
Η κυβέρνηση πήρε την 
πρώτη, μέσα στη νέα χρο-
νιά, «πληρωμένη» απάντη-
ση, από τους… απλήρω-
τους συνταξιούχους. Δοκί-
μασε την πρώτη ηχηρή 
απόρριψη της κοροϊδίας με 
τις πολυπροπαγανδισμέ-
νες «αυξήσεις» των συντά-
ξεων. Άκουσε τα πρώτα «εξ 
αμάξης» για την απαράδε-
κτη πολιτική που επέλεξε 
να εφαρμόσει σε βάρος 
των συνταξιούχων για άλλη 
μια φορά. Και μέτρησε τη 
δυναμική, αποφασιστική 
παρουσία χιλιάδων στο 
Σύνταγμα από την Αττική, 
στο Άγαλμα Βενιζέλου από 
τη Θεσσαλονίκη και στις 
πλατείες και τους δρόμους 
των άλλων πόλεων που θα 
ακολουθήσουν μέχρι τις 
αρχές Μάρτη, έως ότου 
ολοκληρωθεί ο νέος αυτός 
κύκλος κινητοποιήσεων.

Το δίπτυχο «απορρί-
πτουμε το 7,75% σαν αυξή-
σεις» και «απαιτούμε την 
ικανοποίηση όλων των 
δίκαιων αιτημάτων μας», 
εκφράζει τη σύσσωμη, την 
πανσυνταξιουχική θέληση 
για συνέχιση των αγώνων. 
Κι ασφαλώς το μήνυμα δεν 
απευθύνεται μόνο στη 
σημερινή κυβέρνηση. Απο-
δέκτες έχει κι όλα τα άλλα 
κόμματα, που προαλείφο-
νται να κυβερνήσουν ή να 
συγκυβερνήσουν μέσα από 
διάφορα σχήματα, να 
παραμείνουν ή να βρεθούν 
στην αντιπολίτευση.

Που η κατασταλαγμένη 
διαπίστωση των συνταξιού-
χων είναι πως είτε στην 
κυβέρνηση, είτε στην αντι-
πολίτευση, αυτά τα κόμμα-
τα δεν «ακούν» τους συντα-

ξιούχους. Δεκατρία χρόνια 
τώρα μόνο ψήφιζαν νόμους 
σε βάρος μας. Δεκατρία 
χρόνια τώρα πέταγαν στο 
καλάθι των αχρήστων τα 
αιτήματά μας. Δεκατρία 
χρόνια τώρα μας έβλεπαν 
σαν τα εύκολα θύματα. Κι 
όταν αναγνώριζαν, στα 
λόγια μόνο, το «δίκιο» των 
αιτημάτων μας, μας πρό-
βαλαν «τα στενά περιθώρια 
των δημοσιονομικών», μας 
απειλούσαν με νέα μνημό-
νια, μας κατηγορούσαν ότι 
θα προκαλέσουμε νέα χρε-

οκοπία. Κι όσοι από θέσεις 
αντιπολίτευσης, αυτά τα 4 
χρόνια, μας χτυπούσαν 
στην πλάτη με δήθεν 
συμπάθεια και κατανόηση, 
κι αυτοί επαναλάμβαναν 
πως η ικανοποίηση των 
απαιτήσεών μας «έχει 
μεγάλο κόστος».

«Τρεις το λάδι τρεις το 
ξύγκι» για τους συνταξιού-
χους, όπως και για όλο το 
λαό. Από την άλλη ποτέ 
δεν μας ρώτησαν, πως από 
το ελάχιστο αυτό «λαδόξυ-
δο» θα βγει η ακρίβεια, οι 

φόροι, οι υπέρογκοι λογα-
ριασμοί, οι πληρωμές των 
απογευματινών ιατρείων- 
χειρουργείων (αχρείαστα 
να είναι), οι αυξημένες 
συμμετοχές για εξετάσεις 
και θεραπείες, που με το 
ζόρι πλέον μπορούν να 
γίνονται κάποιες σε δημό-
σια νοσοκομεία, οι δόσεις 
των δανείων όσων δύστυ-
χων από εμάς έχουμε 
πάρει τέτοια.

Στα Προπύλαια, όπου 
έγινε η συγκέντρωση στην 
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συνέχεια στη σελ. 8

Κι ύστερα την κάθε αυγή απ’ τα χαράματα
πάντα η καρδιά μας στην Τουρκία και Συρία

εκεί θα βρίσκεται

Παννατική Συγκέντρωση 
Συνταξιουχικών Οργανώσεων 

14 Φλεβάρη
Συγκεντρώσεις συνταξιούχων σε όλη 

τη χώρα
Δεν πρόκειται να σταματήσουμε 

Όχι άλλη κοροϊδία. Θέλουμε πραγματικές αυξήσεις 
σε όλες τις συντάξεις. Την 13η και 14η σύνταξη

Της... σύνταξης

ΤΙΜΩΡΕΙΣΤΕ ΤΟΥΣ
Πήραμε στο χέρι λοιπόν τις πολυπόθητες… αυξήσεις 

που η γαλαντόμα κυβέρνηση μας παρείχε τόσο απλόχερα. 
Και κάναμε λογαριασμό. «Μηδέν ή σχεδόν μηδέν εις το 
πηλίκον εν τη παλάμη και ούτω βοήσωμεν»: ΤΙΜΩΡΕΙΣΤΕ 
ΤΟΥΣ!!!

