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Πανεργατική - Πανελλαδική Απεργία στις 9 Νοέμβρη
Εργάτες - λαός ενωμένοι 

Να διεκδικήσουμε τη ζωή που μας αξίζει

5 Οκτώβρη Σύνταγμα 
Παναττική Συγκέντρωση ΣΕΑ

Όχι άλλα ψέματα, όχι άλλη κοροϊδία
Θέλουμε πραγματικές αυξήσεις σε όλες 

τις συντάξεις
Κατώτερη σύνταξη 650 ευρώ

Μείωση των τιμών των βασικών αγαθών
Άμεσα μέτρα για την ενίσχυση του δημόσιου 

συστήματος υγείας

Της... σύνταξης
Λαέ μη σφίξεις άλλο το ζωνάρι

Το σύνθημα του ΠΑΜΕ, εν όψει της πανεργα-
τικής απεργίας της 9 Νοέμβρη, απεικονίζει μια 
τραγική πραγματικότητα, που το εργατικό και 
λαϊκό κίνημα καλούνται να αντιμετωπίσουν με 
την αγωνιστική άρνησή τους να την υποστούν.

Βρισκόμαστε ξανά μπροστά σε μια τέτοια 
κατάσταση, όπου ο λαός καλείται όχι απλά «να 
σφίξει το ζωνάρι» της μέσης του, αλλά να υπο-
μένει αγόγγυστα τις επιπτώσεις μιας απίστευ-
της, ακόμα και συγκριτικά με τα πρόσφατα μνη-
μονιακά χρόνια, σκληρής, ανηλεούς καθημερινό-
τητας σε βάρος της ζωής, του βιοτικού επιπέδου 
του.

Και λέμε συγκριτικά γιατί:
* επιπροσθέτως στα όσα αντεργατικά και 

αντιλαϊκά εξακολουθούν να ισχύουν και εφαρμό-
ζονται σαν συνέχεια των μνημονιακών πολιτικών, 
σήμερα προστίθεται η αγριότητα ενός πολέμου- 
που εγκυμονεί και τον κίνδυνο μετατροπής του 
σε 3ο παγκόσμιο με χρήση πυρηνικών όπλων.

* βρίσκεται σε εξέλιξη μια νέα, ίσως χειρότε-
ρη οικονομική καπιταλιστική κρίση, που εκδηλώ-
νεται ήδη με το εξαιρετικό φαινόμενο του τερά-
στιου πληθωρισμού, σε διψήφια νούμερα, στην 
Ευρώπη- μέσα στα τελευταία 25-30 χρόνια, την 
απότομη επιβράδυνση της ανάπτυξης, συνοδευ-
όμενης από δυσκολία ή και πλήρη αδυναμία 
λειτουργίας μεγάλων και μικρότερων επιχειρή-
σεων- που οδηγεί σε χιλιάδες απολύσεις, την 
οδυνηρή επίσης για το λαϊκό εισόδημα αύξηση 
των τραπεζικών επιτοκίων.

* το πιο ειδικό γεγονός των πληθωριστικών 
εκφάνσεων, όπως η τεράστια ακρίβεια στο ηλε-
κτρικό ρεύμα και στα καύσιμα, που θα μετατρέ-
ψει την- ομολογημένη από τα αστικά, κυβερνητι-
κά επιτελεία-  εξέλιξη αυτή σε ενεργειακή στέρη-
ση εκατομμυρίων ευρωπαίων, που θα περάσουν 
τον χειρότερο χειμώνα των τελευταίων δεκαετι-
ών, με κρύο και δυσκολία να ικανοποιήσουν 
στοιχειώδεις καθημερινές ανάγκες τους, εξαρ-
τώμενες από το ηλεκτρικό ρεύμα και την ενέρ-
γεια.

* και ασφαλώς στην αθλιότητα της φτώχειας 
και πείνας επίσης για εκατομμύρια, που θα 
δυσκολεύονται περισσότερο ή θα αδυνατούν να 
ανταποκριθούν στις βασικές βιοποριστικές χρεί-
ες τους.

Το σύνθημα λοιπόν του ΠΑΜΕ ανταποκρί-
νεται απόλυτα στην ανάγκη των καιρών. Απα-
ντά στην προπαγάνδα της κυβέρνησης και των 
άλλων αστικών κομμάτων και μηχανισμών, πως 
τώρα, εν όψει πολέμου με τη Ρωσία- όπως τον 
αποφάσισε και τον κήρυξε μονομερώς, προ-
σωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης(!!!)- δεν 
υπάρχουν περιθώρια για κάτι καλύτερο για τα 
λαϊκά στρώματα.

Πως η κυβέρνηση κάνει ότι μπορεί, όσα περ-
νούν από τα χέρια της για να βοηθήσει τα λαϊκά 
νοικοκυριά, με επιδοτήσεις για το ρεύμα και τα 
καύσιμα. Πως θα (γιατί και λίγες μέρες πριν τις 
επόμενες εκλογές θα βρισκόμαστε στο θα) 
δώσει τις ανεκτές από τα δημοσιονομικά και την 
αντοχή των επιχειρήσεων «αυξήσεις» σε μισθούς 
και συντάξεις. «Αυξήσεις» που δεν απαντούν 
άμεσα σε κανένα από τα κατεπείγοντα (όλων 
των παραπάνω κατηγοριών) προβλήματα των 
λαϊκών οικογενειών, που μεταθέτουν μάλιστα για 
τον επόμενο χρόνο μια ισχνή μείωση της… μεγά-
λης μείωσης του λαϊκού εισοδήματος, ελάφρυν-
ση των τεράστιων βαρών, που εδώ και ένα σχε-

δόν χρόνο έχουν φορτωθεί στις ήδη σκυμμένες 
λαϊκές πλάτες.

Κι όλα αυτά όπου την ίδια στιγμή η πολιτική 
κυβέρνησης και «αντιπολιτευόμενων» αστικών 
κομμάτων, της ΕΕ, αταλάντευτα, ανεπιφύλακτα 
και ξεκάθαρα αγκαλιάζουν και υποστηρίζουν την 
άγρια, άπληστη, αλύπητη ληστεία που τα μονο-
πώλια της ενέργειας, της παραγωγής και εμπο-
ρίας αγαθών και υπηρεσιών επιβάλουν στο λαό 
με το μαστίγιο του καταναγκασμού, της κυβερ-
νητικής και κρατικής βίας.

Δεν σφίγγουμε λοιπόν άλλο το ζωνάρι. Αντί-
θετα «το λύνουμε» και ετοιμαζόμαστε για «καυ-
γάδες» με την κυβέρνηση εμείς οι συνταξιού-
χοι και με τους εργοδότες οι εργαζόμενοι. 
Όπου καυγάδες σημαίνουν αγωνιστικές αρνή-
σεις υποταγής στις πολιτικές του κεφαλαίου και 
των πολιτικών υπαλλήλων του. Αγωνιστικές διεκ-
δικήσεις άμεσων μέτρων ανακούφισης και βελτί-
ωσης του βιοτικού επιπέδου με αυξήσεις μισθών 
και συντάξεων στο ύψος του πληθωρισμού του-
λάχιστον. Κατάργησης μιας σειράς φόρων και 
ρυθμίσεων στην ενέργεια (χρηματιστήριο, ποσο-
στό ρύπων κλπ) και ενεργοποίηση όλων των 
πηγών και μεθόδων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύ-
ματος, στα καύσιμα, σε είδη πλατειάς λαϊκής 
κατανάλωσης. Για την επείγουσα στήριξη του 
δημόσιου συστήματος υγείας με κάλυψη και 
αναπλήρωση όλων των ελλείψεων και αναγκών 
των υποδομών του. Για σταμάτημα των απολύ-
σεων, πληρωμή δεδουλευμένων, κατάργηση των 
αντεργατικών αντισυνδικαλιστικών νόμων κ.α. 

Κι όσο για τον πόλεμο που κι αυτός συντελεί 
με οξύτητα στο σφίξιμο του ζωναριού. Άμεση, 
τώρα, σήμερα ακύρωση της εμπόλεμης κατά-
στασης της χώρας μας με τη Ρωσία, άμεση 
απεμπλοκή μας- κάθε μορφής- από τις πολεμι-
κές συγκρούσεις στην Ουκρανία. Ξεκάθαρη 
άρνηση εφαρμογής των μέτρων- αντιποίνων της 
ΕΕ και του ΝΑΤΟ σε βάρος της Ρωσίας, ειδικά 
όσον αφορούν στα καύσιμα, το εμπόριο αγροτι-
κών προϊόντων, λιπασμάτων κ.α.

Κλείσιμο όλων των ξένων βάσεων, αποχώρη-
ση από το ΝΑΤΟ, κατάργηση των συμφωνιών 
«στρατηγικών συνεργασιών» με ΗΠΑ, Γαλλία. 
Επιστροφή όλων των στρατιωτικών μονάδων και 
εξοπλισμών των ενόπλων δυνάμεων, που έχουν 
σταλεί σε άλλες χώρες και περιοχές.

Στις 9 ΝΟΕΜΒΡΗ οι συνταξιούχοι στηρίζου-
με με όλες τις δυνάμεις μας την ΠΑΝΕΡΓΑΤΙ-
ΚΗ- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΟΥ ΚΗΡΥΞΕ 
ΤΟ ΤΑΞΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ, υπο-
χρεώνοντας και τους συμβιβασμένους, εργο-
δοτικούς συνδικαλιστές στην (στα λόγια) από-
φασή της. Συμμετέχουμε ενεργά, δυναμικά, 
αποφασιστικά στις συγκεντρώσεις των ταξι-
κών συνδικάτων σε όλες τις πόλεις με τα δικά 
μας σωματεία, με καλέσματα και ανακοινώσεις 
προς τους συναδέλφους. Μετά τα πετυχημένα 
δικά μας συλλαλητήρια σε όλη την χώρα τον 
Οκτώβρη δίνουμε και θα ξαναπάρουμε τη σκυ-
τάλη της συνέχισης, κλιμάκωσης, έντασης των 
αγώνων.

ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΠΑΜΕ. ΔΕΝ ΥΠΟΚΥΠΤΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΕΚΒΙ-
ΑΣΜΟ. ΣΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΕΝ ΑΡΚΟΥΜΑ-
ΣΤΕ ΣΤΑ ΨΙΧΟΥΛΑ. ΔΕΝ ΣΦΙΓΓΟΥΜΕ ΤΟ 
ΖΩΝΑΡΙ. ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΠΟΥ 
ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ.

Σε μια ολιγόλεπτη, 
αλλά ιδιαίτερα δυναμική 
διαδήλωση από το Σύνταγ-
μα μέχρι του Μαξίμου, 
εξελίχτηκε η μαζική, μεγά-
λη συγκέντρωση των 
συνταξιούχων. Η κυβέρνη-
ση, κάνοντας την ανάγκη 
φιλοτιμία αυτή τη φορά, 
δεν έκλεισε με κλούβες 
την είσοδο στην Ηρώδου 
Αττικού. Έτσι η κεφαλή 
της πορείας έφτασε έξω 
από το πρωθυπουργικό 
Μέγαρο, όπου οι συγκε-
ντρωμένοι φώναξαν τα 
συνθήματα ενάντια στην 
κυβερνητική πολιτική, 
κατήγγειλαν τα αντιλαϊκά 
μέτρα, την ακρίβεια που 
τσακίζουν το βιοτικό επί-
πεδο των συνταξιούχων 
και του λαού, διαδήλωσαν 
τα αιτήματα και την απαί-
τηση ικανοποίησής τους.

Έστειλαν το μήνυμα 
πως οι παροχές ψίχουλα 
και κοροϊδία της κυβέρνη-
σης δεν εξαπατούν κανέ-
ναν, οι προεκλογικές υπο-
σχέσεις των άλλων συγκυ-
βερνώντων κομμάτων δεν 
μπορούν να ξεγελάσουν 

τους συνταξιούχους, που 
πλέον έχουν μεγάλη πείρα 
από τις πολιτικές τους 
στην κυβερνητική εξου-
σία.

Έκαναν καθαρό πως οι 
αγώνες δεν πρόκειται να 
σταματήσουν, αντίθετα το 
αγωνιζόμενο συνταξιουχι-
κό κίνημα θα δυναμώσει 
την πάλη του για τη λύση 
των προβλημάτων που 
βασανίζουν τους συνταξι-
ούχους στο συνταξιοδοτι-
κό, στην υγεία, στις κοινω-
νικές παροχές.

Στον χαιρετισμό του 
προς τους συγκεντρωμέ-
νους ο πρόεδρος της 
ΟΣΙΚΑ Δ. Κουμπούρης 
τόνισε ιδιαίτερα:

«Το συνταξιουχικό κίνη-
μα βρίσκεται στην πρώτη 
γραμμή του αγώνα, γιατί 
ξέρουμε ότι οι δυσκολίες 
που έρχονται θα είναι 
ακόμα μεγαλύτερες. 
Λύσεις δεν πρόκειται να 
δοθούν με την εναλλαγή 
των κομμάτων στην 
κυβερνητική εξουσία… 
Κύριοι της κυβέρνησης, 
κύριοι της αξιωματικής 

αντιπολίτευσης και όσοι 
φιλοδοξείτε να κυβερνή-
σετε δεν μας κοροϊδεύε-
τε. Δεν εκπροσωπείτε το 
λαό, τους συνταξιούχους 
που σας ψήφισαν, εκπρο-
σωπείτε τα μεγάλα συμ-
φέροντα, τις πολυεθνι-
κές… Αντιτασσόμαστε 
στις πολιτικές σας… γιατί 
δεν συμβιβαζόμαστε με 
τον σφαγιασμό των δικαι-
ωμάτων μας… κάθε φορά 
να μας πετάτε ψίχουλα… 
αντί για τις αξιοπρεπείς 
συντάξεις και κοινωνικές 
παροχές που πληρώσαμε 
μια ζωή… την υγεία που 
την κάνατε εμπόρευμα…  
Δεν συμβιβαζόμαστε με 
τιε κάλπικες και ψεύτικες 
υποσχέσεις σας…  Μπρο-
στά στις εκλογές δεν θα 
σας αφήσουμε να παίξε-
τε κανένα παιχνίδι σε 
βάρος μας με υποσχέ-
σεις…».

Κάλεσε τους συνταξι-
ούχους σε όλη τη χώρα να 
πάρουν μέρος στις συγκε-
ντρώσεις της Πανελλαδι-
κής Πανεργατικής Απεργί-
ας στις 9 Νοέμβρη.
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Συνάντηση της ΣΕΑ με τον πρωθυπουργό 
στις 14/10

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ύστε-
ρα από την επίμονη πίεση και παρέμβαση 
των αγωνιστικών κινητοποιήσεων (μετά 
από 3,5 χρόνια), ειδικά της πρόσφατης, 
όπου η συγκέντρωση κατέληξε έξω από 
τα πρωθυπουργικά γραφεία, όπως τελικά 
συμφωνήθηκε με τον υπουργό Γεραπετρί-
τη.

Μετά τη συνάντηση δηλώσεις έκανε ο 
πρόεδρος της ΟΣΙΚΑ Δ. Κουμπούρης, ενώ 
η ΣΕΑ εξέδωσε το παρακάτω Δελτίο 
Τύπου:

Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές 
Οργανώσεις στην συζήτηση που πραγμα-
τοποιήθηκε με τον Κο Πρωθυπουργό και 
την διευρυμένη αντιπροσωπεία υπουργών 
στο μέγαρο Μαξίμου την Παρασκευή 
14/10/22, ανέδειξαν την ανάγκη και την 
απαίτηση των συνταξιούχων για ουσιαστι-
κές λύσεις στα προβλήματα, που αναλυτι-
κά αναφέρονται στο Υπόμνημά τους.

Η αναγκαιότητα αυτή προκύπτει από 
τις τεράστιες περικοπές, που οι συνταξι-
ούχοι έχουν υποστεί τα τελευταία δεκα-
τρία χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις σε 
όλα τους τα δικαιώματα, συντάξιμες απο-
δοχές, δώρα, ΕΚΑΣ, κοινωνικές παροχές, 
υγεία, φάρμακα, που τα έχουν πληρώσει 
με τον αγώνα μιας ζωής, δεν τα χρωστούν 
σε κανένα δανειστή και τα διεκδικούν στο 
σύνολό τους. Αλλά και από τις ανατιμή-
σεις αυτής της περιόδου που έχουν αφαι-
ρέσει ακόμη μια μηνιαία σύνταξη.

Απαίτησαν:
Μπροστά σε αυτή την δραματική κατά-

σταση που οι συνταξιούχοι της χώρας μας 
βιώνουν, να δοθούν άμεσα πραγματικές 
αυξήσεις σε όλους τους συνταξιούχους, 
τουλάχιστον στο ύψος του πληθωρισμού, 
στις κύριες και επικουρικές συντάξεις με 
την ενσωμάτωση της λεγόμενης, απαρά-
δεκτης προσωπικής διαφοράς, στις κατα-
βαλλόμενες συντάξιμες αποδοχές.

Να αποδοθούν άμεσα τα αναδρομικά 
του 11μηνου 2015-2016 σε όλους τους 
συνταξιούχους δίχως διακρίσεις και προα-
παιτούμενα.

Να εφαρμοσθεί η νομοθεσία και να 

καταβληθούν άμεσα οι καταβαλλόμενες 
συνδρομές πέντε χρόνων για τις λειτουρ-
γικές ανάγκες των συνδικαλιστικών οργα-
νώσεων, που οι ίδιοι οι συνταξιούχοι οικει-
οθελώς πληρώνουν, στις δικαιούχες συν-
δικαλιστικές οργανώσεις, καθώς και τα 
χρήματα που παρακρατούνται από τους 
συνταξιούχους του ΟΑΕΕ για κοινωνικούς 
σκοπούς.

