους αμερικανούς (ΟΝΕΧ) στις
31 Αυγούστου . Θυμίζουμε πως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε
πουλήσει τα Ναυπηγεία Σύρου επίσης στην ΟΝΕΧ και με
τις ψήφους των άλλων. Τόσο διαφορετικοί είναι…
--------------------------------------------------------------------------Το ακούσαμε κι αυτό. Κι από ποιον άλλον; Από τον
Άδωνι. Τι; Ότι ο Μαρτσέλο, πρώην ποδοσφαιριστής της
ΡΕΑΛ, ήρθε στον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ επειδή είναι κυβέρνηση η
ΝΔ και πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Το γράφουμε με
δική μας φτωχή μετάφραση του πλούτου των λεγομένων
του Αδώνιδος-όνειδος σε συνέντευξή του. Γιατί ο ίδιος
ξέσπασε στο ντελίριο «ο Μαρτσέλο έρχεται γιατί έπαιξε
ρόλο το καλό όνομα της Ελλάδας… γιατί ανεβάζει ο
Μητσοτάκης την Ελλάδα… άμα η Ελλάδα ήταν ένα μέρος
ντίρλα(!!!!!) δεν θα ερχόταν ο Μαρτσέλο… για να ‘ρθει ο
Μαρτσέλο βλέπει μια Ελλάδα που πάει μπροστά». Να ‘σαι
καλά βρε Άδωνι, που στους ζοφερούς αυτούς καιρούς
μας κάνεις και γελάμε πότε- πότε…
-------------------------------------------------------------------------Έβγαλε η ΕΛΣΤΑΤ τα στοιχεία για την ανάπτυξη του
ΑΕΠ, που ανήλθε στο 7,6% στο 2ο τρίμηνο του 2022.  Κι
αμέσως, όπως ήταν αναμενόμενο άλλωστε, η κυβέρνηση,
ο πρωθυπουργός, οι υπουργοί και στελέχη της ΝΔ βγήκαν σε πανηγυρικό κλίμα να αναδείξουν την μέγιστη αυτή
επιτυχία τους.
Και προχώρησαν σε μεγαλόστομες δηλώσεις, με προεξάρχοντα τον Κ. Μητσοτάκη, που διακήρυξε περιχαρής
πως: «Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, προκειμένου να
βελτιώσουμε τα στάνταρ διαβίωσης των πολιτών μας,
ιδίως των πλέον ευάλωτων. Το όραμα μου παραμένει μία
ευημερούσα Ελλάδα για όλους». Πότε όλα αυτά τα οραματικά; Όταν οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά νοικοκυριά δεν
έχουν να πληρώσουν το ρεύμα, όταν δεν έχουν να ψωνίσουν τα άκρως αναγκαία στο ΣΜ, όταν δεν έχουν να
πληρώσουν νοίκια για να μπορέσουν να σπουδάσουν τα
παιδιά τους εκτός του τόπου διαμονής τους.