Οι εμπεριστατωμένες, με επιχειρήματα προειδοποιή-
σεις μας όλο το προηγούμενο διάστημα για την κυβερνη-
τική απάτη των «αυξήσεων» επαληθεύτηκαν και με το 
παραπάνω, αφού τα πρώτα στοιχεία, που συνοδεύουν τις 
αγανακτισμένες καταγγελίες χιλιάδων συνταξιούχων, 
πιστοποιούν όχι απλά τις μισές αλήθειες της κυβέρνησης, 
αλλά την οργιώδη επιχείρηση ψεμάτων και κοροϊδίας σε 
βάρος μας. Η χειροπιαστή πλέον αποκάλυψη της εξαπά-
τησης, η έκταση και ένταση της αγανάκτησης των συντα-
ξιούχων θορύβησαν την κυβέρνηση, που έσπευσε να διο-
χετεύσει μέσω των ΜΜΕ «σκέψεις» της για επανάληψη 
του χριστουγεννιάτικου 250αριού με πασχαλιάτικη όμως 
οσμή, σε μια προσπάθεια να μετριάσει τις λαϊκές αντιδρά-
σεις και μάλιστα τόσο κοντά στις εκλογές πλέον, όπου οι 
ψήφοι των συνταξιούχων αποκτούν μια ιδιαίτερη αξία.

Δεν ξεγελούν όμως πια παρά λίγους. Η προπαγάνδα 
της για πλουσιοπάροχες αυξήσεις ξεσκίστηκε από τη 
σκληρή πραγματικότητα, που εκατομμύρια συνταξιούχοι 
γεύτηκαν μπροστά στα ταμεία των τραπεζών και τα ΑΤΜ.

Κι επειδή εν όψει εκλογών θα ακούσουμε και από τον 
«έτερο Καππαδόκη» του δικομματισμού, τον ΣΥΡΙΖΑ, 
καταδικαστικές κορώνες για την αντισυνταξιουχική πολιτι-
κή της ΝΔτικής κυβέρνησης, να θυμίσουμε πως τα αποτε-
λέσματα της πολιτικής αυτής είναι απότοκα και του δικού 
του νομοθετικού έργου. Ο νόμος Κατρούγκαλου κληρονό-
μησε στη ΝΔ την προσωπική διαφορά στις πετσοκομμένες 
συντάξεις. Οι άθλιες κατώτερες συντάξεις πείνας είναι και 
δικό του δημιούργημα με την οριστική κατάργηση του 
ΕΚΑΣ. Η απαγόρευση απόδοσης αυξήσεων στις συντάξεις 
πριν το 2023 ήταν δική του επιλογή, καθώς και ο τρόπος 
που αυτές δίνονται. Και γι’ αυτόν ισχύει το κάλεσμά μας: 
ΤΙΜΩΡΕΙΣΤΕ ΤΟΥΣ!!!

Κι από κοντά τον σημερινό μικρό, αλλά παλιότερα 
μεγάλο συνεταίρο τους, το ΠΑΣΟΚ, που επίσης πήρε 
ενεργότατο μέρος στη διαμόρφωση του άγριου αντισυ-
νταξιουχικού νομοθετικού πλαισίου. ΤΙΜΩΡΕΙΣΤΕ ΤΟΥΣ!!!

ΤΙΜΩΡΕΙΣΤΕ ΤΟΥΣ. Με την ψήφο σας, Με την πολιτι-
κή σας επιλογή. Που απορρίπτει την κοροϊδία. Τις χιλιο-
ειπωμένες απατηλές υποσχέσεις του «όταν αναπτυχθεί 
η οικονομία». Τις από την απέναντι μεριά του δικομμα-
τισμού επαναλαμβανόμενες απατηλές υποσχέσεις του 
«θα ξανασχίσουμε τις μαύρες σελίδες από τις πρώτες 
μέρες». Την συμπαιγνία της ενορχηστρωμένης πλαστής 
αντιπαράθεσης ανάμεσα στην «σταθερή κυβέρνηση» 
και στη «διακυβέρνηση συνεργασίας των προοδευτι-
κών, δημοκρατικών δυνάμεων». Που και οι δύο συμφω-
νούν, συμψηφίζουν, στηρίζουν και εφαρμόζουν την ίδια 
αντεργατική, αντιλαϊκή πολιτική. Είτε ως κυβερνήσεις, 
είτε ως αντιπολιτεύσεις.

Και ασφαλώς ΤΙΜΩΡΕΙΣΤΕ ΤΟΥΣ με τη μαζική συμμε-
τοχή σας στους αγώνες του κινήματός μας, στις αγωνι-
στικές δράσεις και παρεμβάσεις μας, που αποτελούν τη 
μόνη ελπίδα, πραγματική, αληθινή, από εμάς τους 
ίδιους οργανωμένη και στοχοπροσηλωμένη, αποτελε-
σματική για εμάς τους ίδιους. Που μόνο έτσι, μόνο παίρ-
νοντας την υπόθεση στα δικά μας χέρια, μόνο αποφασί-
ζοντας για τη δική μας προοπτική, χωρίς να περιμένου-
με από δοκιμασμένους πολλαπλά αντιλαϊκούς προεκλο-
γικούς και μόνο «σωτήρες», μπορούμε να ανοίξουμε το 
δρόμο για την ικανοποίηση των αναγκών και αιτημάτων 
μας.