Δυστυχώς οι απαντήσεις που δόθηκαν 
από τον κ. Πρωθυπουργό για μια ακόμη 
φορά είναι στο πνεύμα και την λογική των 
εξαγγελιών της κυβέρνησης στην ΔΕΘ, 
που όπως έχουμε καταγγείλει σε προη-
γούμενο Δελτίο Τύπου, όχι μόνο δεν απο-
τελούν αυξήσεις, αλλά είναι νέες παραπέ-
ρα μειώσεις στις συντάξεις μας,  Ο Πρω-
θυπουργός δεσμεύτηκε ότι τις επόμενες 
ημέρες θα καταβληθούν στις δικαιούχες 
συνταξιουχικές οργανώσεις τα λειτουργι-
κά τους έξοδα από τα 0.20 ευρώ, καθώς 
και ότι για την περίοδο του ερχόμενου 
καλοκαιριού από νωρίς θα γίνει συζήτηση 
με την Ομοσπονδία των συνταξιούχων του 
ΟΑΕΕ στο υπουργείο εργασίας για την 
καταβολή των χρημάτων για κοινωνικά 
προγράμματα, από τις κρατήσεις που 
γίνονται στους συνταξιούχους του για τον 
σκοπό αυτό.

Η αντιπροσωπεία της ΣΕΑ των συνταξι-
ούχων έθεσε στην συζήτηση ένα σημαντι-
κό ζήτημα διαδικασίας, ότι η ΣΕΑ δεν 
αντιπροσωπεύτηκε στο σύνολο των μελών 
της όχι με δική της ευθύνη και ότι αυτό το 
πρόβλημα δεν μπορεί να συνεχισθεί.

Μετά από αυτή την συνάντηση η αντι-
προσωπεία θεωρεί ότι τίποτε το ουσιαστι-
κό δεν έχει λυθεί από τα μεγάλα προβλή-
ματα των συνταξιούχων, που υποφέρουν 
από την ακρίβεια και τις τεράστιες περικο-
πές. Γι’αυτό το λόγο η απάντηση της ΣΕΑ 
σε όσα συζητήθηκαν είναι ακριβώς αυτή 
που δόθηκε μέσα από το Δελτίο Τύπου, 
που εξέδωσε μετά από εκείνη την συνέ-
ντευξη και το επαναλαμβάνουμε αυτού-
σιο.  (Το ΔΤ έχει δημοσιευτεί πρωτοσέλιδο 
στο προηγούμενο φύλλο 477 του ΠΑ 
Σεπτέμβρη 2022).

ΣΕΑ: Δελτίο Τύπου για την συγκέντρωση 
των συνταξιούχων της Αττικής

Η Συντονιστική Επιτρο-
πή Αγώνα (ΣΕΑ) των συντα-
ξιουχικών οργανώσεων 
χαιρετίζει τις συναδέλφισ-
σες και τους συναδέλφους 
της Αττικής, μαχητές του 
αγώνα που πήραν μέρος 
για μια ακόμη φορά στην 
συγκέντρωση της Αθήνας.

Στέλνει αγωνιστικό χαι-
ρετισμό σε όλους τους 
συνταξιούχους της χώρα 
μας. Αυτό το διάστημα η 
ΣΕΑ ολοκλήρωσε τις συνα-
ντήσεις με τα πολιτικά κόμ-
ματα, όπως είχε από τις 
αρχές του καλοκαιριού 
αποφασίσει.

Εκκρεμεί η προγραμμα-
τισμένη συνάντηση με τον 
κ. Πρωθυπουργό στις 
14/10/22 ώρα 12:30 π.μ.  
Μετά από τις συναντήσεις, 
την συζήτηση που ακολού-
θησε, τις συνεντεύξεις 
τύπου που δόθηκαν στην 
ΔΕΘ από τον κ. Πρωθυ-
πουργό και στην συνέχεια 
από τον κ. Α. Τσίπρα αρχη-
γό της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης, αβίαστα βγαίνει 
το συμπέρασμα ότι τα 
αιτήματα των συνταξιού-
χων δεν χωράνε μέσα στις 
συμπληγάδες των πολιτι-
κών που έχουν χαράξει και 
αποτελούν συνέχεια όσων 
μέχρι σήμερα έχουμε υπο-
στεί.

Σε προηγούμενο δελτίο 
έχουμε αναφερθεί αναλυτι-
κά, τόσο στις δηλώσεις του 
κ. Πρωθυπουργού όσο και 
σε εκείνες του αρχηγού 
της αξιωματικής αντιπολί-

τευσης για τα ζητήματα 
που αφορούν τους συντα-
ξιούχους, που δεν οδηγούν 
παρά σε νέες μειώσεις των 
συντάξιμων αποδοχών και 
των δικαιωμάτων μας στην 
υγεία, σε χειροτέρευση 
της θέσης μας μπροστά 
στην εκρηκτική άνοδο των 
τιμών όλων των προϊόντων.

Ας μην «τσακώνονται» 
μπροστά στις εκλογές για 
το ποιος θα μας σώσει. 
Όλα αυτά τα χρόνια  η παν-
δημία δεν μας προξένησε 
αμνησία και πολύ καλά 
θυμόμαστε και γνωρίζουμε 
ότι όλα τα προηγούμενα 
χρόνια αυτοί βρίσκονταν 
στην κυβέρνηση και ευθύ-
νονται για το τσάκισμα των 
δικαιωμάτων μας με τις 
τεράστιες και αβάσταχτες 
περικοπές στις συντάξεις 
μας κύριες, επικουρικές, 
χηρείας, ΕΚΑΣ, εφάπαξ, 
την υγεία- ιατροφαρμακευ-
τική περίθαλψη, τις κοινω-
νικές παροχές, το κούρεμα 
των ασφαλιστικών μας 
εισφορών. Έχουμε  βγάλει 
τα συμπεράσματά μας και 
γι’ αυτό βρισκόμαστε στον 
δρόμο του αγώνα γιατί 
πολύ καλά γνωρίζουμε ότι 
όποιος κι αν βρέθηκε  στην 
κυβέρνηση δεν  έκανε τίπο-
τε διαφορετικό από αυτό 
που σήμερα γίνεται.

Γιατί γνωρίζουμε: ό,τι 
καταφέραμε να αντιμετω-
πίσουμε, να επιβραδύνου-
με αλλά και να λύσουμε, 
είναι αποτέλεσμα των 
αγώνων μας.

Σε όλη αυτή την διαδι-
κασία δεν μπορούμε να 
μην  σχολιάσουμε την 
τοποθέτηση του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων του κ. Κ. Χατζη-
δάκη ο οποίος μάλιστα 
δίνει απαντήσεις για λογα-
ριασμό των συνταξιούχων, 
όταν ο ίδιος ως Υπουργός 
Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων δεν έχει δεχθεί 
ούτε για μια φορά τους 
εκπροσώπους δυόμισι 
εκατομμυρίων συνταξιού-
χων παρά τα άπειρα υπο-
μνήματά μας για συνάντη-
ση και ποτέ δεν του δώσα-
με καμιά τέτοια εξουσιο-
δότηση. Λυπούμαστε κ. 
Υπουργέ.

Η συγκέντρωση που 
πραγματοποιήσαμε στις 
5/10/22 ήταν η πρώτη από 
τις 21 περιφερειακές 
συγκεντρώσεις που θα 
ακολουθήσουν από τον 
Έβρο μέχρι την Κρήτη και 
καλούμε όλους τους συνα-
δέλφους και τις συναδέλ-
φισσες να ακολουθήσουν 
το θετικό παράδειγμα των 
συνταξιούχων της Αττικής 
και να δώσουν μαζικά το 
αγωνιστικό τους παρόν.

 Στην συνάντηση μας με 
τον κ. Πρωθυπουργό θα 
του θέσουμε το υπόμνημα 
με τα πραγματικά αιτήματα 
των συνταξιούχων και περι-
μένουμε να ακούσουμε 
συγκεκριμένες απαντήσεις 
για την λύση τους που θα 
αφορούν όλους τους 
συνταξιούχους.

Συνάντηση της ΣΕΑ με τον πρόεδρο του 
ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα

Πραγματοποιήθηκε τελικά συνάντηση αντιπροσωπείας της ΣΕΑ με τον πρόεδρο του 
ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα στις 4/10/2022.

ΠΑΜΕ: Συσκέψεις προετοιμασίας και δράση 
για την Απεργία στις 9 Νοέμβρη

Συσκέψεις οργανώθηκαν σε όλη τη 
χώρα από τα ταξικά συνδικάτα για την 
προετοιμασία, τα μέτρα, τις παρεμβά-
σεις που χρειάζονται να γίνουν για την 
επιτυχία της Πανεργατικής Απεργίας 
στις 9/11. Στην Αττική, Θεσσαλονίκη 
και στις άλλες πόλεις πραγματοποιή-
θηκαν μαζικές συσκέψεις με τη συμμε-
τοχή εκπροσώπων εργατικών κέντρων 
, ομοσπονδιών, κλαδικών και επιχειρη-
σιακών συνδικάτων, σωματείων συντα-
ξιούχων, εκπροσώπων νεολαιΐστικων 
και λαϊκών οργανώσεων και φορέων. 
Μέσα από πλατειές συζητήσεις ήρθε η 
εμπειρία από δεκάδες χώρους δου-
λειάς, σκέψεις και προτάσεις για την 
καλύτερη προετοιμασία, μέγιστη  επι-
τυχία της απεργίας και των συγκε-
ντρώσεων. Στο επόμενο διάστημα ξεκί-
νησε μια μεγάλη πανεξόρμηση σε 
χώρους δουλειάς από τα συνδικάτα 
για ενημέρωση των εργαζομένων και 
κάλεσμα σε συμμετοχή στην απεργία.

Η αλυσίδα μας είναι πανίσχυρη. Αντέχει. Δεν 
σπάει. Τεντώνεται με δύναμη. Τυλίγεται αργά- 

αργά αλλά σταθερά στο λαιμό του κτήνους μέχρι 
που θα το πνίξει. Τότε θα την χαλαρώσουμε. Θα 
την σπάσουμε. Θα την πετάξουμε στα σκουπί-

δια, μαζί με το κουφάρι του κτήνους.

Λαέ μη σφίγγεις άλλο το ζωνάρι.
Λαέ μη σκύβεις άλλο το κεφάλι.

Εμπρός στην Αντεπίθεση 
μ’ οργάνωση και πάλη.
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77 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ 
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (ΠΣΟ- 3 Οκτώβρη 1945)
Ανακοίνωση της ΠΣΟ: Αύξηση μισθών και συντάξεων τώρα - Μονόδρομος η κλιμάκωση των αγώνων

«Δεν θα πληρώσουμε για την καπι-
ταλιστική κρίση και τους ιμπεριαλι-
στικούς πολέμους… Ο Αγώνας - 
Αλληλεγγύη – Διεθνισμός… η ανάγκη 
ενίσχυσης, κλιμάκωσης των αγώνων, 
των αιτημάτων των εργαζομένων σε 
όλο τον κόσμο είναι μονόδρομος...

Καλούμε τους εργαζόμενους και 
τα συνδικάτα τους σε όλες τις χώρες 
από κοινού να συμβάλουν στην οργά-
νωση, να ενισχύσουν και να μαζικο-
ποιήσουν τα συνδικάτα. Οι αγώνες 
που διεξάγονται σε διάφορες χώρες 
είναι η ελπίδα και το μέλλον μας. Η 
αλληλεγγύη είναι το όπλο μας. Χτί-
ζουμε ένα τείχος προστασίας για την 
εργατική τάξη και διεκδικούμε μια 
κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση…

Ο κόσμος βρίσκεται μπροστά σε 
μια φάση ακραίας όξυνσης των 
πολιτικών, οικονομικών και στρατι-
ωτικών ανταγωνισμών, με στόχο 
τον έλεγχο και την εκμετάλλευση 
των οικονομικών πόρων του πλανή-
τη μας… Οι λαοί πληρώνουν το 
κόστος των ιμπεριαλιστικών αντα-
γωνισμών με θάνατο, προσφυγιά, 
αλλά και με την επιδείνωση των 
συνθηκών ζωής και εργασίας τους.

Οι κίνδυνοι και οι απειλές για την 
παγκόσμια ειρήνη έχουν κλιμακωθεί 
επικίνδυνα μετά την εισβολή της 
Ρωσίας στην Ουκρανία. Την ίδια στιγ-
μή οι ιμπεριαλιστές επιτίθενται στους 
λαούς της Παλαιστίνης, της Κούβας, 
του Αφγανιστάν για τα δικά τους 
συμφέροντα, συνεχίζουν τις επεμβά-
σεις και τις κυρώσεις τους κατά της 
Συρίας, της Βενεζουέλας και αλλού. 
Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να συνεχί-
σουμε τη διεθνιστική μας δράση…

Για εμάς είναι σαφές ότι μόνο 
μέσα από τους αγώνες και με οργα-

νωμένες αγωνιστικές διεκδική-
σεις υλοποιούνται οι στόχοι του 
εργατικού κινήματος και επι-
τυγχάνεται η κοινωνική πρόο-
δος. Αγώνες για την ικανοποίη-
ση των σύγχρονων αναγκών 
των εργαζομένων σε όλα τα 
επίπεδα: Μισθός, απασχόληση, 
ασφάλεια, πολιτισμός. Για την 
υπεράσπιση των δημοκρατικών 
και συνδικαλιστικών ελευθερι-
ών, των συλλογικών διαπραγ-
ματεύσεων και της σταθερής, 
μόνιμης και με ΣΣΕ ρυθμιζόμε-
νης εργασίας και την προστα-
σία της αυτονομίας των Συνδι-
κάτων και του ταξικού τους 
προσανατολισμού μακριά από 
τη γραφειοκρατία, τη διαφθορά 
και τη χειραγώγηση από το 
κεφάλαιο και την εργοδοσία.

Ενάντια σε κάθε μορφή διά-
κρισης με βάση τη φυλή, το 
χρώμα, τη θρησκεία ή το φύλο 
των ανθρώπων.

Το κυρίαρχο σήμερα θέμα στην 
ατζέντα των συνδικάτων είναι η δρα-
ματική επιδείνωση του βιοτικού επι-
πέδου των εργαζομένων λόγω της 
απότομης αύξησης των τιμών. Η 
κατακόρυφη και ανεξέλεγκτη αύξηση 
των τιμών όλων των ειδών πρώτης 
ανάγκης διαλύει ουσιαστικά την αγο-
ραστική δύναμη των μισθών, οι οποί-
οι όχι μόνο δεν αυξάνονται, αλλά σε 
πολλές περιπτώσεις έχουν μειωθεί 
με πρόσχημα την κρίση και την παν-
δημία…

Καμία αναμονή - Καμία ανοχή. 
Στη δύναμη του οργανωμένου 
αγώνα βρίσκεται η ελπίδα και η 
προοπτική

Η ΠΣΟ είναι παρούσα παντού για 

να αγωνιστούν οι εργαζόμενοι με την 
ταξική τους ενότητα, για τα συμφέ-
ροντα της δικής τους τάξης και να 
μην περιμένουν από τα μονοπώλια, 
τα επιχειρηματικά συμφέροντα και 
τους πολιτικούς τους εκπροσώπους 
να τους σώσουν και να λύσουν τα 
προβλήματά τους.

Η Γραμματεία της ΠΣΟ καλεί τα 
συνδικάτα να οργανώσουν μαζικές 
και μαχητικές κινητοποιήσεις ενό-
ψει της 3ης Οκτωβρίου, αναδεικνύ-
οντας τα αιτήματα που αφορούν την 
υγεία, τις συλλογικές διαπραγμα-
τεύσεις, τις συνδικαλιστικές ελευθε-
ρίες και δικαιώματα, την προστασία 
του περιβάλλοντος, την εξάλειψη 
του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, 
την αλληλεγγύη των εργαζομένων».

ΠΑΜΕ: ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ 
ΣΤΟ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

(15/09/2022)
Μεγάλη συγκέντρωση οργάνωσαν τα ταξικά συνδικά-

τα της Αττικής στο υπουργείο οικονομικών στο Σύνταγ-
μα, όπου πρόβαλαν τα αιτήματα των εργαζομένων και 
των λαϊκών στρωμάτων, προαναγγέλλοντας την απόφα-
ση για την κήρυξη της πανεργατικής απεργίας στις 9 
Νοέμβρη.

«Η ζωή μας δεν χωράει σε voucher και pass. Η δύναμη 
βρίσκεται στα χέρια μας. Προετοιμάζουμε τη μεγάλη 
απεργιακή απάντηση. Μπροστά στην ακρίβεια και τις 
ανατιμήσεις, αγώνας για ΣΣΕ και αυξήσεις στους 
μισθούς»

Εκ μέρους της ΟΣΙΚΑ στη συγκέντρωση μίλησε ο αντι-
πρόεδρος συν. Γ. Σκιαδιώτης, που τόνισε ιδιαίτερα:

«Η αλήθεια είναι ότι η ελπίδα, η προοπτική, οι μέρες οι 
καλύτερες για τους συνταξιούχους δεν βρίσκονται στη 
στήριξη αυτής της κυβέρνησης, όπως ζήτησε ο πρωθυ-
πουργός, δεν βρίσκεται στη στήριξη όσων κυβέρνησαν, 
συνδιαμόρφωσαν και συνδιαμορφώνουν αυτή την αντι-
λαϊκή βαρβαρότητα σε βάρος των συνταξιούχων και του 
λαού… Η ελπίδα βρίσκεται στους αγώνες που δώσαμε 
τους προηγούμενους μήνες, τα προηγούμενα χρόνια 
τόσο οι συνταξιούχοι όσο και άλλα τμήματα του εργατι-
κού λαϊκού κινήματος. Η ελπίδα βρίσκεται στους νέους 
αγώνες που αποφασίζουμε και θα κάνουμε».

Με τη λήξη της συγκέντρωσης, αυτή, σε σχηματισμό 
πορείας, κατευθύνθηκε στο υπουργείο  εσωτερικών (πλ. 
Κλαυθμώνος) όπου οι συγκεντρωμένοι, σαν απάντηση 
στην, λίγες μέρες πριν, ειπωθείσα άθλια, κυνική, χυδαία  
αποστροφή του υπουργού «όποιος δεν προσαρμόζεται, 
πεθαίνει», άφησαν στην είσοδο του κτιρίου τη ρητή δια-
βεβαίωση- σύνθημα στον υπουργό «Δεν θα πεθάνουμε 
ποτέ, κουφάλα νεκροθάφτη»!

Παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο εργασίας 
για το 20λεπτο (22/9/2022)

Παράσταση διαμαρτυρί-
ας στο υπουργείο Εργασί-
ας πραγματοποιήθηκε εκ 
νέου στις 22/9 από τις 
δικαιούχες συνταξιουχικές 
οργανώσεις για τη μη 
καταβολή από το υπουρ-
γείο των συνδρομών του 
20λεπτου των συνταξιού-
χων, που οι ίδιοι οικειοθε-
λώς καταβάλλουν μηνιαί-
ως, για τις λειτουργικές 
ανάγκες των συνδικαλιστι-
κών τους οργανώσεων

«Μέχρι σήμερα δεν 
έχουμε απάντηση στο ερώ-

τημα γιατί για υφιστάμενη 
νομοθετημένη διάταξη 
περί κατανομής της κράτη-
σης 0,20 ευρώ, που οι ίδιοι 
οι συνταξιούχοι πληρώ-
νουν, για κάλυψη των λει-
τουργικών δαπανών των 
σωματείων τους, δεν υπο-
γράφεται η Υπουργική 
Απόφαση για την υλοποίη-
σή της. Έτσι οι δικαιούχες 
συνταξιουχικές οργανώ-
σεις δεν έχουν λάβει τα 
χρήματα που προβλέπο-
νται, δικαιούνται και αντι-
στοιχούν στα έτη από το 
2018, για τις λειτουργικές 
τους δαπάνες και κινδυ-
νεύουν με εξώσεις από τα 
γραφεία τους, αλλά και να 
μη δύνανται να ανταποκρι-
θούν στις λοιπές σοβαρές 
και κύριες υποχρεώσεις 
τους (λογαριασμοί κοινής 
ωφέλειας, μισθοί, εκδηλώ-
σεις και δράσεις για τα 
μέλη μας κλπ.)» σημειώ-
νουν οι Συνταξιουχικές 
Οργανώσεις.

«Ο κόμπος, όπως κατα-
λαβαίνετε, έχει φθάσει στο 
χτένι», επισημαίνουν και 
συμπληρώνουν ότι «τα 
σωματεία μας δεν αντέ-
χουν άλλο αυτή την απα-

ράδεκτη κατάσταση και 
σας καλούμε πέρα από το 
τι σκέφτεστε να πράξετε 
στο μέλλον, τώρα άμεσα 
να υπογράψετε την Υπουρ-
γική Απόφαση και να απο-
δοθούν στα σωματεία μας 
τα ήδη συσσωρευθέντα 
ποσά που είναι σε ειδικό 

λογαριασμό στον ΕΦΚΑ».
Τα συνδικάτα είχαν 

ζητήσει συνάντηση με τον 
Χατζηδάκη, που όμως, ενώ 
βρισκόταν στο υπουργείο, 
«την κοπάνησε» για να την 
αποφύγει, όπως κατήγγει-
λε ο πρόεδρος της ΟΣΙΚΑ 
Δ. Κουμπούρης..

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΙΚΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για τις διώξεις συνδικαλιστών
Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας 

ΙΚΑ – ΕΤΜ καταδικάζει αποφασιστικά τις διώξεις συνδι-
καλιστών, όπως του Γραμματέα της Ομοσπονδίας Οικο-
δόμων Βάλσαμο Συρίγο, της Προέδρου της ΟΕΝΓΕ 
Αφροδίτη Ρέντζιου, του Προέδρου της Ομοσπονδίας 
Εμφιαλωμένων Ποτών και του Σωματείου της Μαλαματί-
νας Γιάννη Φραγγίδη, καθώς και άλλων.  Η κυβέρνηση να 
είναι βέβαιη μαζί με την εργοδοσία, ότι το ταξικό εργατι-
κό κίνημα ποτέ δεν κάμφθηκε και δεν σταμάτησε την 
δράση του από τέτοιες άθλιες πρακτικές.

Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας μας καλεί τα Σωματεία 
μέλη της να καταδικάσουν με κάθε τρόπο την τρομοκρα-
τική αυτή τακτική κυβέρνησης και μεγαλοεργοδοσίας.

“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

Τους πολέμους τους κάνουν οι καπιταλιστές. 
Που θέλουν να μοιράζονται τον παγκόσμιο πλούτο άδικα. 
Γι’ αυτό τσακώνονται. Και βάζουν τους λαούς να σκοτώνο-
νται για τη δική τους άδικη μοιρασιά. Οι λαοί χωρίς πολέ-
μους, με τη δική τους εξουσία μπορούν να μοιράσουν τον 

παγκόσμιο πλούτο δίκαια σε όλους. 
Αρκεί να απαλλαχτούν από τους καπιταλιστές.



ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 13 Οκτώβρη

Με την ίδια δυναμικότητα και μαζικότητα πραγματοποιή-
θηκε η συγκέντρωση των συνταξιουχικών οργανώσεων της 
Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, στο Άγαλμα του 
Βενιζέλου και στην συνέχεια δυναμική και μαχητική πορεία 
μέχρι το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.

Κοζάνη 13 Οκτώβρη

Μεγάλη συγκέντρωση έγινε από τα σωματεία συνταξιού-
χων στην Κοζάνη, στην κεντρική πλατεία της πόλης και δια-
δήλωσαν την απόφασή τους να συνεχίσουν τον αγώνα, με 
όλο το συνταξιοδοτικό κίνημα και τους εργαζόμενους.

Ηράκλειο Κρήτης 14 Οκτώβρη

Μια εντυπωσιακή, πρωτόγνωρη όπως την χαρακτήρισαν 
ΜΜΕ της Κρήτης, Παγκρήτια  συγκέντρωση των 15 Συνεργα-
ζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων πραγματοποιήθηκε 
στο Ηράκλειο, στην Πλ. Ελευθερίας. Σε σχετική ανακοίνωση 
που τα σωματεία εξέδωσαν μετά τη συγκέντρωση τονίζεται 
πως:

Η συγκέντρωση με πορεία κατέληξε στα γραφεία της 
περιφέρειας, όπου αντιπροσωπεία της ΣΕΑ Κρήτης παρέδω-
σε στον περιφερειάρχη του νησιού ψήφισμα- υπόμνημα με τα 
αιτήματα.

Πάτρα 13 Οκτώβρη

Στην Πάτρα η συγκέντρωση των σωματείων ήταν εντυπω-
σιακή σε μαζικότητα. Οι συνταξιούχοι συγκεντρώθηκαν έξω 
από το Εργατικό Κέντρο και δυναμικά διαδήλωσαν τα αιτήμα-
τα του κινήματος. Κεντρικό σύνθημα στο πανό της τοπικής 
ΣΕΑ ήταν το «ΟΧΙ στην ακρίβεια- στα χαράτσια της ΔΕΗ», 
ενώ καλούσαν το λαό σε ‘συσπείρωση- αγώνα- ξεσηκωμό». Η 
συγκέντρωση με πορεία έφτασε ως τα γραφεία του ΕΦΚΑ, 
όπου αντιπροσωπεία των σωματείων παρέδωσε ψήφισμα με 
τα αιτήματα.

Αγρίνιο 13 Οκτώβρη

Με μια μαζική συγκέντρωση στο Αγρίνιο οι συνταξιούχοι 
από όλο το νομό Αιτ/νίας έδειξαν άλλη μια φορά την αποφα-
σιστικότητά τους να συνεχίσουν με την ίδια επιμονή τις αγω-
νιστικές κινητοποιήσεις αντίστασης στην κυβερνητική πολιτι-
κή και ακούραστης διεκδίκησης των δίκαιων αιτημάτων των 
συνταξιούχων.

Άρτα 13 Οκτώβρη

Στους δρόμους της Άρτας έγινε μια δυναμική πορεία των 
συνταξιούχων. Εκτός από τους συναδέλφους της πόλης συμ-
μετοχή είχαν και συνταξιούχοι από την Πρέβεζα και τη Λευ-
κάδα. Η συγκέντρωση έγινε έξω από το Εργατικό Κέντρο. Η 
πορεία κατέληξε στην αντιπεριφέρεια, όπου επιδόθηκε ψήφι-
σμα με τα αιτήματα στον αντιπεριφερειάρχη Άρτας.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 8/9/2022
Α) Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα (ΣΕΑ) των Συνεργαζόμενων 

Συνταξιουχικών Οργανώσεων της Θεσσαλονίκης, καλεί τους συντα-
ξιούχους της πόλης σε διαμαρτυρία έξω από την ΔΕΗ στην ΧΑΝΘ, 
την Παρασκευή 9 Σεπτέμβρη.

Απαιτούμε:
Το ηλεκτρικό ρεύμα να είναι κοινωνικό αγαθό και όχι πανάκριβο 

εμπόρευμα.
Να καταργηθούν όλα τα μέτρα και οι νόμοι που αύξησαν την τιμή 

της κιλοβατώρας πάνω από 1.000% και μάλιστα  μέσα στους δύο 
τελευταίους  μήνες.

Άμεση επιβολή πλαφόν στην λιανική τιμή του ρεύματος.
Κανένα νέο χαράτσι στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος, όπως 

η δημιουργία του «Μηχανισμού Αντιμετώπισης Κινδύνου» που ανακοί-
νωσε η κυβέρνηση.

Καμία επιδότηση των παραγωγών και παρόχων ηλεκτρικής ενέργει-
ας, από τον κρατικό προϋπολογισμό.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ
Να δώσουμε τέλος στα ψέματά τους! Να μη ζούμε με αυταπάτες!
ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΗ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ 

ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
Αυτό που όλοι μας βιώνουμε αυτές τις μέρες πρέπει να γίνει η οργή 

μας γιατί δεν θα έχει τελειωμό! Είτε με τον πόλεμο τους, είτε με την 
ειρήνη τους, εμείς, συνταξιούχοι και εργαζόμενοι, θα έχουμε το δικό 
μας πόλεμο, τις δικές μας μάχες για να μπορέσουμε να πληρώσουμε 
το ρεύμα, το νοίκι των παιδιών μας, τη θέρμανση, τα τέλη τους και τον 
ΕΝΦΙΑ τους. Για να μην πεινάσουμε!

Σε αυτόν, το δικό μας ανειρήνευτο πόλεμο, μας θέλουν συνεχώς 
χαμένους, με κερδισμένους μια χούφτα μεγαλοεπιχειρηματίες που με 
τους εκάστοτε κυβερνώντες σε ρόλο τροχονόμου να τους καθοδηγούν 
με ποιους τρόπους θα κάνουν εμάς φτωχότερους και αυτούς πλουσιό-
τερους.

Στους κυβερνώντες απευθυνόμαστε:
Δεν αντέχουμε τις περικοπές. Δεν αντέχουμε την ακρίβεια… Δεν 

αντέχουμε να πληρώνουμε 6% κάθε μήνα για την υγεία και υγεία να μην 
έχουμε… Δεν αντέχουμε όταν τα τρόφιμα έχουν βγάλει φτερά, και 
εμείς να μετράμε τις μπουκιές μας. Ακριβώς επειδή δεν αντέχουμε 
βγαίνουμε στο δρόμο του αγώνα.

> ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΣΤΕΛΕΧΩΘΕΙ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΟΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ (Παθολογική, 
καρδιολογική). Να σταματήσουν τα «μπαλώματα» με γιατρούς από το 
ΚΥ Ιτέας και με αποσπάσεις από άλλα νοσοκομεία, άλλων νομών. Να 
γίνεται εγγραφή φαρμάκων και στο νοσοκομείο. ΑΜΕΣΕΣ ΠΡΟΣΛΗ-
ΨΕΙΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΕ ΕΟΠΥΥ και ΤΟΜΥ. Να επαναλειτουργήσουν ξανά 
τα ιατρεία και τα μικροβιολογικά εργαστήρια του πρώην ΙΚΑ.

> Να καταργηθούν οι απαράδεκτες κυβερνητικές αποφάσεις για 
τον προσωπικό γιατρό και τα πρόστιμα.

> Να ελεγχθούν τα «παραμάγαζα» που στήνουν επιτήδειοι στον 
ΕΟΠΥΥ αξιοποιώντας δημόσιες δομές προκειμένου να κερδίζουν!!!

Σωτήρες δεν υπάρχουν, μόνο με μαζική συμμετοχή και δράση μπο-
ρούμε να σταματήσουμε αυτή την καταστροφή που ζούμε και τα νέα 
μέτρα που μαγειρεύονται για να ολοκληρωθεί

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 01-10-2022

1η Οκτωβρίου Παγκόσμια  Ημέρα της  Τρίτης Ηλικίας
Η Παγκόσμια Ημέρα  των Ηλικιωμένων, γνωστή και ως «Παγκόσμια 

Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία» γιορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου.
Στην χώρα μας, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία αναφέρει ότι ο πλη-

θυσμός  της χώρας ηλικίας άνω των 60 ετών το 2004  ξεπερνούσε  τα 
2.547.000 άτομα. Με δημογραφικά δεδομένα, σε λίγα χρόνια, πάνω 
από το ένα τρίτο του πληθυσμού της χώρας θα ανήκει  σ’ αυτή  την 
ομάδα.

Άσχετα  όμως με τις στατιστικές  οι «απόμαχοι της δουλειάς»… είναι 
όμως αγωνιστές της ζωής… αποτελούν το σημαντικότερο ίσως κομμά-
τι του λαού μας και συμβάλλουν ουσιαστικά στην οικονομία, στον 
πολιτισμό, στην Κοινωνία.

Η προσφορά τους όμως αυτή δεν αναγνωρίζεται από την Πολιτεία, 
αφού καμιά κυβέρνηση δεν σκύβει πάνω στα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουν για να δώσει τις αναγκαίες λύσεις και να τους αποδώσει αυτά 
που δικαιούνται, αυτά που τόσα χρόνια τώρα τους στερούν οι αντιλαϊ-
κές πολιτικές… οι αβάσταχτες περικοπές των συντάξεων που με πρό-
σχημα την οικονομική ή την υγειονομική κρίση επιβάλλουν όλες οι 
μέχρι σήμερα Κυβερνήσεις .

Σήμερα, «παγκόσμια ημέρα των ηλικιωμένων», η Ένωση Συνταξιού-
χων ΙΚΑ Ν. Ρεθύμνου επαναλαμβάνει τις πάγιες θέσεις και διεκδικήσεις 
των συνταξιούχων για την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΠΑΤΡΑΣ
Χάσαμε, έφυγε από την ζωή, ένας σπουδαίος άνθρωπος, αγωνι-

στής, συνδικαλιστής, για πολλά χρόνια μέλος της διοίκησης του συλ-
λόγου μας. Ο σ. ΝΙΚΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ.

Για πολλά χρόνια στην διοίκηση του συνδικάτου οικοδόμων, έμπει-
ρος συνδικαλιστής, συνετέλεσε τα μέγιστα ώστε ο σύλλογος να περά-
σει σε ταξικά χέρια. Ασυμβίβαστος, δυναμικός, πάντα μπροστά στους 
αγώνες που έδωσε ο σύλλογος μας, το συνδικάτο οικοδόμων,  το 
ταξικό κίνημα στην πόλη μας και όχι μόνο.

Αντιμετώπισε με θάρρος την μακροχρόνια ασθένεια, έφυγε υπερή-
φανος για όσα έκανε για τον κλάδο, την τάξη του τον λαό μας. Θα τον 
θυμόμαστε.

Τον Επικήδειο έκανε ο Γ. Γραμματέας του συνδικάτου. Ο σύλλογος 
τον τίμησε, με στεφάνι και την παρουσία το Διοικητικού συμβουλίου.

ΣΕΑ ΠΑΤΡΑΣ
Δυναμική κινητοποίηση στα γραφεία τουΕΦΚΑ Πάτραςπραγματο-

ποίησαν το Συνδικάτο Οικοδόμωνκαι ηΣυντονιστική Επιτροπή των 
Συνταξιουχικών Οργανώσεων,απαιτώνταςάμεση εφαρμογή της κλαδι-
κής ΣΣΕ και άμεση έκδοση των συντάξεων,με τήρηση και της σειράς 

Πολλά σωματεία μας εξέδωσαν ανακοινώσεις και ΔΤ καταδίκης της παραπομπής σε δίκη των 
πρωτοπόρων συνδικαλιστών Α. Ρέτζιου, προέδρου της ΟΕΝΓΕ και του Β. Συρίγου ΓΓ της 
Ομοσπονδίας Οικοδόμων γιατί πρωτοστάτησαν στις κινητοποιήσεις ενάντια στη συνεχιζόμενη 
υπονόμευση των δημόσιων νοσοκομείων και την αποτροπή πλειστηριασμού λαϊκής κατοικίας.

Από τις περιφερειακές συγκεντρώσεις των οργανώσεων της ΣΕΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. 

ΑΓΡΙΝΙΟΥ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ 5/9/2022

Συμμετέχουμε μαζικά στον αγώνα και βροντοφωνάζου-
με με όλη μας την δύναμη. Δεν αντέχουμε τις περικοπές. 
Δεν αντέχουμε την ακρίβεια. Απαιτούμε να ζήσουμε με τις 
συντάξεις  που πληρώσαμε και τις περικόψατε.

Δεν ανεχόμαστε, δεν αποδεχόμαστε, δεν συμβιβαζόμαστε 
με τις αντιλαϊκές πολιτικές σας, δεν θα πέσουμε στον Kαιάδα 
που μας οδηγείτε. Είμαστε ξανά στο ιερό πεζοδρόμιο του 
αγώνα και διεκδικούμε ό,τι έχουμε πληρώσει με την δουλειά 
μας. Δεν χρωστάμε σε κανέναν, δεν δανειστήκαμε, δεν μας 
χαρίστηκε τίποτε.

 Όσοι μέχρι σήμερα κυβερνήσατε και σήμερα συνεχίζετε, 
είστε όλοι υπεύθυνοι για την καταστροφή μας.

Οι συνταξιούχοι είμαστε στο δρόμο του αγώνα, έχουμε 
την γνώση, έχουμε  την πείρα, μέσα από την δράση και τους 
αγώνες καταφέραμε να αποκρούσουμε, να καθυστερήσουμε 
αντιλαϊκά και αντισυνταξιουχικά μέτρα.

Είμαστε στο δρόμο του αγώνα γιατί ξέρουμε ότι μόνο με 
αυτόν μπορούμε να σταματήσουμε τα νέα μέτρα που μαγει-
ρεύετε, για να ολοκληρώσετε το αντιασφαλιστικό σας πάζλ, 
το οποίο προσπαθείτε να κουκουλώσετε τάζοντας «αυξή-
σεις» για το 2023.