Σαν μια απόλυτα αποστομωτική απάντηση στον πρωθυπουργό και τα… μεγαλόπνοα οράματά του «για όλους,
ιδίως τους ευάλωτους», καλούμε τους συναδέλφους να
διαβάσουν την ανακοίνωση του Συλλόγου Αχαρνών Αττικής, για την τραγική κατάσταση μιας ευάλωτης συναδέλφισσας. Πραγματικό σοκ…
------------------------------------------------------------------------------Ομολογούμε πως μας λείπει ο Πάιατ. Εκείνος ήταν
αμερικάνος πρέσβης. Ετούτος ο καινούργιος, ο Τσούνης δεν λέει πολλά πράγματα. Εδώ και δυο-τρεις μήνες
που έχει πιάσει το πόστο, δεν έχει βρεθεί ούτε μια
φορά με τον πρωθυπουργό να του πει να επισπεύσει τη
βοήθεια στην Ουκρανία, δεν έχει συναντήσει ούτε τέσσερις φορές τον Δένδια για να του ξαναπεί για την
ελληνοαμερικάνικη στρατηγική συμφωνία, δεν έχει
βρεθεί ούτε πέντε φορές με τον Παναγιωτόπουλο να
του δώσει εντολές για τις στρατιωτικές υποχρεώσεις
μας στο ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ, δεν έχει πάει ούτε μια φορά
στην Αλεξανδρούπολη και στη Θεσσαλονίκη να επιθεωρήσει λιμάνια και στρατόπεδα, να χτυπήσει στην
πλάτη τους περιφερειάρχες και δημάρχους, δεν πήγε
ούτε δυο φορές στην Κεραμέως να την ελέγξει τι κάνει
για τους υπό… γαλβανισμό με τα αμερικάνικα ιδανικά
και αξίες ελληνόπαιδες μαθητές. Αργός, πολύ αργός ο
Τσούνης. Που είσαι βρε Τζέφρι που δεν σε προλαβαίναμε…
-------------------------------------------------------------------------------Όταν οι ευρωπαίοι απειλούν και αποφασίζουν μέτρα

Εμπρός να μετατρέψουμε την
Ελλάδα σε έναν μεγάλο στίβο
διεξαγωγής της ταξικής πάλης
με δυνατά εργατικά συνδικάτα.
Με μαζική, οργανωμένη συμμετοχή των εργαζομένων στις αποφάσεις και στη δράση.

εναντίον της Ρωσίας- πρόσφατα το πλαφόν στην τιμή του
φ.α.- είναι μια διαδικασία απόλυτα φυσιολογική. Όταν
αποφασίζουν να απεμπλακούν οριστικά από το αέριο και
το πετρέλαιο και να πάψουν να τα προμηθεύονται από
εκεί, είναι λογικό και επιβεβλημένο. Όταν η Ρωσία προειδοποιεί ότι θα κόψει την παροχή του φ.α. τους ευρωπαίους, σαν απάντηση στα μέτρα που παίρνουν εναντίον
της, τότε αυτό είναι εκβιασμός εκ μέρους της!! Κι αναρωτιόμαστε. Μα καλά, αφού αποφάσισαν και θα σταματήσουν να προμηθεύονται ρωσικούς υδρογονάνθρακες,
τότε γιατί διαμαρτύρονται που η Ρωσία, ανταποκρινόμενη
στην βούλησή τους, σταματάει να τους παρέχει; Τώρα
βέβαια βρες άκρη με τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, την ιμπεριαλιστική «λογική» και επιχειρηματολογία…
------------------------------------------------------------------------------Διαβάσαμε στον τύπο έγγραφα των 1ης ΥΠΕ και 2ης
ΥΠΕ: η πρώτη λέει ότι στα νοσοκομεία δεν προγραμματίζουν σωστά την διάθεση κρεβατιών πριν τις εφημερίες, όπερ μεθερμηνευόμενο σημαίνει πως δεν διώχνουν
ασθενείς γρήγορα με εξιτήρια, για να αδειάζουν κρεβάτια. Άραγε αν τα κρεβάτια θα καλύπτονται από ασθενείς χειρουργημένους στα απογευματινά χειρουργεία
με πληρωμή, θα τους διώχνουν πιο γρήγορα για να
αδειάζουν κρεβάτια ή θα τους κρατάνε και παραπάνω;
Η δεύτερη απειλεί τους αγροτικούς γιατρούς της
Τήνου, που κατήγγειλαν τις ελλείψεις στις υποδομές
(ΚΥ), όπου με τον πολλαπλασιασμό των ασθενών στο
νησί λόγω τουρισμού αδυνατούν να τους φροντίσουν.