Να τους ΤΙΜΩΡΗΣΟΥΜΕ!!! Διπλά. Και με την άρνηση 
της ψήφου μας και με την ανταπόκριση στα αγωνιστικά 
καλέσματα των οργανωμένων συνδικαλιστικών οργανώ-
σεών μας.

Θεσσαλονίκη

Αθήνα
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Παραθέτουμε τα βασικά 
μέρη από το κείμενο της 
συνέντευξης, που εξέθεσε 
ο Πρόεδρος της ΟΣΙΚΑ Δ. 
Κουμπούρης:

Πρώτα από όλα θέλου-
με εκ μέρους των οργα-
νώσεών μας να εκφρά-
σουμε την αμέριστη 
συμπαράστασή μας στους 
δοκιμαζόμενους λαούς 
της Τουρκίας και της 
Συρίας από τον καταστρε-
πτικό σεισμό. Καλούμε τα 
σωματεία μας και τους 
συνταξιούχους από πενι-
χρό τους εισόδημα να 
συνεχίσουν την οικονομι-
κή στήριξή τους με κάθε 
πρόσφορο τρόπο.

Οι Συνταξιουχικές 
Οργανώσεις πραγματο-
ποιούν Παναττική συγκέ-
ντρωση ημέρα Τρίτη 14 
Φλεβάρη ώρα 10.30 π.μ 
στα Προπύλαια. Συγκε-
ντρώσεις θα πραγματο-
ποιηθούν σε όλες τις 
περιοχές της χώρας και 
θα συνεχίσουμε τον 
αγώνα μας το επόμενο 
διάστημα πιο μαζικά, ενω-
τικά, δυναμικά.

Γιατί μετά από τις αφό-
ρητες περικοπές 13 χρό-
νων στις συντάξιμες, τις 
κοινωνικές αποδοχές μας, 
την υγεία, την ιατροφαρ-
μακευτική περίθαλψη, σε 
όλα μας τα δικαιώματα, 
δεν μπορούμε να δεχθού-
με ως βελτίωση της ζωής 
μας τις λεγόμενες αυξή-
σεις, που γίνονται εργα-
λείο προπαγάνδας της 
κυβέρνησης για ευνόητους 
λόγους, την στιγμή που οι 
συνταξιούχοι όλα αυτά τα 
χρόνια των περικοπών έχα-
σαν πάνω από εκατό δισε-
κατομμύρια και σήμερα η 
αγοραστική τους δυνατό-
τητα μειώνεται δραματικά.

Όπως είναι γνωστό το 
ασφαλιστικό σύστημα στη 
χώρα έγινε πριν από αρκε-
τές δεκαετίες κάτω από 
σκληρούς, μαζικούς αγώ-
νες των εργαζομένων με 
σκοπό τη συνέχιση της επι-
βίωσης των εργαζομένων 
μετά την αποχώρηση από 
την εργασία τους. Όλα 
αυτά τα χρόνια και σε μια 
ιστορική περίοδο ο αγώνας 
αυτός υποχρέωσε τις 
κυβερνήσεις να ψηφίσουν 
μια σειρά νομοθετικών δια-
τάξεων που για τους εργα-
ζόμενους και τα λαϊκά 
στρώματα αποτέλεσαν 
θετικές κατακτήσεις για 
την κύρια  σύνταξη, την 
επικουρική, το εφάπαξ, την 
13η και 14η σύνταξη καθώς 
και τα  ζητήματα υγείας, 
πρόνοιας, κοινωνικών 
παροχών δίχως να λύνουν 
τα ζητήματα του κοινωνι-
κού-ασφαλιστικού συστή-
ματος με βάση της πραγ-
ματικές τους ανάγκες.

Κύριοι αιμοδότες του 
συστήματος ήταν οι εργα-
ζόμενοι, οι μικροί επαγγελ-
ματίες, αγρότες… τα 
ταμεία απέκτησαν αποθε-
ματικά τα οποία το κράτος 
– κυβερνήσεις,  φρόντιζαν 
να τα τοποθετούν άτοκα 

στην τράπεζα της Ελλάδος 
και από κει να δίνονται ως  
δάνεια  σε μεγάλους επι-
χειρηματικούς ομίλους.

Σε όλη αυτή την πορεία 
οι μεγαλοεργοδότες με τις 
διάφορες ρυθμίσεις, με τις 
πλάτες όλων των κυβερνή-
σεων, κατάφερναν να μην 
πληρώνουν τις νόμιμες 
εισφορές με αποτέλεσμα 
και σήμερα να οφείλουν 
πάνω από 45 δισ. στον 
ΕΦΚΑ. Από τα αποθεματικά 
των ταμείων υπήρξαν αγο-
ρές ακινήτων, σήμερα υπο-
λογίζονται σε  πάνω από 
400 και έχει αρχίσει το 
ξεπούλημα τους.