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕ-
ΡΑ 12/09/2022, ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΑ 
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΙΚΑ – OAEE (ΤΕΒΕ – ΤΣΑ)

Ανακοίνωση 6/9/22
Τα Δ.Σ των συνεργαζόμενων  συνταξιουχικών Οργανώσε-

ων ΙΚΑ - ΟΑΕΕ Ν. Πρέβεζας εκφράζουν τα θερμά τους συλ-
λυπητήρια στις δυο οικογένειες των αδικοχαμένων νέων 
εργατών, στο ιχθυοτροφείο ΧΟΧΛΑ ΑΕΒΕ, και εύχονται την 
ταχεία ανάρρωση του τραυματία. Η ανατριχιαστική αναφορά 
της συζύγου όχι μόνο μας σοκάρουν αλλά και μας εξαγριώ-
νουν, γιατί ήταν ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα…

Απαιτούμε τώρα να στηριχθούνε οι οικογένειες και τα 
παιδιά των αδικοχαμένων εργατών  .

Να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις που θα διασφαλί-
ζουν το κατώτερο μεροκάματο ,θα καταργεί το ωράριο λάστι-
χο , με ανθρώπινες και ασφαλείς συνθήκες  δουλειά , για μια 
ζωή με δικαιώματα .

Να επανδρωθούνε οι κρατικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί με 
επαρκές προσωπικό

Να υπάρχουν γιατροί εργασίας και τεχνικοί ασφαλείας σε 
όλους τους χώρους δουλειάς…

Καλούμε τους συνταξιούχους να συμμετέχουν στο συλλα-
λητήριο των σωματείων της Πρέβεζας την Πέμπτη 8 Σεπτεμ-
βρίου στο Δημαρχείο για να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια 
μας να δυναμώσουμε τον αγώνα των παιδιών μας, για να μην 
επιστρέφουν  σακατεμένα στα σπίτια τους και στις οικογένει-
ες τους… για μια ζωή ανθρώπινη με ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ και ΟΝΕΙΡΑ.

Για να μην κουκουλωθεί και αυτό το νέο εργοδοτικό 
έγκλημα.



ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
προτεραιότητας, για όσους κατοχυρώνουν δικαίωμα.

Με παράσταση διαμαρτυρίας στη διεύθυνση κατήγγειλαν την 
κατάσταση που επικρατεί με τημη εφαρμογή της κλαδικής ΣΣΕ 
που υπέγραψε η Ομοσπονδία Οικοδόμων,και με ευθύνη της Υπη-
ρεσίας, αλλά και τα προβλήματα με συνταξιούχους που περιμέ-
νουν μήνες την έκδοση των συντάξεών τους...

Απαιτήθηκαν έλεγχοι από την Υπηρεσία σε όλους τους 
χώρους δουλειάς, για να διαπιστώνεται αν τα ένσημα που κολλι-
ούνται είναι με βάση την κλαδική ΣΣΕ. Άμεση ήταν η αντίδραση 
και για τους εκβιασμούς που δέχονται εργαζόμενοι να υπογρά-
φουν προσλήψεις με ατομικές συμφωνίες για να υπονομεύεται η 
ΣΣΕ, κάτι που φανερώθηκε και από τις απαντήσεις της Υπηρεσί-
ας.

«Δεν παρακαλάμε να εφαρμοστεί ο νόμος, έχουμε κλαδική 
ΣΣΕ και πρέπει να τηρηθεί»,τόνισε η διοίκηση του Συνδικάτου 
Οικοδόμων… Επισημάνθηκε ότι η μη εφαρμογή της κλαδικής 
ΣΣΕ έχει ως αποτέλεσμα να μην τηρούνται οι τριετίες προϋπηρε-
σίας, να υπάρχουν οικοδόμοι ακόμα και 58 ετών που εργάζονται 
χρόνια στον χώρο και καταγράφονται ως ανειδίκευτοι ή ως απλοί 
εργάτες, για να μην πληρώνονται επιπλέον.«Κάντε ελέγχους και 
μην τα δέχεστε αυτά»,τονίστηκε προς τη διεύθυνση.

Οικοδόμοι και συνταξιούχοι κατήγγειλαν τις καθυστερήσεις 
που σημειώνονται για την έκδοση αποζημιώσεων, αλλά και 
συντάξεων, αναφέροντας ότι θα επανέλθουν αν δεν υπάρξουν 
λύσεις Στο πλευρό των συγκεντρωμένων βρέθηκε αντιπροσω-
πεία της διοίκησης του ΕΚΠ με επικεφαλής τον πρόεδρό του, 
Δημήτρη Μαρμούτα.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δελτίο Τύπου 6-10-2022

Την Δευτέρα βρέθηκαν στο χωρίο Ασίτες σε κοινή συνεδρία-
ση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. 
Ηρακλείου, η σωματειακή επιτροπή της Ένωσης Συνταξιούχων 
ΙΚΑ του Δήμου Μαλεβιζίου και συνταξιούχοι της ευρύτερης περι-
οχής της κοινότητας των Ασιτών. Συζητήθηκαν τα προβλήματα 
των συνταξιούχων της περιοχής καθώς και τα τοπικά προβλήμα-
τα της περιοχής. Επίσης το Δ.Σ. της Ένωσης κάλεσε τους συντα-
ξιούχους να συμμετέχουν μαζικά και δυναμικά στην Παγκρήτια 
Κινητοποίηση των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Σωματείων 
στις 14 Οκτωβρίου στην πλ. Ελευθερίας.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ – ΕΦΚΑ 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Δελτίο Τύπου 27/9/2022
Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ-ΕΦΚΑ Λακωνίας συμμετέχει 

στην κινητοποίηση που διοργανώνουν οι Αγροτοκτηνοτροφικοί  
Σύλλογοι

Λακωνίας την Πέμπτη 29/9/22 στο κατάστημα της ΔΕΗ.
Ένα χρόνο πριν στις 29/9/21,μαζικοί φορείς του νομού μας, 

είχαμε διοργανώσει ανάλογη κινητοποίηση στη ΔΕΗ για τις υπέ-
ρογκες αυξήσεις στην ενέργεια, τα τρόφιμα κλπ χωρίς να έχει 
μεσολαβήσει ακόμα ο πόλεμος ΝΑΤΟ, ΕΕ- Ρωσίας.

Είχαμε προειδοποιήσει ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί 
πάρα πέρα για τα λαϊκά στρώματα. Δυστυχώς και λόγω του 
πολέμου είμαστε σε χειρότερη κατάσταση.

Έχουμε την πείρα και πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα! 
Που πήγαν όλα αυτά που μας έλεγαν για ευημερία, ανάπτυξη 
για όλους, για πράσινη ανάπτυξη και πράσινα άλογα;

* Αντί αυτού μας γυρίζουν στην πείνα και στα σκοτάδια, για 
τα υπερκέρδη λίγων επιχειρηματικών ομίλων στην ενέργεια 
στα τρόφιμα κλπ.

* Τώρα χρειάζεται γενικός ξεσηκωμός!!
* Είναι στο χέρι μας να αλλάξουν τα πράγματα !
* Δεν υπάρχουν σωτήρες, μόνο ο λαός ενωμένος μπορεί να 

ανατρέψει τον μεσαίωνα που μας ετοιμάζουν για εμάς και τα 
παιδιά μας , ξεπερνώντας προκαταλήψεις και στερεότυπα!

Παραφράζοντας τον κ. Πέτσα που κυνικά μας είπε «όποιος 
δεν προσαρμόζεται πεθαίνει», εμείς λέμε ότι είμαστε απρο-
σάρμοστοι και αγωνιζόμαστε για να στείλουμε στον «Καιάδα» 
αυτή την πολιτική που μας εξαθλιώνει.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 
ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ Οκτώβριος 2022
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

ΔΕ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ μετά από 13 χρόνια περικοπών στις συντά-
ξεις μας… τα όσα απαράδεκτα ανακοίνωση ο πρωθυπουργός 
στη ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη.

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΕΧΤΟΥΜΕ ως αυξήσεις τα ποσοστά 
που αναφέρθηκαν, αλλά ως παραπέρα μείωση του εισοδήματός 
μας όταν αυτά δεν καλύπτουν την αυξανόμενη ακρίβεια του 
τελευταίου διαστήματος και δεν περιλαμβάνουν τις επικουρικές

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΕΧΤΟΥΜΕ ότι ένα και πλέον εκατομ-
μύριο συνταξιούχοι δεν θα πάρουν αύξηση, γιατί με το νόμο 
Κατρούγκαλου (ΣΥΡΙΖΑ) που διατηρεί η κυβέρνηση της ΝΔ 
έχουν προσωπική διαφορά.

ΔΕΝ ΑΝΕΧΟΜΑΣΤΕ αφού μας έχουν κόψει τα πληρωμένα 
δώρα μας, να δίνουν επιδόματα φτώχειας όποτε τους βολεύει 
μόνο σε ορισμένους συνταξιούχους

ΔΕΝ ΑΝΕΧΟΜΑΣΤΕ να μην αποδίδουν τα πληρωμένα οικειο-
θελώς από τους συνταξιούχους λειτουργικά έξοδα των σωματεί-
ων με στόχο τον στραγγαλισμό τους

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Έχουμε την πείρα των τελευταίων χρόνων. Αυτό που τους 

ενδιαφέρει είναι το πώς θα θυσιάσουν παραπέρα τα δικαιώματά 

μας προς όφελος της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων.
Είμαστε στο δρόμο του αγώνα γιατί ότι μέχρι σήμερα απο-

κρούσαμε, καθυστερήσαμε και πετύχαμε οφείλεται στη δράση 
μας πανελλαδικά.

Διεκδικούμε όλο το πλαίσιο των αιτημάτων μας που είναι 
δουλευμένα με την εργασία μας και το μόχθο μιας ζωής.

ΟΛΟΙ 4 ΟΚΤΩΒΡΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ
ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΑΠΕΡΓΙΑ 

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Όλοι και όλες στη συγκέντρωση – πικετοφορία που διοργα-
νώνουν τα σωματείακαι οι φορείς της πόλης μας το Σάββατο 
10 Σεπτέμβρη στην πλατεία Παναγιώτη Μακρή

Την ώρα που η ακρίβεια θεριεύει και το νέο κύμα ανατιμήσε-
ων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ετοιμάζονται νέες ανατιμήσεις 
φωτιά σε δεκάδες τρόφιμα και βασικά καταναλωτικά είδη.Οι 
αυξήσεις στο φυσικό αέριο στα τιμολόγια της ΔΕΗ έχουν πάρει 
φωτιά. Χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά οδηγούνται σε απόγνωση, οι 
συντάξεις, οι μισθοί, τα μεροκάματα μειώνονται, δεν φτάνουν 
ούτε για 15 μέρες. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση της ΝΔ προκαλεί 
λέγοντας, ότι παίρνει μέτρα υπέρ των εργαζομένων και των λαϊ-
κών στρωμάτων με ψίχουλα που τα παίρνει ο άνεμος.

Καμιά εμπιστοσύνη σε όσους μας καλούν 
να περιμένουμε.

Κουραστήκαμε να ακούμε από τους νυν και πρώην κυβερνη-
τικούς ότι αυτός ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Δεν μας λένε 
όμως για ποιον! Πόσο δύσκολος θα είναι ο χειμώνας για τους 
ελληνικούς ενεργειακούς ομίλους που η κερδοφορία τους σπάει 
τα κοντέρ καταγράφοντας ρεκόρ κερδών Α’ εξαμήνου;

Ο λαός της Καισαριανής έχει να αντιμετωπίσει επιπλέον τις 
επιπτώσεις της δεινής οικονομικής κατάστασης του δήμου για 
την οποία ευθύνεται η διαχρονική πολιτική υποχρηματοδότησης 
των ΟΤΑ από νυν και πρώην κυβερνήσεις αλλά και η πολιτική που 
εφάρμοσε και εφαρμόζει η δημοτική αρχή, λοιδορώντας τους 
αγώνες και τις διεκδικήσεις. Χαρακτηριστικό είναι, όπως καταγ-
γέλλουν οι εργαζόμενοι του δήμου, ότι υπάρχουν απλήρωτες 
υπερωρίες που ξεπερνάνε το 5μηνο (!!) και η απάντηση που 
παίρνουν είναι συνεχόμενα κρούσματα εκφοβισμού και τρομο-
κρατίας. Ξεκαθαρίζουμε προς τη δημοτική αρχή ότι δεν θα επι-
τρέψουμε να πληρώσουν οι εργαζόμενοι και οι λαϊκές οικογένει-
ες της Καισαριανής τα «σπασμένα».

Η ακρίβεια σε συνδυασμό με την παρατεταμένη λιτότητα και 
την αντιλαϊκή φορολογική επιδρομή, αναδείχνει την ανάγκη αγω-
νιστικής, μαχητικής απάντησης των συνταξιούχων καθημερινά. 
Οι πρόσφατοι αγώνες σε ορισμένους κλάδους έδειξαν ότι με την 
οργάνωση, την μαζική συμμετοχή, την αποφασιστικότητα, μπο-
ρούμε να κερδίσουμε.

Να στείλουμε το δικό μας μήνυμα αγώνα και διεκδίκησης.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΝΕΑΣ 
ΙΩΝΙΑΣ & ΠΕΡΙΞ

Το Σωματείο Συνταξιούχων στηρίζει το δίκαιο αγώνα των 
εργαζομένων στην «ΣΚΡΟΥΤΖ» που με την Σωματειακή Επιτροπή 
της ΣΕΤΗΠ, την Παρασκευή 14/10 έχουν προγραμματίσει πλατιά 
εξόρμηση στην Νέα Ιωνία, στο σταθμό του ΗΣΑΠ, ώστε να γίνει 
γνωστό το γεγονός στην πόλη μας και να δυναμώσει η αλληλεγ-
γύη. Για αυτό καλούμε, με τη σειρά μας, τα μέλη του Σωματείου 
μας και όλο τον λαό, να δώσουν το «παρών» στην κινητοποίηση 
και σε κάθε κινητοποίηση από εδώ και πέρα, ενισχύοντας τον 
δίκαιο αγώνα των εργαζομένων της «ΣΚΡΟΥΤΖ». που στόχο έχει 
την άμεση υλοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους. Την ώρα που 
η εργοδοσία καλεί τους εργαζόμενους να υπογράψουν νέες 
συμβάσεις, μέσω των οποίων:

- Νομιμοποιείται η τηλεργασία
- Η υγεία και η ασφάλεια τους γίνεται ατομική υπόθεση (σε 

περίπτωση εργατικού ατυχήματος δεν επιβαρύνεται πλέον ο 
εργοδότης)

- Ισχυροποιούνται τα ευέλικτα ωράρια εργασίας σύμφωνα με 
τις ανάγκες της επιχείρησης κ.ο.κ.

Οι εργαζόμενοι μέσα από τον οργανωμένο αγώνα, μαζί στα 
Σωματεία τους, διεκδικούν ζωή και εργασία με δικαιώματα! 
Τέρμα πια η «εργασιακή ζούγκλα» και η ζωή «λάστιχο» του 
εργαζόμενου λαού!...

Εμείς οι Συνταξιούχοι, θα είμαστε πάντα στο πλευρό και θα 
αγωνιζόμαστε από κοινού με τους εργαζόμενους, που είναι τα 
παιδιά και τα εγγόνια μας!

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΛΠΑΠ 
«OI ΤΡΑΜΒΑΓΕΡΗΔΕΣ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Ένωση Συνταξιούχων ΗΛΠΑΠ εκφράζει την αμέριστη 

συμπαράσταση στον πολυήμερο απεργιακό αγώνα των εργαζο-
μένων στη «Μαλαματίνα» ενάντια στις προθέσεις της κυβέρνη-
σης και στις αντεργατικές οδηγίες της ΕΕ, για μαζικές απολύ-
σεις.

Ο αγώνας των εργαζομένων, για τη διεκδίκηση υπογραφής 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, την άμεση επαναπρόσληψη 
των άδικα 15 απολυμένων συναδέλφων τους, ενάντια στις αλλα-
γές του καθεστώτος εργασίας, που προβλέπει ατομικές συμβά-
σεις, μειώσεις στους μισθούς και καταπάτηση κάθε εργατικού 
δικαιώματος, είναι δίκαιος και εκφράζεται κι από τη συμπαρά-
σταση εκατοντάδων σωματείων και μαζικών φορέων αυτή τη 

στιγμή.
Σαν σωματείο συνταξιούχων στις μεταφορές, δεν ξεχνάμε ότι 

κι εμείς βρεθήκαμε σε αντίστοιχη θέση το 1987, όταν απολύθη-
καν όλο το προεδρείο του σωματείου και ακόμα 15 εργαζόμενοι 
στα τρόλεϊ. Ωστόσο, κάτω από την ηθική και υλική συμπαράστα-
ση του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος και των αγώνων που 
δόθηκαν, πετύχαμε την επαναπρόσληψη όλων των εργαζομένων.

Και σε αυτή τη λογική, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπί-
ζουμε όλοι, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, άνεργοι, κ.λπ., στέλνου-
με το ποσό των 200 ευρώ ως αλληλεγγύη στους εργαζόμενους 
και στους αγώνες που διεξάγουν.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  23 Σεπτέμβρη 2022
Η ανθρωπότητα βρίσκεται πλέον μπροστά στον κίνδυνο ενός 

παγκόσμιου ολοκαυτώματος. Ο τοπικός πόλεμος στην Ουκρανία 
δείχνει να μετατρέπεται στο φυτίλι για την έκρηξη του τρίτου 
παγκόσμιου. Το ποιός θα ανάψει το σπίρτο, λίγη έχει πια σημα-
σία, αφού τα μεγάλα ιμπεριαλιστικά κράτη και δυνάμεις για άλλη 
μια φορά αποδείχνουν πως η προστασία των εκατέρωθεν μεγά-
λων μονοπωλιακών συμφερόντων είναι το μοναδικό καθήκον 
τους, στο βωμό του οποίου δεν διστάζουν να θυσιάσουν την 
ύπαρξη της ίδιας της ανθρωπότητας.