Αίσχος…
--------------------------------------------------------------------------Όσο για τον κορονοϊό έχουμε μόνο περίπου 50
νεκρούς την ημέρα από τον Ιούνη, διπλάσιος αριθμός
από τον αντίστοιχο περσινό. Η κυβέρνηση; Όλα πάνε
καλά, έχουμε αποκλιμάκωση, φοράτε μάσκα, αν θέλετεδική σας ευθύνη. Και γενικά η ευθύνη για ότι πάθετε θα
είναι δική σας. Εδώ έχουμε πόλεμο, ανάπτυξη, πουλάμε
λιμάνια, μπουκώνουμε τα μονοπώλια της ενέργειας με
δισεκ., είμαστε στο τσακ για τσακωμό με την Τουρκία-ελέω συμμάχων-, με τον κορονοϊό θα ασχολούμαστε
τώρα; Αφήστε να έρθει το φθινόπωρο, ο χειμώνας και
βλέπουμε…

Το ποιηματάκι μας
Λαέ, λαέ, λαέ, λαέ
εργάτη, εργάτη, εργάτη
εμπρός για ένα ξεσηκωμό
να βγάλουμε το άχτι.
Να ‘χουνε όλοι μια δουλειά,
καθόλου ανεργία,
ο πλούτος να ‘ναι ολωνών
κι όχι για μια μαφία.
Το ρεύμα να ‘ναι δωρεάν,
το ίδιο κι η υγεία,
ψωμί, γάλα και βούτυρο
τσάμπα και η παιδεία.
Κρασί, ρακί και τσίπουρο
φτηνά να κάνεις κέφι,
και στη μπυρίτσα με μεζέ
χαράτσι να μη πέφτει.
Το σπίτι σου να μη χρωστάς,
κι αυτό το κεραμίδι
στην κεφαλή σου ασφάλεια
κι όχ’ στο λαιμό λεπίδι.
Κι η εφορία παρελθόν,
λογαριασμούς δεν θα ‘χεις,
να σου ζητάνε κάθε δυο,
να ψάχνεις για να τάβρεις.
Και κάντε οικογένειες
νέοι μου και παιδάκια,
να μη μας λένε πως εδώ,
μόν’ μένουν γεροντάκια.
Και του παππού τη σύνταξη
η κόρη να μη θέλει,
γιατί μισθό θα ‘χει δικό,
τ’ αύριο να μη τη μέλει.
Ούτε βροχές, ούτε σεισμοί
κάτι δεν θα χαλάνε,
και οι φωτιές τα δάση μας
πια δεν θα τα μαδάνε.
Κι ο πόλεμος έξω από ‘δώ
το ΝΑΤΟ και οι βάσεις,
τους ευρωαμερικανούς
μόνιμα θα τους χάσεις.

Ιδιωτική σύνταξη:
το παράδειγμα της Δανίας
Η είδηση από τη Δανία, μια χώρα «πρότυπο» για το
κοινωνικό της σύστημα, αποτελεί σήμα κινδύνου για τους
εργαζόμενους. Η Ομοσπονδία Συνταξιούχων της Δανίαςκλασικό παράδειγμα κυβερνητικού συνδικαλισμού- ανακοίνωσε πρόσφατα ότι τα συνταξιοδοτικά ταμεία έχουν
χάσει μεταξύ 7% και 15% από τις «επενδύσεις» τους το
πρώτο εξάμηνο του 2022 και γι’ αυτό οι συνταξιούχοι θα
πρέπει να περιμένουν από τον επόμενο χρόνο μείωση
των αποδοχών τους. Κι αυτό θεωρείται «αναπόφευκτη
συνέπεια» του ρίσκου που αναλαμβάνουν οι επενδυτικές
πρωτοβουλίες των υπεύθυνων διαχείρισης των ταμείων,
κάτι που «που πολλές φορές αγνοούν οι συνταξιούχοι»!
Τι σας θυμίζουν αυτά; Μα τις φανφάρες και τις φούσκες
των Τσακλόγλου και Χατζηδάκη για «εξασφάλιση και
αύξηση των επικουρικών συντάξεων» μέσω της επιχειρηματικής επενδυτικής δράσης του ΤΕΚΑ με τους ατομικούς κουμπαράδες των ασφαλισμένων.
Το εργατικό κίνημα στη χώρα μας θα συνεχίσει να
παλεύει για δημόσια κοινωνική ασφάλιση, εξασφαλισμένες συντάξεις για μια αξιοπρεπή διαβίωση των συνταξιούχων.