Από το 1994 άρχισε το 
ξήλωμα του κοινωνικού 
ασφαλιστικού συστήματος  
με σκοπό, όπως όλες οι 
κυβερνήσεις υποστήριζαν, 
την επιβίωσή του. Όλα 
αυτά τα χρόνια ψηφίσθη-
καν από όλες τις κυβερνή-
σεις μια σειρά αντιασφαλι-
στικά νομοθετήματα που 
έβαλαν στο στόχαστρο των 
περικοπών όλες τις συντα-
ξιουχικές παροχές, αύξη-
σαν τα όρια ηλικίας σε 
άνδρες και γυναίκες, περι-
όρισαν τις πληρωμένες 
κοινωνικές παροχές, αύξη-
σαν την συμμετοχή των 
ασφαλισμένων στην υγεία- 
ιατροφαρμακευτική περί-
θαλψη και σταδιακά απάλ-
λασσαν τους εργοδότες 
και το κράτος από τις 
ασφαλιστικές τους υπο-
χρεώσεις.  Από το έτος 
2010 μέχρι και σήμερα 
έχουμε μια πραγματική 
επέλαση σε όλα τα κοινω-
νικοασφαλιστικά  δικαιώ-
ματα… από όλες τις κυβερ-
νήσεις και ανεξάρτητα από 
το πώς αυτές πολιτικά 
αυτοπροσδιορίζονται. Η 
μια έπαιρνε την σκυτάλη 
από την άλλη και συνέχιζε 
αυτή την αντιασφαλιστική 
επέλαση. Με μια σειρά 
νόμους, αξιοποιώντας την 
κρίση που οι επιχειρηματι-
κοί όμιλοι δημιούργησαν, 
άρχισαν την επίθεση στις 
πληρωμένες συντάξιμες 
αποδοχές των συνταξιού-
χων, αφού πρώτα  φρόντι-
σαν μέσα σε μια νύχτα να 
αρπάξουν με την μέθοδο 
του κουρέματος (το γνω-
στό PCI) τα αποθεματικά…  
για να ανακεφαλαιοποιή-
σουν τις τράπεζες. Αρχικά 
πέρασαν σε δραματική  
μείωση των κύριων συντά-
ξεων, των επικουρικών, του 
εφάπαξ, τη μείωση της 
13ης και 14ης σύνταξης 
και μετά την κατάργησή 
της, την κατάργηση του 
ΕΚΑΣ, έβαλαν φόρο αλλη-
λεγγύης σε όσους είχαν 
εισόδημα πάνω από 12.000 
ευρώ ετησίως και εισφορά 
αλληλεγγύης σε όσους 
έχουν κύρια σύνταξη πάνω 
από 1400 ευρώ το μήνα 
μικτά και επικουρική πάνω 
από 300 ευρώ μικτά... Θα 
θέλαμε πολλές σελίδες για 
να περιγράψουμε το σύνο-
λο αυτής της αντιασφαλι-
στικής επίθεσης…

Με τις πρόσφατες πλη-

ρωμές των συντάξεων 
αποδείχθηκε ότι οι υποσχέ-
σεις της κυβέρνησης για 
τέσσερις αυξήσεις που θα 
λάβει το σύνολο των 
συνταξιούχων, και θα βελ-
τιώσει την ζωή τους  ήταν, 
όπως η ΣΕΑ είχε προειδο-
ποιήσει, ένα μεγάλο 
ψέμα…

Μετά από 13 χρόνια 
συνεχή φτωχοποίηση των 
συνταξιούχων με πάνω από 
100 δις απώλειες φτάσαμε 
στο  έτος 2023, όπου ενό-
ψει της προεκλογικής περι-
όδου η ΝΔ  πανηγυρίζει ότι  
έδωσε 4 αυξήσεις, με τη 
υπόσχεση ότι και εφόσον 
δημιουργηθεί δημοσιονο-
μικός χώρος θα  έδινε ίσως 
σε κάποιους-κάποιο επίδο-
μα…

Ο  ΣΥΡΙΖΑ δίνει υποσχέ-
σεις ότι  θα επαναφέρει  
την 13η σύνταξη σαν να 
είναι επίδομα και όχι όπως 
αυτή καταβάλλονταν πριν 
τις περικοπές και έτσι έχει 
πληρωθεί.

Είναι φανερό ότι τα 
αιτήματα των συνταξιού-
χων και των ασφαλισμένων 
δεν χωρούν στις πολιτικές 
τους που θα συνεχισθούν 
και θα οδηγούν στην συνε-
χή φτωχοποίηση των 
συνταξιούχων…

Καυχιέται ο κ. Χατζηδά-
κης ότι έχει προχωρήσει 
τον κύριο όγκο των συντά-
ξεων και ότι μόνο 14.000 
από αυτές εκκρεμούν για 
το έτος 2022. Η αλήθεια 
είναι ότι εκατοντάδες χιλιά-
δες συνταξιούχοι σήμερα 
συνεχίζουν να έχουν 
κάποια συνταξιουχική 
εκκρεμότητα με την σύντα-
ξή τους στον ΕΦΚΑ όπως…

στις επικουρικές… στις  
παράλληλες… στους επα-
νυπολογισμούς για επί 
πλέον εισφορές… στα 
εφάπαξ… στις συντάξεις 
εξωτερικού και χηρείας…

Για όλους αυτούς τους 
λόγους είμαστε στον 
δρόμο του αγώνα για την 
διεκδίκησή των δικαιωμά-
των μας. Και θα είμαστε 
και την προεκλογική περίο-
δο μην πιστεύοντας βέβαια 
σε επίδοξους σωτήρες.