Η απόφαση της ρωσικής ηγεσίας να κλιμακώσει τον πόλεμο 
και να προειδοποιήσει τη «δύση» ακόμη και με χρήση πυρηνικών 
όπλων, απαντά στην τεράστια επιχείρηση των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ να 
στηρίξουν με όλα τα μέσα την αντιδραστική ηγεσία της Ουκρα-
νίας, αλλά και στο δόγμα του ΝΑΤΟ για δικαίωμα στο «πρώτο 
πυρηνικό πλήγμα».

Η προειδοποίηση του Κινέζου προέδρου προς τις ΗΠΑ κύρια, 
με αφορμή την προκλητική παρέμβαση των αμερικανών στην 
Ταϊβάν, ότι ο κινέζικος στρατός προετοιμάζεται για «πραγματική 
μάχη» συνιστά μια ακόμα επικίνδυνη κλιμάκωση των αντιπαραθέ-
σεων και συγκρουσιακών γεγονότων.

Από την άλλη το γρονθοκόπημα των οικονομικών μέτρων 
πίεσης της μιας πλευράς σε βάρος της άλλης έχει δημιουργήσει 
μια δραματικά ασφυκτική κατάσταση σε βάρος όλων των λαών, 
ειδικά των ευρωπαϊκών, όπου καλούνται «να πληρώσουν τα σπα-
σμένα» των ιμπεριαλιστικών- πολεμικών αντιπαραθέσεων στην 
Ουκρανία. Η ζωή των εργαζόμενων, λαϊκών στρωμάτων βυθίζεται 
στο ζόφο της ανέχειας, της φτώχειας, σαρώνεται από την καλπά-
ζουσα ακρίβεια, χωρίς να φαίνεται πως υπάρχει διέξοδος από 
την τραγωδία αυτή σε βάθος χρόνου.

Μπροστά στους λαούς προβάλλει το δικό τους άμεσο, επεί-
γον καθήκον να προστατέψουν την ανθρωπότητα από την κατα-
στροφή. Να ξεσηκωθούν σε μια παγκόσμια πανεργατική, παλλα-
ϊκή δράση ανατροπής των δυνάμεων που μας οδηγούν στον 
όλεθρο.

Εργαζόμενοι και συνταξιούχοι, ο ελληνικός λαός δεν έχουν 
άλλο δρόμο, άλλο τρόπο παρά να οργανώσουν, να δυναμώσουν 
τον αγώνα τους ενάντια στον πόλεμο, στην συμμετοχή της 
χώρας μας σ’ αυτόν. Να προβάλουν ακόμα πιο έντονα τα συνθή-
ματα να κλείσουν όλες οι ξένες βάσεις, να σταματήσει κάθε 
μορφής συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με τις 
εμπόλεμες πλευρές, το ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ, την ΕΕ.

Στις συγκεντρώσεις των συνταξιούχων στις 5 Οκτώβρη, 
στην Πανελλαδική Απεργία της 9 Νοέμβρη η εργατική τάξη, ο 
λαός της χώρας μας θα στείλουμε ακόμα πιο ισχυρά αντιιμπε-
ριαλιστικά, αντιπολεμικά μηνύματα.

- ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΜΠΛΟΚΗ 
ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

- ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ- ΛΑΪΚΟΣ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ
- ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΩΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΩΝ
-ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

Μια απόφαση χρειάζε-
ται. Να οργανωθούμε 

στα σωματεία μας.
Να συμμετέχουμε στη 

δράση τους.
Να δώσουμε περισσότε-
ρη δύναμη και να πάρου-

με περισσότερη.
Να μετρήσουμε τα απο-
τελέσματα της δικής μας

- ο καθένας μας-
παρουσίας

στους αγώνες
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Συνεχίζεται η προσπάθεια της κυβέρνησης 
και των παπαγάλων της να στηρίξουν το αφήγη-
μα για τις «μεγάλες αυξήσεις» του 7% στις 
συντάξεις. Μάλιστα μερικοί στην κυριολεξία 
πανηγύριζαν, που το 6,5% μάλλον θα γίνει 7%!!

Θα συνεχίσουμε κι εμείς την ολοκληρωμένη, 
με επιχειρήματα ουσιαστικά, απόρριψη του 
επιχειρήματος αυτού, γράψαμε για τις βασικές 
πλευρές του στο φύλλο του Σεπτέμβρη. Έχου-
με και λέμε λοιπόν:

1) Οι «αυξήσεις» θα δοθούν το 2023 και θα 
αφορούν τις συντάξεις μέσα στη χρονιά αυτή, 
δεν θα έχουν καμία θετική επίπτωση για το 
εισόδημα του 2022. Θα βασιστούν μεν στα οικο-
νομικά μεγέθη (ΑΕΠ, ΔΤΚ) του 2022, όπως αυτά 
θα οριστικοποιηθούν από την ΕΛΣΤΑΤ μέσα στο 
2023, αλλά δεν θα έχουν καμία αναδρομική 
εφαρμογή στις συντάξεις του έτους που φεύ-
γει. Στις 31/12/2022 θα μετράμε μόνο απώλει-
ες. Οι συντάξεις και το εισόδημα των συνταξι-
ούχων θα υποστούν ολόκληρη τη μείωση που 
θα επιφέρει η άνοδος του πληθωρισμού. Αυτή 
σε ετήσια βάση φαίνεται πως θα κυμανθεί περί-
που στο 9%, άρα τόση θα είναι και η μείωση.

Να πάρουμε όμως υπ’ όψη μας πως, άλλο ο 
μέσος όρος του ΔΤΚ κι άλλο οι πραγματικές 
αυξήσεις ειδών διατροφής, άκρως αναγκαίων 
αγαθών, υπηρεσιών, ρεύματος, καυσίμων, ενοι-
κίων κλπ. Γιατί ο ονομαστικός  μ.ο. του ΔΤΚ 
διαμορφώνεται και με τη συμμετοχή ειδών, που 
μπορεί να μην αυξηθούν ή να αυξηθούν λιγότε-
ρο από αυτόν, λόγω συνθηκών. Ήδη τα ρεπορ-
τάζ αναφέρονται σε επερχόμενες νέες αυξή-
σεις τιμών τον Οκτώβρη- Νοέμβρη σε 37 είδη 

πλατιάς κατανάλωσης με μ.ο. στο 11%, όπου 
υπάρχουν είδη που θα αυξηθούν 20-25% και 
άλλα 5-8%. Να επισημάνουμε επίσης ότι οι απα-
νωτές ανά μήνα ή δίμηνο άνοδοι των τιμών σε 
δεκάδες είδη έχουν ανεβάσει τις συνολικές 
τιμές τους σε 40-50-60 % και παραπάνω, ενώ ο 
συνολικός ονομαστικός πληθωρισμός θα εμφα-
νίζει ποσοστά ανόδου 9-11%...

Έχει σημασία επίσης σε ποια περίοδο δια-
μορφώνονται οι μεγάλες άνοδοι του ΔΤΚ, όπως 
το τελευταίο 4μηνο, όταν δηλαδή οι ανάγκες, 
λόγω περιστάσεων (τέλος διακοπών, άνοιγμα 
σχολείων- παιδικά- σχολικά είδη, φροντιστήρια, 
ξεκίνημα φοιτητικών σπουδών, καύσιμα για 
θέρμανση εν όψει χειμώνα κ.α.) μεγαλώνουν, 
όπου βλέπουμε να κρατιέται σταθερά πάνω από 
το 11%. Τσακίζει το λαϊκό εισόδημα.

Έτσι και η πραγματική αύξηση του λογαρια-
σμού ρεύματος κατά 100% και παραπάνω (από 
λχ 50 ευρώ στα 100 ή 150) για έναν συνταξιού-
χο (και τον κάθε εργαζόμενο φυσικά) σημαίνει 
πως φέτος θα φτωχύνει κατά το ποσό (και 
αναλογικό εισοδηματικό ποσοστό) του διπλάσι-
ου ή τριπλάσιου λογαριασμού του, ενώ αντί-
στοιχα θα δει προστιθέμενη πραγματική μείωση 
του εισοδήματός του κατά 20- 60% από τα άλλα 
άκρως αναγκαία είδη και υπηρεσίες (τρόφιμα, 
καύσιμα, νοίκια κλπ) και όχι απλά κατά 9% του 
ονομαστικού ποσοστού. Το πραγματικό φτώχε-
μα θα είναι πολύ μεγαλύτερο από το ονομαστι-
κό ετήσιο 9%.

2) Να πάρουμε επίσης υπ’ όψη πως με τα 
μέτρα της ΕΚΤ για αύξηση επιτοκίων και άλλα, 
θα γίνει προσπάθεια να μειωθεί ο πληθωρισμός 

σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, ενώ τα επίπεδα 
ανάπτυξης θα συρρικνωθούν, όπως λένε οι 
προβλέψεις ΔΝΤ, ΟΟΣΑ, ΕΚΤ, Κομισιόν, δηλα-
δή θα υπάρξει μείωση των ΑΕΠ, λόγω και νέας 
επερχόμενης οικονομικής κρίσης. Το 7% «αύξη-
ση» θα είναι μάλλον η πρώτη και τελευταία 
φορά που θα δοθεί, η όποια μελλοντική θα 
κινείται στα επίπεδα του 2-3-4%.

Δεν γνωρίζουμε φυσικά τον πληθωρισμό του 
2023, κατά συνέπεια δεν ξέρουμε κατά πόσο οι 
«αυξήσεις» θα καλύψουν τις νέες απώλειες 
εισοδήματος μέσα στην επόμενη χρονιά, όπου 
σ’ αυτές θα αφορούν στην πράξη. Αναφερόμα-
στε στον πραγματικό, εξακολουθητικά εξοντω-
τικό, πληθωρισμό, ανεξάρτητα από την επιτυχία 
των προσπαθειών ΕΚΤ και Κομισιόν να ελέγ-
ξουν/μειώσουν τον ονομαστικό.

Στην πράξη στον πληθωρισμό (πραγματικό) 
του 2022 που θα μεταφερθεί ολόκληρος μέσα 
στο 2023 θα προστεθεί και εκείνος του 2023, 
ύστερα στους δύο αυτούς του 2024 κ.ο.κ. 
Δηλαδή προϊόντος του χρόνου και εφ’ όσον ο 
ονομαστικός πληθωρισμός (πιθανόν) θα μειώ-
νεται σε βάθος χρόνου, άρα και τα ποσοστά 
των «αυξήσεων» στις συντάξεις, εμείς θα φτω-
χαίνουμε συνεχώς όλο και περισσότερο.

Συνεπώς οι επιβαρύνσεις των μισθών-συντά-
ξεων από τις πηγές αυτές και άλλες, όπως πχ 
νοίκια, θα συνεχιστούν για απροσδιόριστο 
χρόνο. Οι όποιες «αυξήσεις» στο μέλλον θα 
υπονομεύονται σταθερά από τους παράγοντες 
αυτούς, που όμως στις συνολικές μετρήσεις 
του ΔΤΚ δεν θα εμφανίζονται με ανάλογη επιρ-
ροή. Το 2023, 2024 και μετά, τα τιμολόγια αυτά 
θα παραμένουν στα ίδια ύψη ή και να αυξάνο-
νται, αλλά ο επίσημος πληθωρισμός θα κινείται 
στο 2-3-4%, αν τα μέτρα ελέγχου του πετύχουν. 
Θα παίρνουμε «αυξήσεις» αυτών των χαμηλών 
ποσοστών, αλλά τα τιμολόγια αυτών των αγα-
θών και υπηρεσιών θα εξακολουθούν να κλέ-
βουν 20-200% από μισθούς και συντάξεις.

Και βέβαια οι απανωτές αυξήσεις των επιτο-
κίων της ΕΚΤ (ήδη έχουν αυξηθεί κατά 1,25% 
σε τρεις μήνες) θα επιφέρουν νέες σοβαρές 
επιβαρύνσεις σε δανειολήπτες εργαζόμενους, 
μικροεπαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, 
αγρότες κ.α.

3) Οι συντάξεις για πάνω από μια δεκαετία, 
λόγω των μνημονιακών πολιτικών της οικονομι-
κής καπιταλιστικής κρίσης, που όλα τα αστικά 
κόμματα ψήφισαν και εφάρμοσαν, συρρικνώθη-
καν δραστικά και δραματικά. Ειδικά οι «χαμηλο-
συνταξιούχοι»- δημιούργημα των πολιτικών 
όλων των κυβερνήσεων ξεκινώντας πριν 40 
χρόνια- διαλύθηκαν κυριολεκτικά, αφού τους 
αφαιρέθηκε το ΕΚΑΣ, που αποτελούσε μια στοι-
χειώδη ενίσχυση του εισοδήματός τους, μετα-
τράπηκαν σε φτωχοσυνταξιούχους. Οι κύριες 
μειώθηκαν από 10-40%, ενώ οι επικουρικές 
κόπηκαν στη μέση κι ακόμα παρακάτω.

4) Η «αύξηση» θα δοθεί μόνο στις κύριες, 
αφήνοντας απ’ έξω τις προσωπικές διαφορές 
και όχι επίσης στις επικουρικές. Δεν πρόκειται 
να επανέλθουν 13η και 14η συντάξεις (σε κύρι-
ες και επικουρικές), δεν θα ενσωματωθεί η π.δ. 
στην αναλογική σύνταξη, η κατώτερη σύνταξη 
θα παραμείνει στα 364 και 384 ευρώ. Κατά 
συνέπεια δεν πρόκειται για «αυξήσεις», αλλά 
για επιστροφή μικρού μέρους των κλεμμένων 
από τις κύριες. Το ότι ο νόμος μιλάει για αυξή-
σεις δεν σημαίνει πως πράγματι είναι τέτοιες.

5) Η «αύξηση» δεν θα έχει κανένα πρακτικό 
αποτέλεσμα (λαμβάνειν στο χέρι) για πάνω από 
1 εκατ. συνταξιούχους, που η προσωπική δια-
φορά τους θα είναι μεγαλύτερη του ποσού, που 

θα προκύψει σαν «αύξηση» της σύνταξής τους. 
Μάλιστα για εκατοντάδες χιλιάδες συναδέλφων 
του ΟΑΕΕ κύρια, που οι π.δ. είναι πολύ μεγάλες 
(200-400 ευρώ) δεν θα πάρουν καμία αύξηση 
για τα επόμενα τουλάχιστον 10 χρόνια. Στην 
περίπτωση δε αυτή θα δημιουργηθούν και νέες 
τεχνητές ανισότητες, αφού συνταξιούχοι με τις 
ίδιες ή και λιγότερες προϋποθέσεις, αλλά 
μικρές π.δ., με τις χαμηλές έστω αυξήσεις που 
θα παίρνουν κάθε χρόνο, θα ξεπεράσουν σε 
μηνιαίες αποδοχές τους συναδέλφους αυτούς, 
που, με περισσότερες προϋποθέσεις, θα 
μένουν παγωμένες οι συντάξεις τους. Και να 
θυμίσουμε πως η προσωπική διαφορά είναι 
αντισυνταξιοδοτικό κατασκεύασμα των κυβερ-
νήσεων (ειδικά αυτή ήταν του ΣΥΡΙΖΑ), που δεν 
υπήρχε, με στόχο ακριβώς να αποφεύγουν να 
δίνουν  τις όποιες έστω «αυξήσεις» σε όλους 
τους συνταξιούχους.

6) Για πολλές εκατοντάδες χιλιάδες συνα-
δέλφους το ποσό της προσωπικής διαφοράς 
τους θα ισοφαριστεί ή θα υπερσκελιστεί κατά 
ένα μικρό ή μέτριο αριθμό ευρώ από το ποσό 
της «αύξησης», οπότε αυτή θα επιφέρει ασήμα-
ντη ή μικρή (λίγων ευρώ) προς τα πάνω διαφο-
ροποίηση της σύνταξης. Μάλιστα θα υπάρξουν 
περιπτώσεις, που αυτή η μικρή ονομαστική 
άνοδος μπορεί να εκμηδενιστεί τελείως στην 
ουσία, εφ’ όσον ανεβάσει το ετήσιο εισόδημα 
πάνω από το κατώτερο αφορολόγητο. Κι εδώ η 
π.δ. θα παίξει τον ίδιο ρόλο με του προηγούμε-
νου εδαφίου (5).

7) Όσοι θα πάρουν στο χέρι μεγαλύτερες 
ονομαστικές αυξήσεις των συντάξεων λόγω 
μηδενικών προσωπικών διαφορών (επαναλαμ-
βάνουμε πως κι αυτές θα αποτελούν επιστροφή 
μέρους των κλεμμένων), θα υποστούν (α) αυξή-
σεις των κρατήσεων υπέρ ΕΟΠΥΥ (β) αυξήσεις 
των εισφορών αλληλεγγύης υπέρ ΑΚΑΓΕ (γ) 
αυξήσεις στην φορολόγηση της κύριας σύντα-
ξης και (δ) αυξήσεις στη φορολόγηση ετήσιου 
εισοδήματος εφ’ όσον έχουν κι άλλο εισόδημα 
από επικουρικές, παράλληλες συντάξεις, άλλα 
εισοδήματα. Οι (α) και (β) θα αυξηθούν γιατί 
είναι ποσοστιαίες κρατήσεις. Η πραγματική 
αύξηση που θα πάρουν στο χέρι θα είναι σχε-
δόν η μισή της ονομαστικής, ενώ η περίπτωση 
(δ) μπορεί να επιφέρει ακόμα μεγαλύτερη 
φορολόγηση, αν η ονομαστική αύξηση ανεβά-
σει το φορολογητέο εισόδημα πάνω από την 
προηγούμενη φορολογική κλίμακα στην οποία 
ήταν ενταγμένοι.

Επί πλέον για αρκετούς, αν η όποια «αύξη-
ση» ανεβάσει το άθροισμα των συντάξεων 
(κύριας και επικουρικής) πάνω από τα 1400 
ευρώ, θα υπάρξει κράτηση για εισφορά αλλη-
λεγγύης υπέρ ΑΚΑΓΕ, πράγμα που θα σημάνει 
πως πιθανόν αντί για αύξηση τελικά να έχουν 
και μείωση κύριας σύνταξης. Το ίδιο θα συμβεί 
και με όσους έχουν σήμερα κράτηση αλληλεγ-
γύης στο αναλογούν με το ύψος της σύνταξης 
ποσοστό, αλλά η «αύξηση» να τους ανεβάσει σε 
υψηλότερο επίπεδο αποδοχών, όπου η κράτη-
ση να υπολογιστεί με μεγαλύτερο ποσοστό.