ΗΠΑ: μονομαχίες
στα EL SCHOOL
Το έγραψαν οι «New York Times». Κι όσο κι αν όλα τα
περιμένεις να συμβαίνουν στις ΗΠΑ, αυτό είναι άνω
ποταμών. Έγραψε η πολύ αξιόπιστη εφημερίδα ότι
δάσκαλοι και νηπιαγωγοί εκπαιδεύονται σε ταχύρρυθμα
σεμινάρια σκοποβολής, προκειμένου να οπλοφορούν
στα σχολεία για να αντιμετωπίσουν περιστατικά επιθέσεων. Σαν κι αυτές που σχεδόν κάθε μέρα περιγράφονται
στις ειδήσεις, όπου μαθητές οπλισμένοι με κάθε είδους
όπλα μπουκάρουν στα σχολεία και σπέρνουν το θάνατο
σε εκπαιδευτικούς και συμμαθητές τους. Την βρήκανε
λοιπόν τη λύση. Και ασφαλώς δεν θα μπορούσε να είναι
άλλη από τον … σεριφισμό. Οι εκπαιδευτικοί λοιπόν από
‘δω και πέρα θα πηγαίνουν στα σχολεία με το 45άρι κολτ
στη θήκη της γεμάτης με σφαίρες ζώνης, σαν τον …
Γουάιατ Ερπ(!!). Μπορεί να έχουν πάνω στο γραφείο
τους και μία καραμπίνα γουίντσεστερ. 29 Πολιτείες στις
ΗΠΑ έδωσαν το ΟΚ στους εκπαιδευτικούς για μια περίπου τέτοια αντιμετώπιση του προβλήματος. Μάλιστα
πρόσφατος νόμος στο Οχάιο κάνει πιο εύκολη την οπλοφορία σε σχολεία, ενώ προβλέπει εκπαίδευση μόλις 24
ωρών και ετήσια επαναξιολόγηση. Η εκπαίδευση γίνεται
από μια οργάνωση, που είναι υπέρ της οπλοκατοχής,
μέσω ενός προγράμματος ειδικού για εργαζόμενους στα
σχολεία, με τον τίτλο «FASTER saves lives» (γρηγορότερα σώζει ζωές). Θα τους εκπαιδεύουν και εξασκούν στη
γρηγοράδα στο τράβηγμα του εξάσφαιρου. Θα πάει η
μονομαχία σύννεφο μέσα στα σχολεία ανάμεσα σε μαθητές και δασκάλους. Και ο πιο γρήγορος θα νικάει.
Προβλέπουμε πως η νέα μόδα για ταινίες γουέστερν
στις ΗΠΑ παραγωγής Χόλυγουντ θα έχει να κάνει με
τέτοια περιστατικά. Τίτλοι; «Μονομαχία στο γυμνάσιο της
12ης οδού». «Τα εξάσφαιρα μίλησαν στο προαύλιο του
76ου λυκείου». «Άσε το μολύβι και τράβα το όπλο σου
μαθητή».
ΗΠΑ. Η χώρα της ελευθερίας, της δημοκρατίας, των
αξιών και ιδανικών!! Μ’ αυτά που θέλουν να «γαλβανίσουν» δικά μας παιδιά- μαθητές οι υπουργοί παιδείας
του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ, που έκαναν τις σχετικές συμφωνίες για τέτοια… εκπαιδευτικά προγράμματα. Να γυρίζουν τα παιδιά μας από τις ΗΠΑ ζωσμένα με ζώνες και
θήκες πιστολιών. Ουστ ρε…

Μην περιμένετε καλό από
σωτήρες. Δεν υπάρχουν
τέτοιοι. Είναι φαύλοι, ψεύτες,
κλέφτες. Είναι υπηρέτες των
αφεντικών τους. Είναι εχθροί
των δικών μας λαϊκών συμφερόντων. Γυρίστε τους την
πλάτη. Αρνηθείτε να παίξετε
το παιχνίδι τους. Ο λαός θα
σώσει το λαό.