Δεν πρόκειται 
να κάνουμε πίσω, διεκδι-
κούμε και απαιτούμε όλα 
όσα μας έχουν αφαιρέσει 
σε όλα μας τα δικαιώματα:

Αυξήσεις σε όλες τις 
συντάξεις, κύριες και επι-
κουρικές με την ενσωμά-
τωση της προσωπικής 
διαφοράς του αντιασφαλι-
στικού νόμου Κατρούγκα-
λου.

Να αποδίδεται στις 
αναπηρικές συντάξεις 

ολόκληρη η Εθνική σύντα-
ξη.

Να ισχύσει η παράλλη-
λη ασφάλιση στους ασφα-
λισμένους πριν το 2016.

Κατάργηση της παρα-
κράτησης για την υγεία.

Άμεση καταβολή των 
πληρωμένων δώρων μας.

Άμεση έκδοση των 
συντάξεων.

Καταβολή των αναδρο-
μικών σε όλους τους 
συνταξιούχους δίχως 
δικαστήρια και προαπαι-
τούμενα. Κατάργηση της 
εισφοράς αλληλεγγύης 
ΕΑΣ. Αποκλειστικά δημό-
σιο, δωρεάν σύστημα για 
υγεία και ιατροφαρμακευ-
τική περίθαλψη. Άμεση 
πρόσληψη προσωπικού 
στην  υγεία.

Κατάργηση κάθε πλει-
στηριασμού στην εργατι-
κή λαϊκή κατοικία.

Να ισχύσει ό,τι ισχύει 
για τους εργαζόμενους 
του ιδιωτικού τομέα η 
παρακράτηση φόρου από 
την κατάργηση της εισφο-
ράς αλληλεγγύης.

Άμεση καταβολή των 
συνδρομών για τις λει-
τουργικές ανάγκες των 
συνταξιουχικών οργανώ-
σεων.

Άμεση απόδοση των 
χρημάτων που έχουν 
παρακρατηθεί από τους 
συνταξιούχους του ΟΑΕΕ 
για κοινωνικό και θερα-
πευτικό τουρισμό.

Παρεμβάσεις έκαναν 
επίσης οι συν. Ηλίας Ηλιό-
πουλος, πρόεδρος των 
Συνταξιούχων Πολιτικών 
Υπαλλήλων του Δημοσίου, 
ο Χρήστος Κολοβός, πρό-
εδρος της Ομοσπονδίας 
Συνταξιούχων ΟΑΕΕ, ο 
Γιώργος Πεπόνης, πρόε-
δρος του Πανελλήνιου 
Συλλόγου Συνταξιούχων 
ΕΛΤΑ και ο Κώστας Τζα-
τζάνης, πρόεδρος των 
Συνταξιούχων Μηχανικών.

Όλοι τους τόνισαν ιδιαί-
τερα την ανάγκη να δυνα-
μώσει ο αγώνας, σαν τη 
μόνη διέξοδο που έχουν οι 
συνταξιούχοι. Αγώνας ενω-
τικός, συσπειρωτικός, με 
ενίσχυση αυτών των χαρα-
κτηριστικών του. Πως ο 
δοκιμασμένος αυτός δρό-
μος είναι ο μόνος που μπο-
ρεί να φέρει αποτελέσματα 
θετικά, όπως έχει αποδει-
χτεί στην πράξη, με τις 
σημαντικές επιτυχίες που 
σημειώθηκαν για μια σειρά 
προβλήματα. Και πως δεν 
υπάρχει περίπτωση οι 
συνταξιούχοι, το κίνημά 
τους να κάνουν πίσω από 
την διεκδίκηση όλων των 
αιτημάτων τους.

Συνέντευξη τύπου της ΣΕΑ στο υπουργείο εργασίας
Την Παρασκευή 10/2 η ΣΕΑ, εν όψει της κινητοποίησης της 14/2 έδωσε συνέντευξη τύπου έξω από 

το υπουργείο «εργασίας», ενώ είχε απευθύνει πρόσκληση σε όλα τα ΜΜΕ για παρουσία τους.