Αυτή είναι η πραγματικότητα και οι απατε-
ωνιές της κυβέρνησης δεν ξεγελούν κανέναν. 
Όπως δεν εξαπατούν κανέναν τα ξαναζεστα-
μένα ταξίματα των δοκιμασμένων στις αντισυ-
νταξιουχικές πολιτικές «αριστερών», που από 
τη μία τάζουν δήθεν 13η σύνταξη κι από την 
άλλη υπερασπίζονται με πάθος τον καθολικά 
αποδοκιμασμένο νόμο Κατρούγκαλου.  Γι 
αυτό συνεχίζουμε. Και απαιτούμε την ικανο-
ποίηση όλων των αιτημάτων μας.

Οι «αυξήσεις» στις συντάξεις και η πραγματική κατάσταση των συνταξιούχων

Η ΔΕΘ ήταν μια ακόμα ευκαιρία για τα βασι-
κά αστικά κόμματα να «διασταυρώσουν τα ξίφη 
τους» και για τις παροχές στους εργαζόμενους 
και τους συνταξιούχους. Στις εξαγγελίες τους- 
καθαρά προεκλογικού χαρακτήρα- υποσχέθη-
καν να ξοδέψουν η μεν ΝΔ 5,5 δισεκ. ευρώ ο δε 
ΣΥΡΙΖΑ 5,6 δισεκ. Όλη κι όλη η διαφορά τους 
είναι 100 εκατ. Η ΝΔ σαν κυβέρνηση προσδιό-
ρισε το που θα διατεθούν αυτά τα κονδύλια. 
Όσον αφορά στις συντάξεις, ο πρωθυπουργός 
έκανε τις γνωστές πλέον δηλώσεις για τις περί-
φημες «αυξήσεις». Κριτικές ανάλύσεις για τις 
εξαγγελίες της κυβέρνησης περιέχονται στο 
προηγούμενο και στο παρόν φύλλο του ΠΑ.

Στην ίδια γραμμή ο Α. Τσίπρας απλά έδωσε 
ένα διαφορετικό μίγμα, όπου αντί για τα 250 
επίδομα Χριστουγέννων στους αναξιοπαθού-
ντες της κυβέρνησης ΝΔ, υποσχέθηκε τα 300 
ευρώ που είχε νομοθετήσει το Πάσχα του 2019. 
Επί πλέον δεσμεύτηκε ότι θα δώσει τα αναδρο-
μικά του 11μηνου σε όλους τους δικαιούχους 
σε τρεις ετήσιες δόσεις. Καυχήθηκε πως οι 
«αυξήσεις» της ΝΔ για το 2023 βασίζονται σε 
νόμο του ΣΥΡΙΖΑ από το 2017. Επίσης υποσχέ-
θηκε την κατάργηση του ΤΕΚΑ (ιδιωτική επικου-
ρική)..

Τι σημειώνουμε:  Πρώτον πως η αξιοπιστία 
του ΣΥΡΙΖΑ (κι όχι του προέδρου του μόνο) 
είναι κάτι παραπάνω από αμφισβητούμενη. Ας 
θυμηθούμε τι έταζε στους συνταξιούχους πριν 
την προηγούμενη κυβερνητική θητεία του και τι 
έκανε τελικά. Το γεγονός και μόνο πως εξακο-
λουθεί και υπερασπίζεται το νόμο Κατρούγκα-
λου  δείχνει πως δεν επρόκειτο για μία ρύθμι-
ση που είχε προέλθει λόγω… πίεσης των 
δανειστών, αλλά ήταν μια απόλυτα συνειδητή 
επιλογή της κυβέρνησής του.

Δεύτερον. Δεν είπε γιατί δεν έδωσε τα ανα-
δρομικά στους συνταξιούχους σαν κυβέρνηση, 
ενώ είχε στα χέρια του την κρίση του ΣτΕ για 
την αντισυνταγματικότητα των νόμων της 
κυβέρνησης Σαμαρά. Ή γιατί δεν τα έδωσε 
όταν δημιουργήθηκαν με την εφαρμογή του ν. 
4387/16, όπως ζητούσαν οι συνταξιουχικές 
οργανώσεις. Αντίθετα μετέτρεψε σε συνταγμα-
τικούς αυτούς τους νόμους. Κατά συνέπεια οι 
σημερινές δεσμεύσεις του έχουν την ίδια με 
τότες αξία. Είναι καθαρά προεκλογικές και 
δεν εξασφαλίζουν καμία σιγουριά για τους 
συνταξιούχους.

Τρίτον «έκανε την πάπια» για τις αυξήσεις, 
που ναι μεν νομοθετήθηκαν το 2017, αλλά με 
δικές του τροποποιήσεις μεταφέρθηκε η εφαρ-
μογή τους για το 2023, δηλαδή 6 χρόνια μετά, 
απαλλάσσοντας και τη ΝΔ από την υποχρέωση 
να δώσει αυξήσεις για τα χρόνια 2020, 
2021,2022.

Και τέταρτον όσον αφορά στην κατάργηση 
του ΤΕΚΑ, θα μας επιτρέψει να αμφιβάλουμε αν 
θα έχει τα κότσια να τα βάλει με τις τράπεζες, 

τα funds και τους επίδοξους επενδυτές των 
«ατομικών κουμπαράδων», που επέβαλαν τη 
δημιουργία του ΤΕΚΑ. Το παραμύθι ότι «θα 
παίζει αυτός το ντέφι κι οι αγορές θα χορεύ-
ουν» δεν πουλάει πια. Αλλά πάλι, το να καταρ-
γήσει τον ΤΕΚΑ δεν λέει κάτι, αφού, ο ΣΥΡΙΖΑ 
επεξέτεινε το θεσμό της νοητής κεφαλαιοποίη-
σης στις επικουρικές και θεοποίησε τα επαγ-
γελματικά (ιδιωτικά) ταμεία και υποστήριξε 
ένθερμα τη δημιουργία τους σε κλάδους. Κατά 
συνέπεια το θέμα είναι με τι θα αντικαταστήσει 
το ΤΕΚΑ, εφ’ όσον αποφεύγει κάθε συζήτηση 
για επαναφορά της επικουρικής στα πλαίσια 
της πριν το ν. 4387/16 κατάστασης.

Τέλος, σύμφωνα με δημοσιεύματα, δήλωσε 
προς την αντιπροσωπεία της ΣΕΑ, κατά τη 
συνάντηση μαζί της, «εμείς είμαστε πάντοτε 
ανοιχτοί να κουβεντιάζουμε μαζί σας, πρώτα 
από όλα γιατί σεβόμαστε στο πρόσωπό σας 
τους συνταξιούχους όλης της χώρας, που 
έχουν υποστεί τεράστιες θυσίες και δεύτερον 
γιατί θεωρούμε απαραίτητο να ενισχυθεί ο 
θεσμός που εκπροσωπείτε». Και αναφέρθηκε 
στο 20λεπτο, που ναι η κυβέρνησή του νομοθέ-
τησε. Όμως δεν είπε τίποτα για το ότι, δείχνο-
ντας πλήρη ασέβεια προς τους συνταξιούχους 
και τα συνδικάτα τους, αρνήθηκε από το δεύ-
τερο εξάμηνο του 2017 μέχρι το 1ο εξάμηνο 
του 2019 να καταβάλει τα συσσωρευθέντα 
ποσά στις συνταξιουχικές οργανώσεις, δημι-
ουργώντας τους τεράστια προβλήματα και 
δίνοντας το δικαίωμα στην κυβέρνηση της ΝΔ 
να συνεχίσει αυτή την τακτική.

Εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ ο Ν. Ανδρουλάκης 
αρκέστηκε στην εξαγγελία της θεσμοθέτησης 
ενός «αξιοπρεπούς εγγυημένου εισοδήματος 
για τους χαμηλοσυνταξιούχους με επαναφορά 
μιας νέας μορφής ΕΚΑΣ». Αν αυτό, η επιστρο-
φή σε μια προ 25 χρόνων μεσοβέζικη, απαξιω-
τική των συνταξιούχων όλη κι όλη ρύθμιση,  
αποτελεί «αναγέννηση» του ΠΑΣΟΚ και απάντη-
ση στα τεράστια προβλήματα των συνταξιού-
χων, εμείς τι να πούμε… Προφανώς κατά τον κο 
Ανδρουλάκη, όλα τα άλλα, το πετσόκομμα των 
συντάξεων, η κατάργηση σχεδόν κάθε συντα-
ξιοδοτικού δικαιώματος εδώ και 12 χρόνια 
(κατορθώματα και του δικού του κόμματος) 
είναι καλώς καμωμένα. Ο νέος πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε πως το «αναγεννημένο» 
ΠΑΣΟΚ δεν σκοπεύει να … αναγεννήσει κανένα 
από τα δικαιώματα αυτά!!

Θα το επαναλάβουμε άλλη μια φορά. Σωτή-
ρες δεν υπάρχουν, ειδικά τέτοιου τύπου. 
Σωτήρας είναι μόνο ο λαός. Αυτός, εμείς θα 
σώσουμε τους εαυτούς μας. Με την πάλη, 
τους αγώνες μας, ανυποχώρητους, επίμο-
νους, ασταμάτητους. Κόντρα στις παγίδες 
του αστικού πολιτικού σκηνικού και συστήμα-
τος και των πολιτικάντηδών του.

ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ: ταύτιση στα ταξίματα

Οργανώνουμε τη δράση. 

Ξετυλίγουμε Αγώνες. Δίνουμε και 

παίρνουμε αλληλεγγύη. Η μια 

γενιά «τραβάει» την επόμενη. 

Μαθητές. Φοιτητές. Εργάτες. 

Συνταξιούχοι. Λαός Σωτήρας.
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Σε ανακοίνωση του υπουργείου εργασίας- 
του κου Χατζηδάκη ντε- διαβάσαμε για τις 
αυξήσεις που θα πάρουν οι συνταξιούχοι με τα 
μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ ο πρωθυπουρ-
γός. Η ανακοίνωση χωρίζει τους… τυχερούς σε 
7(!!!) κατηγορίες, όπου με μια απίστευτα προ-
κλητική λαθροχειρία, επιχειρεί να πείσει πως η 
κυβέρνηση θα αποδώσει αυξήσεις σχεδόν σε 
όλους (στο 94,6% ή 2.473.000 περίπου- στο 
σύνολο των 2.614.000 περίπου συνταξιούχων)!!! 
Μάλιστα από αυτούς 1.273.500 θα πάρουν 
διπλές αυξήσεις, ενώ 97.500 θα πάρουν 
τρεις!!!!!

Που είναι η λαθροχειρία;  Ότι παρουσιάζει 
το έκτακτο εφάπαξ επίδομα των 250 ευρώ σε 
όσους παίρνουν κάτω από 800 ευρώ, την 
κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύ-
ης και την απόδοση της 4ης δόσης από την 
διόρθωση που έγινε στις κύριες συντάξεις 
όσων είχαν πάνω από 30 χρόνια ασφάλιση/
εισφορές σαν… αυξήσεις!!!

Πρώτον άμεσα- δεν μπορεί να κάνει αλλιώς-  
παραδέχεται πως 141.000  δεν θα πάρουν τίπο-
τα!!

Δεύτερον εμφανίζει αυτούς που θα πάρουν 
μόνο τα 250 ευρώ έκτακτο επίδομα τα Χριστού-
γεννα και τίποτα άλλο, πως θα έχουν… αύξη-
ση!!! (265.347).

Τρίτον το ίδιο κάνει με αυτούς (525.436) που 
επίσης θα δουν «αύξηση» μηδέν, αλλά θα τους 
καταργηθεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης (10-
20 ευρώ).

Στην ουσία η κυβέρνηση, χωρίς να το 
θέλει(;), με δικά της πλέον στοιχεία ομολογεί 
πως 929.783 συνταξιούχοι δεν θα πάρουν 
καμία αύξηση!!! Επίσης ομολογεί ότι άλλοι 
904.161 συνάδελφοι δεν θα πάρουν σχεδόν 
τίποτα, αφού σ’ αυτούς θα δοθούν τα 250, άρα 
έχουν κύρια κάτω από 800, κατά συνέπεια, η 
«αύξηση» θα αντιστοιχεί στην κυριολεξία σε 
ψίχουλα. Δηλαδή συνολικά 1.833.944 συνταξι-
ούχοι είτε δεν θα πάρουν τίποτα, είτε θα 
πάρουν ελάχιστα παραπάνω ποσά…

Θα δώσουμε δύο παραδείγματα… ευνοημέ-
νων  που θα απολαύσουν την κυβερνητική… 
γενναιοδωρία κατά τον Μάρτη- Απρίλη του 
2023!!

1) συνταξιούχος που θα πάρει αύξηση 7%.
Η κυβέρνηση επίσης δεν έχει ξεκαθαρίσει αν 

το έκτακτο βοήθημα των 250 ευρώ θα δοθεί σε 
εκείνους που έχουν σύνολο συντάξιμων αποδο-
χών (κύρια και επικουρική) κάτω απ΄800 ευρώ ή 
σε όσους μόνο η κύρια είναι μικρότερη του 
ποσού αυτού. Έτσι ο συνάδελφος του παρα-
δείγματος με κύρια 752 (μικρότερη των 800) 
δεν είναι σίγουρο αν θα πάρει τα 250, επειδή 
έχει και 204 επικουρική, το σύνολο είναι 956 
ευρώ, πάνω από 800.

Η δεύτερη λαθροχειρία είναι πως ενώ τον 
υπολογισμό της «αύξησης» η κυβέρνηση θα τον 
κάνει όχι πάνω και στην π.δ., δηλαδή στο σύνο-
λο του ποσού που αποτελεί εισόδημα από την 
κύρια, για την απόδοση ή όχι των 250 μετράει 
και την π.δ. στα 800. Αν ένας συνάδελφος λ.χ. 
με μια π.δ. 31 ευρώ έχει ποσό κύριας 801 ευρώ, 
δεν θα τα πάρει, αλλά ο υπολογισμός της 
«αύξησης» θα γίνει πάνω στα 770, μη προσμε-
τρούμενης της π.δ.

Ο συνάδελφος του παραδείγματος έχει 
άθροισμα εθνικής (384) και ανταποδοτικής 
(334) σύνταξης 718 και προσωπική διαφορά 34 
ευρώ (ολικό σύνολο 752), δεν έχει κράτηση 
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Θα δεχτούμε 
το «ευνοϊκό» σενάριο, πως η αύξηση θα αποδο-
θεί στο άθροισμα των 718 ευρώ (όχι και στην 
π.δ.).

Το ποσό αύξησης (718Χ7%) θα είναι 50 
ευρώ. Από αυτά αφαιρούμε τα 34 της π.δ. (που 
μηδενίζεται πλέον) και η πραγματική αύξηση 
είναι 16 ευρώ. Η σύνταξη θα ανέβει στα 768 
ευρώ (εθνική 384 + ανταποδοτική 384). Οι κρα-
τήσεις του για ΕΟΠΥΥ και φόρο είναι αρχικά 43 
και 22 ευρώ αντίστοιχα, αυτές θα αυξηθούν 
κατά 1 και 1 ευρώ, άθροισμα 2.

Ας δούμε όμως τι θα γίνει με τη φορολόγησή 
του. Αν στην κύρια σύνταξη προσθέσουμε και 
την επικουρική του (204 ευρώ), το σημερινό 
ετήσιο εισόδημά του είναι 956Χ12=11.472 
ευρώ και η φορολογία εισοδήματος ανέρχεται 
περίπου στα 445 ευρώ. Με την αύξηση των 16 
ευρώ το ετήσιο (μέσα στο 2023) θα φτάσει στα 
11.664 ευρώ και η φορολογία στα 488, αύξηση 
43, σε μηνιαία βάση 3,5 ευρώ. Αν προσθέσουμε 
και τα 2 ευρώ από την αύξηση των κρατήσεων 
το σύνολο γίνεται 5,5 ευρώ, άρα από τα 16 στο 
χέρι θα πάρει απόλυτα καθαρά 10,5 ευρώ!!! Μ’ 
αυτά θα … τσακίσει την ακρίβεια. Τέτοια τύχη…

Ο καθένας μπορεί να καταλάβει τι «θα έχει 
λαμβάνειν» ο συνάδελφος, αν η «αύξηση» απο-
δοθεί μόνο στην ανταποδοτική του…

2) Οι «τυχεροί» που θα πάρουν… τρεις 
αυξήσεις»!!!

Επίσης εκ μέρους του υπουργείου γίνεται 
πολύ προπαγάνδα γι’ αυτούς, που θα πάρουν 
τρεις «αυξήσεις» (72.137), όπως λέει στην ανα-
κοίνωσή του, όπου στις «αυξήσεις» προσμετρά-
ει (α) την κατάργηση της ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης και (β) την προσθήκη του 1/5 του 
ποσού της διόρθωσης από τον υπολογισμό των 
πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης εισφορών και 
των ειδικών μεγαλύτερων εισφορών, δηλαδή 
τριών αρπαγών επί 12 χρόνια από τις συντάξεις 
των συναδέλφων αυτών, που θα τύχουν αυτών 
των διορθώσεων. Δίνουμε ένα παράδειγμα για 
την πραγματικότητα της επίπτωσης των «αυξή-
σεων» και διορθώσεων στις συντάξεις με πάνω 
από 1400 ευρώ σύνολο (κύρια και επικουρική).

Οι νόμοι  3863 και 3865/10 προβλέπουν τα 
ποσοστά παρακράτησης υπέρ της αλληλεγγύ-
ης (ΑΚΑΓΕ) πάνω στα συνολικά καταβαλλόμενα 
ποσά συντάξεων ως εξής: (η κράτηση γίνεται 
από τη κύρια σύνταξη).
από 1400      μέχρι 1700 ευρώ κράτηση   3%
“     1700,01    “     2000          “ “             6%
“     2000,01    “     2300          “ “             7%
“     2300,01    “     2600          “ “             9%
“     2600,01    “     2900          “ ”           10%
“     2900,01    “     3200          “ “           12%
“     3200,01    “     3500          “ “           13%
“     3500,01  και πάνω                            14%

Αντίστοιχα ο νόμος 3986/11 ορίζει τις επί 
πλέον εισφορές αλληλεγγύης (επίσης ποσοστι-
αίες) πάνω στην κύρια και επικουρική σύνταξη.

Επειδή η κυβέρνηση δεν έχει διευκρινίσει 
ακόμα αν η «αύξηση» του 7% θα δοθεί στο 
σύνολο της κύριας σύνταξης (εθνική+ανταπο-

δοτική) ή μόνο στην ανταποδοτική, θα αναλύ-
σουμε και τις δύο εκδοχές στο παράδειγμα.

Α) Στο σύνολο εθνικής και ανταποδοτικής
Συνταξιούχος είχε στις 1/1/2022 κύρια 

σύνταξή: 384 (εθνική) + 1.977 (ανταποδοτική) 
– 139 (αρνητική π.δ.) = 2.222 ευρώ (μικτά). 
Άθροισμα εθνικής και ανταποδοτικής 2360. Η 
ανταποδοτική προέκυψε μετά τον επανυπολογι-
σμό με το ν. 4670/20 (νόμος Βρούτση), όπου 
συνυπολογίστηκαν οι εισφορές των πάνω από 
30 χρόνων ασφάλισης, που ο νόμος 4387/16  
(Κατρούγκαλου) είχε αγνοήσει. καθώς και οι 
μεγαλύτερες εισφορές (πάνω από 20%) ειδικών 
ταμείων και κατηγοριών (ΒΑΕ), που επίσης 
είχαν… χαθεί στους διαδρόμους των επανυπο-
λογισμών. Για παράδειγμα υπήρξαν ταμεία που 
οι εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών ήταν 
36%- ο συνάδελφος του παραδείγματος ανήκει 
στην κατηγορία αυτή- (ενώ του ΙΚΑ ήταν 18%).

Σήμερα έχει κρατήσεις:
6% υπέρ ΕΟΠΥΥ             133
υπέρ ΑΚΑΓΕ                    155 (2.222Χ7%)
κράτηση ν. 3986/11            28 (επί πλέον εισφ. 

αλλ. που θα καταργηθεί)
φόρος                                345
σύνολο                              661
καθαρές απολαβές κύριας σύνταξης 1.561 

(2.222-661)
Με τα κυβερνητικά μέτρα θα προστεθούν 

στην κύρια σύνταξη 28 ευρώ λόγω κατάργησης 
της εισφ. αλλ. (ν. 3986/11), συν αύξηση 165 
(384+1977=2360Χ7%), ενώ από την υπολειπό-
μενη αρνητική π.δ. 139 ευρώ θα πάρει στις 
1/1/2023 την 4η δόση 70 ευρώ (139/2), οπότε 
σύνολο επί πλέον ποσών στην κύρια σύνταξη 
28+165+70= 263 ευρώ. (Η τελευταία 5η δόση 
των 70 ευρώ π.δ. θα κρατιέται μέσα στο 2023 
και θα αποδοθεί την 1/1/2024). Τονίζουμε ότι 
από τα τρία ποσά, αύξηση αποτελεί μόνο το 
7%, αφού η προσθήκη των 28 και 70 ευρώ απο-
τελεί επιστροφή κλεμμένων από την αρχική 
σύνταξη, που έπαιρνε ο συνταξιούχος όταν 
συνταξιοδοτήθηκε. Όπως συνέβη, όταν η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υποχρεώθηκε να θεσπίσει 
τον υπολογισμό της κράτησης υπέρ ΕΟΠΥΥ 
πάνω στα καταβαλλόμενα και όχι στα αρχικά 
μικτά, οπότε επήλθε μείωση της κράτησης και 
ανάλογη διόρθωση της σύνταξης προς τα 
πάνω, χωρίς αυτό να θεωρηθεί πως αποτέλεσε 
αύξηση της σύνταξης.

Με την εφαρμογή των νέων κυβερνητικών 
μέτρων το σύνολο της κύριας σύνταξης θα γίνει 
(2360+263) 2.623-70 αρνητική π.δ.(τελευταία 
5η δόση)= 2.553.

Οι κρατήσεις θα γίνουν:
6% υπέρ ΕΟΠΥΥ        153 (+20)
υπέρ ΑΚΑΓΕ               229 (+74) λόγω αύξη-

σης κλιμακίου από 7% στο 9%     γιατί ξεπέρασε 
τα 2.300 ευρώ, άρα 2.553Χ9%)

φόρος                           395 (+50)
σύνολο                         777 (+144)
Καθαρές απολαβές   1.776 (2.553-777)
Εδώ η διαφορά ανάμεσα στα σύνολα των 

κρατήσεων εμφανίζεται ονομαστική στα 116 
ευρώ (777-661), δηλαδή μια διαφορά 28 ευρώ 
από το άθροισμα των αυξήσεων στις κρατήσεις 
(144), η οποία αντιστοιχεί στα 28 ευρώ ειδικής 
εισφοράς (καταργείται) που αφαιρούνται.

Καθαρή αύξηση-διόρθωση της κύριας 
σύνταξης 119 ευρώ (263-144)

Η πραγματική αύξηση άρα δεν είναι 263 
ευρώ αλλά 119 (45%), οι παραπάνω κρατήσεις 
(144) ανέρχονται στο 55% των αυξήσεων- διορ-
θώσεων!!! Επίσης να υπολογιστεί η επί πλέον 
φορολόγηση του συνολικού φορολογητέου 
ετήσιου εισοδήματος του αθροίσματος κύριας 
και επικουρικής σύνταξης, που θα σημάνει 
ακόμα μικρότερο ποσό καθαρής είσπραξης από 
την «αύξηση».

Λχ ο συνταξιούχος του παραδείγματος έχει 
επικουρική σύνταξη 280 ευρώ, το συνολικό 
ετήσιο εισόδημά του θα φορολογηθεί περίπου 
κατά 612 ευρώ περισσότερα, δηλαδή 51 ευρώ 
το μήνα, άρα η τελική καθαρή μηνιαία αύξηση 
θα είναι 119-51=68 ευρώ.

Β) Μόνο στην ανταποδοτική
Με τα κυβερνητικά μέτρα θα προστεθούν 

στην κύρια σύνταξη 28+70+138=236.
Τα 138 είναι η αύξηση 7% πάνω στην αντα-

ποδοτική, οπότε αυτή θα γίνει 2.213 
(1.977+236), άρα η κύρια σύνταξη θα είναι: 384 
(εθνική) + 2.213 (ανταποδοτική) – 70 (5η δόση 
αρνητικής π.δ.) = 2.527 ευρώ (μικτά)

Οι κρατήσεις του θα ανέβουν στα:
6% υπέρ ΕΟΠΥΥ    151  (+18)
υπέρ ΑΚΑΓΕ           227  (+72) λόγω αύξησης 

κλιμακίου από 7% στο 9% γιατί ξεπέρασε τα 
2.300 ευρώ, άρα 2.527Χ9%)

φόρος                       391  ( +46)
σύνολο                     769  (+136)
καθαρές απολαβές κύριας σύνταξης  1.758  

(2.527-769).
Καθαρή αύξηση κύριας σύνταξης 100 ευρώ 

(236-136)
Η πραγματική αύξηση άρα δεν είναι 236 

ευρώ αλλά 100 (42%), οι κρατήσεις (136) ανέρ-
χονται στο 58% των αυξήσεων- διορθώσεων!!! 
Επειδή το συνολικό ετήσιο εισόδημά του θα 
φορολογηθεί περίπου κατά 496 ευρώ περισσό-
τερα, δηλαδή 41 το μήνα, η τελική καθαρή 
μηνιαία αύξηση θα είναι 100-41=59 ευρώ.

Τελικά οι «τρεις αυξήσεις» θα καταλήξουν σε 
τέσσερις μεγάλες κρατήσεις υπέρ ΕΟΠΥΥ, 
ΑΚΑΓΕ και εφορίας (μηνιαίας και ετήσιας), που 
θα αφαιμάξουν και πάλι το εισόδημα των συνα-
δέλφων αυτών, οδηγώντας τους στην ίδια αδυ-
ναμία να αναπληρώσουν τις τεράστιες απώλει-
ες λόγω των αυξήσεων στο ρεύμα, στα καύσι-
μα, στα είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης, 
όπως και όλους τους άλλους συνταξιούχους 
και εργαζόμενους. Οι προσπάθειες της κυβέρ-
νησης να μας εξαπατήσει για άλλη μια φορά 
δεν πρόκειται να πετύχουν το στόχο τους. 
Τους έχουμε μάθει πια πολύ- πολύ καλά.

* Στις επικουρικές δεν επέρχεται καμία 
αλλαγή. Δεν δίνεται καμία αύξηση, δεν καταρ-
γούνται (σε όσες επικουρικές υπάρχουν) η 
προσωπική διαφορά και η ειδική κράτηση αλλη-
λεγγύης του ν. 3986/11, ούτε κάποια από τις 
μειώσεις των νόμων 4024/11,  4051-4093/12  και 
η μείωση 5,20%.

Επειδή άρχισαν και πάλι, εν όψει εκλογών του χρόνου, οι 
αντιπαραθέσεις των αστικών κομμάτων γύρω από το συνταξιο-
δοτικό, ειδικά ανάμεσα στη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είμαστε 
βέβαιοι πως σύντομα θα μπει στο χορό και το ΠΑΣΟΚ, παραθέ-
τουμε και πάλι εν συντομία τις βασικές ρυθμίσεις, που αυτά τα 
κόμματα σαν κυβερνήσεις ή συγκυβερνήσεις επέφεραν στο 
ασφαλιστικό σύστημα. Ρυθμίσεις που, πριν με τα μνημόνια και 
μετά απ’ αυτά, επέβαλαν εξοντωτικές για τους συνταξιούχους 
καταργήσεις ή μεγάλες περικοπές στις συντάξεις τους, αλλά και 
γενικά στο συνταξιοδοτικό, όσον αφορούν στους όρους και προ-
ϋποθέσεις που ίσχυαν για την συνταξιοδότηση (χρόνια ασφάλι-
σης, ηλικιακά όρια, ποσοστά υπολογισμού κλπ).

Κατ’ αρχήν όλα ξεκίνησαν να υλοποιούνται μετά την ψήφι-
ση της Συνθήκης του Μάαστριχτ το 1992 (δημιουργία της ΕΕ 
στη θέση της ΕΟΚ) και της Λευκής Βίβλου το 1993 (για την 
ανταγωνιστικότητα, ανάπτυξη και απασχόληση), τα μνημόνια 
των μνημονίων, από όλα αυτά τα κόμματα.

Τότε άρχισε η σταδιακή αντεπίθεση της αστικής τάξης με 
στόχο να πάρει πίσω όσα είχαν κατακτήσει οι εργαζόμενοι στο 
ασφαλιστικό/συνταξιοδοτικό (ταυτόχρονα με τις γενικότερες 
εργατικές- εργασιακές κατακτήσεις και δικαιώματα), με σημεία 
αιχμής τη σταδιακή απαλλαγή των εργοδοτών και του κράτους 
από το κόστος των «δημόσιων» συνταξιοδοτικών συστημάτων και 
τη μετατροπή τους σε ατομική υπόθεση και παράλληλα τη μετα-
τροπή των εργατικών εισφορών σε επενδυτικά κεφάλαια των 
επιχειρήσεων, μέσω της αξιοποίησής τους από τις ιδιωτικές 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις.
Φυσικά βάφτιζαν όλες αυτές τις αντιασφαλιστικές ρυθμίσεις 

και νομοθετήσεις ως προσπάθεια διάσωσης του ασφαλιστικού 
συστήματος. Αυτή η επίθεση διευκολύνθηκε και από την ανατρο-
πή των σοσιαλιστικών συστημάτων στην Ευρώπη, που αποτελού-
σαν ασπίδα υπεράσπισης των κοινωνικών κατακτήσεων των 
εργαζομένων στα καπιταλιστικά κράτη.

Οι νόμοι- κλειδιά για τις ανατροπές στο συνταξιοδοτικό ήταν 
οι:

1) Ν 2084/92 (ΝΔ- Σιούφας). Αυξήθηκαν τα όρια ηλικίας, οι 
εισφορές κλπ. Η πιο χαρακτηριστική διάταξη όμως ήταν ο διαχω-
ρισμός των εργαζομένων σε νέους και παλαιούς με προφανή 
στόχο να διαιρέσουν τους εργαζόμενους.

2) Ν 3029/2002 (ΠΑΣΟΚ- Ρέππας), όπου θεσμοθετείται στην 
Ελλάδα η δυνατότητα ίδρυσης ιδιωτικού χαρακτήρα επαγγελμα-
τικών ταμείων.

3) N 3863/10 (για ιδιωτικό τομέα)- Ν.3865/10 (για δημόσιο) 
(ΠΑΣΟΚ-  Λοβέρδος που τους συνυπέγραψαν και οι Ι. Ραγκού-
σης (βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ), Μ. Χρυσοχοΐδης (πρώην υπουργός 
Δημ. Τάξης ΝΔ) και Μ. Ξενογιαννακοπούλου (βουλευτής ΣΥΡΙ-
ΖΑ). Θεσμοθετούνται νέες αυξήσεις στα όρια ηλικίας και αλλαγή 
του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων. Μία χαρακτηριστική 
διάταξη αυτού του νόμου είναι το άρθρο 11 παρ. 3, το οποίο 
βρίσκεται σε ισχύ και προβλέπει την αύξηση των ορίων ηλικίας 
με βάση την αύξηση του προσδόκιμου ζωής της χώρας μας.

4) Ν 4052/2012 (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΔΗΜΑΡ- Κουτρουμάνης). 

Κυριότερη ρύθμιση η εισαγωγή της νοητικής κεφαλαιοποίησης 
ως τρόπου υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων.

5) Ν 4093/2012 (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΔΗΜΑΡ- Βρούτσης). Θεσπίζο-
νται νέες αντιασφαλιστικές ρυθμίσεις με χαρακτηριστικότερη 
την αύξηση όλων των ορίων ηλικίας στα έως τότε ισχύοντα κατά 
2 χρόνια με αποτέλεσμα και το γενικό όριο ηλικίας στην Ελλάδα 
να πάει στο 67ο έτος από το 65οπου ίσχυε έως τότε. Επίσης 
περιλαμβάνει την πρώτη μεγάλη μείωση συντάξεων (κύριων, 
περικοπή 13ης και 14ης συντάξεων).

6) Ν 4336/15 (ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ- Κατρούγκαλος). Με τις διατά-
ξεις του νόμου αυτού έχουμε τεράστιες αυξήσεις των ορίων 
ηλικίας και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και αύξηση 17 χρό-
νια (μητέρες με ανήλικο). Αλλάζει η έννοια της θεμελίωσης 
συνταξιοδοτικού δικαιώματος, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν 
χιλιάδες εργαζόμενοι και να μην έχουν δικαίωμα συνταξιοδότη-
σης. Τον νόμο υπερψήφισαν ΟΛΑ τα κόμματα της Βουλής (ΣΥΡΙ-
ΖΑ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΑΝΕΛ, ΠΟΤΑΜΙ) πλην του ΚΚΕ.

7) Ν 4387/16 (ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ- Κατρούγκαλος). Έφερε τις 
μεγαλύτερες ανατροπές. Βασικές του διατάξεις είναι η δημιουρ-
γία του ΕΦΚΑ με την ενοποίηση όλων των Ταμείων κύριας ασφά-
λισης, η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των κύριων συντάξεων 
και το σπάσιμο της κύριας σε «εθνική» και «ανταποδοτική». Επι-
βάλλεται ο επανυπολογισμός όλων των συντάξεων που αποδίδο-
νταν μέχρι σήμερα και δημιουργείται η προσωπική διαφορά. 
Θεσπίζονται νέα ηλικιακά όρια και περικοπές για τις συντάξεις 

Τα εκατομμύρια συνταξιούχοι που θα πάρουν «αυξήσεις»!!!

Απάντηση στα κόμματα που χειρίστηκαν το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό

συνέχεια στη σελ. 8
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«Η κοινωνία της εκμετάλλευσης 
γεννάει τέρατα»

Η φρίκη που προκαλεί η αποκάλυψη της συνταρακτικής υπόθεσης του βιασμού και 
εκπόρνευσης του 12χρονου κοριτσιού από τους «ευυπόληπτους» πολίτες της γειτονιάς 
της, δεν είναι κάτι καινούργιο. Ο κόσμος μας είναι γεμάτος καθημερινά τέτοια φαινό-
μενα, τα μάθαμε από τις απανωτές αποκαλύψεις βιασμών κοριτσιών και αγοριών μέσα 
στο τελευταίο δίχρονο, με πρωταγωνιστές και «επιφανείς» παράγοντες της τέχνης. Κι 
άλλωστε δεν πέρασαν παρά λίγα 24ωρα, όταν έγιναν γνωστά άλλα δύο τέτοια περιστα-
τικά, που καταγγέλθηκαν από τα θύματα.

Το ένα μιας 17χρονης μαθήτριας στη Λιβαδειά, που κατήγγειλε τους βιαστές της και 
το δεύτερο της μιας άλλης κοπέλας, που επίσης κατήγγειλε πως δύο αστυνομικοί του 
τμήματος της Ομόνοιας τη βίασαν μέσα σε δωμάτιο στο αστυνομικό τμήμα!!