Επιστολή - Υπόμνημα 
για το 20λεπτο

Στο φύλλο του Γενάρη καταγράφηκε η παρέμβαση στο 
Μέγαρο Μαξίμου των συνδικάτων συνταξιούχων που δικαι-
ούνται την απόδοση των αποταμιευμένων ποσών από το 
20λεπτο. Οι εκπρόσωποί τους κατέθεσαν το εξής υπόμνημα 
προς τον πρωθυπουργό.
Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας ΙΚΑ
Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων
Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλεί-
ας
Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών
Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΟΤΑ
Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΕΛΤΑ
Σύλλογος Συνταξιούχων Δικηγόρων
Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων Συμβολαιογράφων

Αθήνα 11/1/2023
Επιστολή Υπόμνησης  
Προς τον κ. Πρωθυπουργό
Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ
Μετά την συνάντησή σας με την αντιπροσωπεία μας στις 

14/10/22, θεωρούμε αναγκαίο να επικοινωνήσουμε ξανά μαζί 
σας και να σας υπενθυμίσουμε τη ρητή δέσμευσή σας για 
την απόδοση στις δικαιούχες συνταξιουχικές οργανώσεις 
των χρημάτων, που νόμιμα και με την θέληση των συνταξι-
ούχων παρακρατούνται και προορίζονται για τις λειτουργι-
κές τους ανάγκες.

Συγκεκριμένα η δέσμευση αυτή έγινε παρουσία της αντι-
προσωπείας της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα (ΣΕΑ) των 
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων των Συνταξιούχων, των 
Υπουργών Γ. Γεραπετρίτη, Α. Σκέρτσου, Γ. Μπρατάκου, Π. 
Τσακλόγλου και της Γ. Γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων Π. Καρα-
σιώτου. Ο Υπουργός Εργασίας κ. Κ. Χατζηδάκης απουσίαζε 
από την συνάντηση  λόγω ανειλημμένης υποχρέωσης στο 
εξωτερικό, όπως μας ανακοινώθηκε.

Η  συζήτηση έγινε για όλα τα θέματα που σας είχαμε 
θέσει στο Υπόμνημά μας και αφού ακούσατε όλους τους 
συμμετέχοντες και τους κ. κ. Υπουργούς, που ήθελαν και 
πήραν τον λόγο στην συζήτηση, τέθηκε και το θέμα της 
καταβολής των παρακρατημένων εισφορών για την εξυπη-
ρέτηση των λειτουργικών δαπανών των οργανώσεών μας, 
των οποίων η απόδοση στις συνταξιουχικές Οργανώσεις 
μας προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 
4387/16 άρθρο 102, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατά-
ξεις του νόμου 4611/19.

Στο θέμα αυτό, αφού πήρε το λόγο ο αρμόδιος Υφυπουρ-
γός κ. Π. Τσακλόγλου και απάντησε στην ερώτησή σας για 
το συνολικό ύψος του ποσού που έχει συσσωρευτεί και 
οφείλεται στις δικαιούχες οργανώσεις, στη συνέχεια εξέ-
φρασε την θέση του ότι «τα χρήματα αυτά παρακρατούνται 
για τον σκοπό αυτό, άρα πρέπει να αποδοθούν στις δικαιού-
χες οργανώσεις».  

Τη συζήτηση κλείσατε εσείς, όπου, ειδικά για το συγκε-
κριμένο ζήτημα, ρητά και κατηγορηματικά δηλώσατε προς 
τιμή σας, ότι αυτό το θέμα θα επιλυθεί άμεσα, προκειμένου 
αυτά τα χρήματα να αποδοθούν στους δικαιούχους.

Μάλιστα με το τέλος της συζήτησης ο Πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων του Δημοσίου συνά-
δελφος Ηλίας Ηλιόπουλος, σας ρώτησε: «Σε πόσο χρόνο 
κύριε Πρόεδρε θα αποδοθούν, ας πούμε μέχρι τέλος του 
χρόνου»; Η απάντησή σας ήταν «Ηλία αυτό θα γίνει πολύ 
νωρίτερα».

Κύριε Πρωθυπουργέ
Από εκείνη τη συνάντηση και συζήτησή μας, έχει περάσει 

αρκετά μεγάλο διάστημα και παρά τις επανειλημμένες προ-
σπάθειές μας προς το Υπουργείο και τον κ. Υπουργό, να 
υπάρξει μία συνάντηση, να μας δοθεί έστω μια πληροφορία 
για το τι σκοπεύει το Υπουργείο να πράξει για την υλοποίηση 
της δέσμευσής σας, δεν έχουμε απολύτως καμία απάντηση.

Δεν ξέρουμε τι γίνεται με αυτό το ζήτημα, δεν ξέρουμε τι 
να πούμε στα 300 Σωματεία μας σε όλη τη χώρα, που ασφυ-
κτιούν οικονομικά, ενώ συνολικά η οικονομική κατάσταση 
των οργανώσεών μας έχει πέσει στο ναδίρ, δυσκολευόμαστε 
πλέον να ανταποκριθούμε στις στοιχειώδεις ανάγκες μας.

Κύριε Πρωθυπουργέ
Κατόπιν όλων αυτών υποχρεωνόμαστε να απευθυνθούμε 

με την επιστολή αυτή και πάλι σε εσάς και να ζητήσουμε τη 
δική σας παρέμβαση, ώστε να πραγματωθεί η δέσμευσή 
σας, όπως εσείς την αναλάβατε ενώπιον μας. Εκτός των 
άλλων θεωρούμε πως αυτή η πρακτική, εκ μέρους του αρμό-
διου Υπουργείου, δημιουργεί προβλήματα στην δική σας 
αξιοπιστία, με το δεδομένο πως, μετά τη συνάντησή μας, 
εμείς δημοσιοποιήσαμε σε όλη την χώρα, στα Σωματεία μας 
και τους συνταξιούχους αυτή σας την θέση και ρητή 
δέσμευση ως ένα θετικό γεγονός.