Θα γίνουμε κουραστικοί αν επαναλάβουμε πως το βρωμερό σύστημα, όπου ζούμε, 
ο καπιταλισμός, είναι η μήτρα τέτοιων φαινομένων; Θα γίνουμε κουραστικοί αν επανα-
λάβουμε πως η εξάλειψή τους θα επέλθει μόνο όταν ανατραπεί αυτός; Πως αλλιώς 
όμως απαντάμε στην αφόρητη, σκληρή, απελπιστική κούραση που μας προκαλούν 
τέτοια επαναλαμβανόμενα φαινόμενα;

Χιλιάδες παιδιά βιώνουν τον 
βιασμό του καπιταλισμού 

κάθε μέρα. Στα εργοστάσια 
της άθλιας εκμετάλλευσης. 
Στις γειτονιές της απίστευ-
της φτώχειας. Στα νερά των 
θαλασσών. Στις χώρες του 
σεξοτουρισμού. Στο διαδί-
κτυο της μαύρης πορνείας. 
Στους σκουπιδότοπους των 

μεγαλουπόλεων.
Στη ζητιανιά των φαναριών 
στις λεωφόρους. Πως θα τα 

λευτερώσουμε;

Α σ τ ε ί α  κ α ι  σ ο β α ρ ά
Ομολογία κρυφού πόθου;

Ακούσαμε τον δημοσιογράφο του ΣΚΑΙ  
Οικονόμου να λέει, κουβέντας γενόμενης για 
την παρουσία κάποιου Γιώργου Γλύξμπουργκ 
στην κηδεία της Βρετανίδας βασίλισσας, πως 
«υπό κανονικές συνθήκες ο Γιώργος θα ήταν 
πρίγκιπας Γιώργος της Ελλάδας»!!! Άρα αφού 
ο περί ου ο λόγος Γιώργος δεν είναι πρίγκιπάς 
μας, δεν είμαστε σε… κανονικές συνθήκες!!! 
βρισκόμαστε σε ανωμαλία. Από την οποία θα 
μας βγάλει- σύμφωνα με τη λογική του έγκρι-
του δημοσιογράφου- η πριγκιποποίηση του 
κάποιου Γιώργου!!! Τι τον κοιτάτε ρε… Τον 
Οικονόμου!!

Η ευλογιά των πιθήκων
Σε περίπου 100 ανέρχονται τα καταγραμμέ-

να κρούσματα της ευλογιάς αυτής στη χώρα 
μας, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ. Θα σας αποκαλύ-
ψουμε λοιπόν ένα κρυφό επιστημονικό μυστικό, 
που θα καταλάβετε γιατί δεν το ομολογούν και 
θα σας πούμε τον τρόπο προστασίας. Αυτοί οι 
πίθηκοι που μεταδίδουν τον ιό δεν είναι αληθι-
νοί, γνήσιοι. Είναι… κρατηθείτε… άνθρωποι που 
έκαναν εμβόλια για τον κορονοϊό και… μεταλ-
λάχτηκαν σε πιθήκους!!! Απίστευτο; Κι όμως 
αληθινό. Οι πηγές μας είναι απόλυτα ελεγμένες 
και έγκυρες. Ο πιο σίγουρος λοιπόν τρόπος 
προστασίας μας από την ευλογιά τους είναι να 
μην ερχόμαστε σε επαφή με ανθρώπους που 
έκαναν εμβόλια για τον κορονοϊό, γιατί μπορεί 
να πρόκειται για μισο- ή κρυφομεταλλαγμένους 
πιθήκους. Ε δεν είναι και πολλοί αυτοί. Περίπου 
5 εκατομμύρια. Μπορούμε εύκολα να τους 
αποφύγουμε. Εκτός αν έχουμε κάνει κι εμείς 
εμβόλιο. Τότε λυπούμαστε, αλλά δεν γλιτώνου-
με την ευλογιά.

Η προτροπή του Αδώνιδος- όνειδος
Ξέσπασε και με το… δίκιο του ο Α. Γεωργιά-

δης απαντώντας στις κριτικές αγανάκτησης 
προς την κυβέρνηση για τα μέτρα- κοροϊδία, το 
πανάκριβο είδος πολυτελείας- ρεύμα, τα φωτιά 
στα μπατζάκια μας- καύσιμα, την… φτηνότατα 
επελαύνουσα ακρίβεια, τα… παχιά ψίχουλα 
στις συντάξεις, την άρρωστη… υγεία και τόσα- 
τόσα άλλα. «Όποιου δεν του αρέσει να πάει 
στη Ρουμανία». Έτσι καθαρά και ξάστερα, 
χωρίς δισταγμό και τσίπα. Κι άθελά μας θυμη-
θήκαμε εκείνο το σύνθημα- αγλάϊσμα βλακείας 
του βαθέως αντικομμουνισμού της εποχής του 
‘50 «όποιος δεν θέλει βασιλιά, πατρίδα και θρη-
σκεία- του κάνουμε τα έξοδα να πάει στη Βουλ-
γαρία»!!!  Δεν ξέρουμε αν ο Άδωνις το θυμήθη-
κε κι απλά άλλαξε τη χώρα προορισμού ή σκέ-
φτηκε κάτι άλλο. Πάντως κι αυτό το δικό του 
τσιτάτο είναι εξ’ ίσου βλακώδες με το παλιό.

Ο προσαρμοσθείς... απροσάρμοστος
Νομίζουμε πως ο Πέτσας (υπουργός της 

κυβέρνησης της ΝΔ) κέρδισε επάξια μια περίο-
πτη θέση στα κιτάπια με τις πιο γνωστές 
ρήσεις… επιφανών προσωπικοτήτων. Ρήση που 
θα την θυμόμαστε και θα επαναλαμβάνουμε 
τακτικά: «όποιος δεν προσαρμοστεί, θα πεθά-
νει»!!!!! Τι είπε ο άνθρωπος(:::). Τον κρατάει ο 
Μητσοτάκης ακόμα στη θέση του. Όχι πως άμα 
τον βγάλει θα αλλάξει κάτι, αλλά λέμε έτσι, 
ακόμα και για τον περίφημο αστικό πολιτικό… 
πολιτισμό η απαλλαγή του από το υπουργιλίκι 
θα ήταν μια στοιχειώδης ενέργεια. Προφανώς 
όμως ο πρωθυπουργός συμφωνεί μαζί του. Κι 
αν καταλαβαίνουμε δυο πράγματα παραπάνω, 
ο Μητσοτάκης έβαλε τον Πέτσα να εκστομίσει 
αυτή τη βαριά κουβέντα, για να μην φορτωθεί 
ο ίδιος την ευθύνη!! Αλλιώς δεν εξηγείται το 
θάψιμο της υπόθεσης.

Τανάλια για τα δόντια
Το διαβάσατε αυτό; Δημοσιεύματα στον 

βρετανικό ηλεκτρονικό τύπο αναφέρουν ότι 
ένας στους πέντε Βρετανούς καταφεύγει στην 
οδοντιατρική… μέθοδο «Do Ιt Υourself» (κάντην 
μόνος σου) λόγω της δυσκολίας που υπάρχει 
να κλείσουν ραντεβού σε οδοντιάτρους (φτάνει 
σε 5 χρόνια) του δημόσιου συστήματος υγείας. 
Τι είναι αυτό; Απλό, παλιό, δοκιμασμένο και 
αποτελεσματικό. Οι απελπισμένοι αυτοί άνθρω-
ποι τραβάνε και ξεριζώνουν τα χαλασμένα 
δόντια τους με πένσες και φτιάχνουν ψεύτικες 
οδοντοστοιχίες, γέφυρες κλπ με ρητίνη και 
υπερκόλλα»!!! Ο καπιταλισμός του μέλλοντος 

μας οδηγεί ολοταχώς στον παρελθόντα 18ο 
αιώνα. Άιντε και στις αφαιμάξεις για τον κοιλό-
πονο!!!

Χαστούκια στην Τουρκία!!
Άμα τα χαστούκια που ισχυρίζονται οι έλλη-

νες παπαγάλοι δημοσιογράφοι, υπουργοί και 
κυβερνητικοί παράγοντες ότι οι… σύμμαχοί 
μας αμερικανοί, ΝΑΤΟικοί και Ευρωπαίοι έχουν 
δώσει στην Τουρκία και τον Ερντογάν ήταν 
αληθινά, τότε αυτή η χώρα ή δεν θα είχε πρόε-
δρο με κεφάλι στη θέση του, ή θα είχε βουλιά-
ξει η μισή στα νερά του Αιγαίου. Επειδή όμως 
όλα τα παραμύθια έχουν τέλος, έτσι κι αυτό 
των απανωτών «χαστουκιών», πότε από τις 
ΗΠΑ, τον Μενέντεζ, πότε από τα διάφορα 
ευρωπαϊκά Συμβούλια κλπ προς την Τουρκία, 
για την κακή συμπεριφορά της απέναντί μας, 
έφαγε ένα ξεγυρισμένο χαστούκι από τους 
αμερικανούς, τον Μενέντεζ και τους ευρωπαί-
ους, έτσι που οι μυθοπλόκοι του δεν ξέρουν 
που να κρυφτούν, δεν ξέρουν τι να πουν για να 
δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. Γιατί και 
F16 θα πάρει η Τουρκία από τις ΗΠΑ, που θα τα 
χρησιμοποιεί και για παραβιάσεις και παραβά-
σεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας και 
ξαναέλαβε από την Κοινοτική Επιτροπή της ΕΕ 
τον τίτλο της χώρας  «εταίρος κλειδί… και μία 
υποψήφια προς ένταξη». Επαναλήφθηκε επί-
σης ότι η ΕΕ «έχει στρατηγικό συμφέρον… για 
την ανάπτυξη μιας συνεργατικής και αμοιβαίως 
επωφελούς σχέσης με την Τουρκία».

Ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε
από το σόι-μπλε!!

Άμα ο άνθρωπος έχει μυαλό δημιουργικό, 
βρίσκει αμέσως λύσεις σε όλα τα προβλήματα. 
Έτσι ο Βόλφγκανγκ συμβούλεψε τους… κακο-
μαθημένους γερμανούς πολίτες (ναι, ναι έτσι 
χαρακτήρισε τους συμπατριώτες του) να 
βάζουν μέσα στο σπίτι ένα ή δύο πουλόβερ για 
να αντέχουν στο κρύο του χειμώνα που θα 
έρθει, αντί να ζητάνε επιδότηση από το κράτος 
για φτηνότερη θέρμανση!!! Το επόμενό του θα 
είναι ένα μνημόνιο για τη Γερμανία…

Οι μπουκαδόροι της εφορίας
Τι άλλο θα δουν τα μάτια μας. Ψηφίστηκε 

και επικαιροποιήθηκε παλιός νόμος, που δίνει 
το δικαίωμα στους ελεγκτές της εφορίας να 
ορμάνε στα σπίτια οφειλετών 500 ευρώ, να 
ανοίγουν τις πόρτες με κριούς και βαριοπούλες 
(αλλιώς πως θα μπούνε μέσα, αν οι πόρτες 
είναι κλειστές), να σηκώνουν στρώματα, να 
αδειάζουν συρτάρια, ντουλάπες, ντουλάπια, 
μπουφέδες ,να ψαχουλεύουν μέσα σε βάζα και 
τάπερ, στα καζανάκια, πίσω από πίνακες και 
καθρέφτες, κάτω από χαλιά, να σχίζουν ταπε-
τσαρίες τοίχων και ότι άλλο περάσει από το 
μυαλό τους μπας και βρούνε κάποιο ξεχασμένο 
ή κρυμμένο πενηντάρι, παλιό ρολόι, σταυρου-
δάκι παιδιού ή δαχτυλίδι κληρονομιά της μακα-
ρίτισσας γιαγιάς… Ακόμη το κινητό, το λαπ-
τοπ, οτιδήποτε μπορεί να εκποιηθεί από τη 
συμμορία της ΑΑΔΕ προς αποπληρωμή του 
χρέους του οφειλέτη… Αναρωτιόμαστε τι θα 
γίνεται αν, λέμε αν, οι ένοικοι των σπιτιών λεί-
πουν ή αρνούνται να ανοίξουν ή αντιστέκονται 
στο μπουκάρισμα, ψαχούλεμα και αρπαγή από 
τους… Ντάλτον του κράτους. Θα έχουμε τσα-
κωμούς; Θα πέφτει ξύλο; Θα έχουμε και τίποτα 
χειρότερο από μπουνιές, κλωτσιές και μώλω-
πες; Απλά ρωτάμε. Τα σκέφτηκαν όλα αυτά οι… 
νομοθέτες νομοκλέφτες;

Η διασταύρωση των ξιφών!!
Βαρεθήκαμε, κατάντησε μονότονη, ανούσια 

η σαχλαμάρα των ειδησεογραφικών δελτίων 
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών περί 
«διασταύρωσης των ξιφών» των Κ. Μητσοτάκη 
και Α. Τσίπρα στη βουλή, κάθε φορά που θα 
γίνει κάποια συζήτηση εκεί με την παρουσία 
των δυο τους. Εν τάξει κύριοι καναλάρχες το 
καταλάβαμε. Η προαγωγή του δικομματισμού 
και η με το ζόρι ένταξη των εργαζομένων και 
του λαού σε δύο στρατόπεδα, αυτό της ΝΔ και 
εκείνο του ΣΥΡΙΖΑ είναι μέσα στα καθήκοντά 
σας. Αλλά επειδή κι εμείς δεν τρώμε κουτόχορ-
το, σας πληροφορούμε- όχι ότι δεν το ξέρετε, 
το ξέρετε πολύ καλά- πως τα… ξίφη τους είναι 
πλαστικά, δεν τρυπάνε, δεν ματώνουν, όταν 
διασταυρώνονται λυγάνε και ο ήχος τους είναι 
ψεύτικος. Νισάφι πια, κόψτε το…

χηρείας, η δημιουργία του ΕΤΕΑ και η αλλαγή 
του τρόπου υπολογισμού των επικουρικών 
συντάξεων με το παράλληλο σφαγιασμό τους 
από 50% και πάνω και εισαγωγή της νοητής 
κεφαλαιοποίησης στον τρόπο υπολογισμού 
τους. Μειώνει τις συντάξεις όλων των νέων, 
μετά τον νόμο, συνταξιοδοτούμενων. Οριοθετεί 
τις «αυξήσεις» των συντάξεων μετά το 2017 
στο μισό του αθροίσματος ΑΕΠ και ΔΤΚ, δηλα-
δή ντε φάκτο μειώσεις (ξαναθυμίζουμε πως οι 
ΣΥΡΙΖΑ με νόμους μετέθεσε την καταβολή 
«αυξήσεων» για την 1/1/2023).

8) Νόμος 4670/2020 (ΝΔ- Βρούτσης). 
Έχουμε τη δημιουργία του e-ΕΦΚΑ με την ενο-
ποίηση των Ταμείων κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης και εφάπαξ. Δημιουργείται το ΤΕΚΑ 
(ιδιωτικό επικουρικό ταμείο), όπου οι νέοι, μετά 
το 2023,υποχρεωτικά ασφαλιζόμενοι θα ξέρουν 
τι θα αποδίδουν σαν εισφορές, αλλά δεν θα 
ξέρουν αν, πότε και πόσα θα πάρουν σαν 
σύνταξη. Μειώνει τις εργοδοτικές εισφορές.

Αποτέλεσμα συνοπτικό όλων των νομοθε-
τικών ρυθμίσεων η αρπαγή κάθε χρόνο από 
τις συντάξεις και τους συνταξιούχους περί-
που 8 δισεκ. ευρώ. Που διατέθηκαν και ξοδεύ-
ονται για τη δημιουργία των ματωμένων πλεο-
νασμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, την αγορά των RAFALE 
και των φρεγατών BELΗARA, την αναβάθμιση 
των F16, τη χρηματοδότηση του πολέμου στην 
Ουκρανία, τη συμμετοχή στα ΝΑΤΟικά στρατι-
ωτικά- πολεμικά σχέδια, ασκήσεις, γυμνάσια, 
πρόβες πολέμου κ.α.. Για τη χρηματοδότηση 
των κερδών των μονοπωλίων της ενέργειας, 

της πράσινης μετάβασης, των φοροαπαλλαγών 
των εφοπλιστών.

Κι ασφαλώς δεν μπορούμε παρά να αναφερ-
θούμε για άλλη μια φορά στην τεράστια ληστεία 
των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων, 
που όλες αυτές οι κυβερνήσεις επιχείρησαν, 
προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τις τράπε-
ζες και την αποπληρωμή του χρέους προς τους 
δανειστές, ντόπιους και ξένους. Ληστεία που 
άδειασε τα ταμεία, τα οποία κατά τα άλλα ήθε-
λαν να σώσουν, με τα μέτρα που έπαιρναν. 
Ενέργεια για την οποία όχι μόνο κανείς τους 
δεν μετανιώνει, δεν κάνει την αυτοκριτική του, 
δεν αφήνει έστω μια χαραμάδα για διόρθωση 
και αποκατάσταση της κλοπής, αλλά επιμένουν 
πως ήταν αναγκαία για τη σωτηρία της οικονο-
μίας, της χώρας, της ΕΕ.

Όσα και να  λένε λοιπόν από ‘δω και εμπρός, 
δεν παίρνουμε τίποτα υπ’ όψη μας. Η επιθετική, 
σε βάρος του συνταξιοδοτικού, πολιτική της 
ΕΕ, του κεφαλαίου και ασφαλώς των κυβερνή-
σεών του δεν πρόκειται να αλλάξει στον βασικό 
προσανατολισμό της. Τα ψευτομερεμέτια, οι 
πλαστές αυξήσεις – πραγματικές νέες μειώσεις 
δεν θα προσδώσουν στις συντάξεις και στους 
συνταξιούχους κάτι καλύτερο, περισσότερο για 
τη ζωή τους, αντίθετα η κατάσταση θα χειροτε-
ρεύει στο συνολικό πλαίσιο της αντεργατικής- 
αντιλαϊκής πολιτικής. Η αγωνιστική αντεπίθε-
ση του εργατικού- συνταξιουχικού κινήματος 
είναι μονόδρομος.

Σημείωση: Τα στοιχεία για τους νόμους 
αντλήσαμε από παλιότερο άρθρο του Τ. ΖΕΡ-
ΒΟΥ, πρώην προέδρου του Συλλόγου Εργαζο-
μένων στα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Απάντηση στα κόμματα που χειρίστηκαν το 
ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό

συνέχεια από τη σελ. 7

Το ποιηματάκι μας
Σαπίλα, βρώμα, ξεπεσμός
έτσ’ είν’ ο καπιταλισμός.
Κορμάκια αθώα τα βιάζει
με μαύρο χρήμα τ’ αγοράζει.
Εργάτες συνεχώς σκοτώνει
τσάμπα ζωές, κέρδη μαζώνει.
Κρέας ταΐζει τα κανόνια,
δολάρια τρέχουν στα κασόνια.
Πνίγονται μάνες και παιδιά
μέσ’ του Αιγαίου τα νερά.
Πετρέλαια, αέριο αίμα μυρίζουν
χρυσάφι γίνεται και θησαυρίζουν.
Καιρός πια για ξεσηκωμό
όχι άλλο κλάμα, αναστεναγμό.
Μα μίσος άγριο, δοντιών τριγμό
για να τσακίσουμε το θεριό.