Πιστεύουμε ότι μετά από όλη αυτή την αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση κατανομής και απόδοσης στις δικαιούχες 
συνταξιουχικές οργανώσεις των οφειλόμενων, άλλα περιθώ-
ρια για την υλοποίηση της δέσμευσης σας πέραν της 
31/1/2023 δεν υπάρχουν.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας και την άμεση λύση 
του προβλήματος. Κοινοποίηση :
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κ. Χατζηδάκη
Υπουργό Επικρατείας κ. Γ. Γεραπετρίτη
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ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΚΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26/1/2023

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. 
Τσίπρας στο Αιγάλεω μιλώντας σε συνταξιούχους, 
προσπάθησε να πείσει για το πόσο ευαίσθητος είναι 
στα προβλήματα των συνταξιούχων. Από αυτά που 
είπε και κυρίως αυτά που δεν είπε, για μια ακόμη 
φορά επιβεβαίωσε το συμπέρασμα και την διαπίστω-
ση της ΣΕΑ των συνταξιούχων, πως οι ανάγκες των 
συνταξιούχων δεν χωράνε στα προγράμματα της 
κυβέρνησης, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και όλων όσων 
συνδιαμόρφωσαν τα προηγούμενα χρόνια αυτόν τον 
αντισυνταξιουχικό, αντιλαϊκό εφιάλτη.

Μας είπε ότι οι συντάξεις μειώθηκαν κύρια με τους 
νόμους 4051/12 – 4093/12 ΝΔ- ΠΑΣΟΚ. Δεν είπε ότι 
επί 4 χρόνια που κυβέρνησε, δεν τους κατήργησε, 
τους διατήρησε και παρότι το ΣτΕ το 2015 τους έκρι-
νε αντισυνταγματικούς, δεν σεβάστηκε την δικαιοσύ-
νη, τουναντίον ένα χρόνο μετά την απόφαση του ΣτΕ 
ψήφισε τον ν. 4387/16 (Κατρούγκαλου), που κατά τις 
δηλώσεις του είναι παρεξηγημένος!!

Παρά την πανδημία του κορονοϊού, όπου μπορεί 
να χάσαμε αρκετούς συνταξιούχους, την μνήμη μας 
την διατηρούμε ακέραια. Γι’ αυτό κε Τσίπρα σας 
θυμίζουμε:

Παρότι πανηγυρίζατε προχθές και είπατε ότι βγή-
καμε από τα μνημόνια, όλους μα όλους τους νόμους 
που αφορούν το ασφαλιστικό τους διατηρήσατε όσο 
κυβερνούσατε, καθώς και η ΝΔ,  που είπε ότι θα 
καταργήσει το ν. Κατρούγκαλου. Με τους νόμους 
4024/11 – 3865/11 – 4051/12 – 4093/12 – 4387/16  - 
4670/20, πήρατε από τους συνταξιούχους 120 δις και 
εξακολουθείτε να μας παίρνετε, ψηφίσατε την απα-
γόρευση των αυξήσεων των συντάξεων μέχρι 
31/12/2022 και οι όποιες αυξήσεις μετά την 1/1/2023 
να μην υπερβαίνουν τον πληθωρισμό, την οποία η ΝΔ 
εφαρμόζει πιστά.

Καταργήσατε τα πληρωμένα δώρα μας, καταργή-
σατε το ΕΚΑΣ, αυξήσατε τις κρατήσεις για την υγεία 
στην κύρια σύνταξη από 4% σε 6% και στην επικου-
ρική από 0% σε 6%, βάλατε στους πεθαμένους(!!!) να 
πληρώσουν 6% για την υγεία. Οι κυβερνήσεις πριν 
από εσάς ψήφισαν την εισφορά αλληλεγγύης, που 
δεν έχει καταργηθεί εδώ και 13 χρόνια

Κατηγορήσατε- και καλά κάνατε- την ΝΔ ότι 
κατήργησε την δεύτερη Εθνική Σύνταξη Χηρείας- 
Αναπηρίας αλλά δεν λέτε ότι δικό σας νόμος είναι, 
που απλώς δεν είχε εφαρμογή μέχρι 31/12/2020.

Η «ευαισθησία» σας έφτασε στο αποκορύφωμα, 
όταν χωρίσατε τους ανάπηρους σε 3 κατηγορίες, 
σύμφωνα με το ποσοστό αναπηρίας, για την απόδο-
ση της Εθνικής σύνταξης και όποιος χηρεύει πριν τα 
52 του χρόνια να την παίρνει μόνο για 3 χρόνια και 
μετά τέλος η σύνταξη.

Η προσωπική διαφορά είναι αποτέλεσμα του επα-
νυπολογισμού των συντάξεων στους συνταξιούχους 
πριν το 2016 (ν. 4387/16), με σκοπό να μην μπορούν 
να πάρουν αύξηση και για τους νέους να μειωθούν 
μέχρι και 40% οι συντάξεις τους.

Δεν είπατε τίποτα για τους δικούς σας νόμους που 
προστέθηκαν σε αυτούς της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, για 
την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, το Χρηματιστήριο της 
ενέργειας, το εμπόριο ρύπων, την απολιγνητοποίηση, 
την αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου για την 
παραγωγή ηλεκτρενέργειας κ.α.

Δεν είπατε τίποτα για την ιδιωτικοποίηση της υγεί-
ας, τα μειωμένα κονδύλια για υγεία – πρόνοια, τη 
σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που είναι και 
δικό σας έργο.

Το πινγκ-πονγκ στις πλάτες των συνταξιούχων που 
παίζετε πρώην- νυν και μετά κυβερνώντες δεν θα 
κρατήσει όμως πολύ. Οι συνταξιούχοι μπορεί να είναι 
μεγάλοι σε ηλικία, αλλά δεν είναι λωτοφάγοι. Ξέρουν 
πως ότι πέτυχαν, το πέτυχαν με τους αγώνες τους 
και θα αποδώσουν «τα του Καίσαρος τω Καίσαρι».

Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας καλεί τους συντα-
ξιούχους με ακόμα μεγαλύτερο θυμό και πείσμα να 
δώσουν την μάχη για την επιτυχία των συγκεντρώ-
σεων διαμαρτυρίας τον Φλεβάρη σε όλη τη Χώρα, 
απαιτώντας ουσιαστικές αυξήσεις σε όλες τις 
συντάξεις Τώρα! Άμεσα μέτρα προστασίας από την 
λεηλασία των ανατιμήσεων και της ακρίβειας. Επι-
στροφή των Δώρων και των αναδρομικών, χωρίς 
όρους και προϋποθέσεις.

Έχουμε πείρα. 
Βγάζουμε συμπεράσματα

Οι συνταξιούχοι δεν το βάζουν κάτω. Δεν 
μπαίνουν στη λογική της αναμονής εν όψει 
εκλογών, μπας και προκύψει από αυτές ένας 
καλύτερος… σωτήρας. Δεν υποκύπτουν στην 
απογοήτευση που δημιουργεί η αντίληψη 
«τίποτα δεν γίνεται». Δεν ξεγελιούνται από 
ψεύτικες επινοήσεις «όλοι ίδιοι είναι». Δεν 
παγιδεύονται από τη φάκα του «μικρότερου 
κακού».

Έχουμε πειστεί από την πολυετή πείρα μας, 
πως σωτήρες του λαού αστοί πολιτικοί δεν 
υπάρχουν. Έχουμε πειστεί από την πολυετή 
πείρα μας, πως με τους αγώνες μας γίνονται 
πολλά. Έχουμε πειστεί επίσης από την πολυε-
τή πείρα μας, πως δεν είναι όλοι ίδιοι. Υπάρ-
χουν κι εκείνοι που όλα τα προηγούμενα 
δύσκολα χρόνια- όπου μας τσάκιζαν οι πολιτι-
κές των αστών «σωτήρων»- στάθηκαν δίπλα 
μας, στήριξαν τα αιτήματα και τους αγώνες 
μας, συγκρούστηκαν με τις αντισυνταξιουχικές 
πολιτικές των κυβερνητικών κομμάτων, με τα 
οποία ασφαλώς δεν ήταν, δεν είναι και δεν θα 
είναι ποτέ  ίδιοι. Έχουμε πειστεί από την πολυ-
ετή πείρα μας πως το «μικρότερο κακό» των 
καπιταλιστικών πολιτικών οδηγεί πάντα στο 
μεγαλύτερο.

Και σιγά αλλά σταθερά πειθόμαστε, πως 
μόνο παίρνοντας και την πολιτική ευθύνη στα 
χέρια μας, αντιστοιχώντας την με αυτή της 
αγωνιστικής μπορούμε να βοηθήσουμε να δια-
γραφεί μια προοπτική καλύτερη, πιο αισιόδοξη 
από εκείνη που χαράζουν οι αντίπαλοί μας για 
εμάς, πριν από εμάς και χωρίς εμάς. Τολμάμε 
και θα κάνουμε το βήμα.

Η… αύξηση των λαϊκών εισοδημάτων!!!
Αυτό κατέγραψε η ΕΛΣΤΑΤ στη πιο πρόσφατη ανάλυσή της για 

τα εισοδήματα των λαϊκών νοικοκυριών μέσα στο 2022!! Αύξηση σε 
ποσοστό περίπου 10%!! Στοιχείο που η κυβέρνηση, ο υπουργός 
της Κ. Χατζηδάκης έσπευσε περιχαρής να ανακοινώσει πανηγυρί-
ζοντας για άλλη μια τεράστια επιτυχία της…

Όποιος σκεφτεί πως η έκθεση αυτή της ΕΛΣΤΑΤ έγινε κατά 
παραγγελία της κυβέρνησης, ώστε να έχει να επιδείξει κάτι εντυ-
πωσιακό εν όψει εκλογών, σίγουρα δεν θα κάνει λάθος. Γιατί όταν 
όλα τα στοιχεία που ο κάθε εργαζόμενος, άνεργος, συνταξιούχος 
βλέπει να έχουν σημαδέψει τη ζωή του στο έβγα του 2022, να απο-
δείχνουν μια συνολική χειροτέρευση του βιοτικού επιπέδου του, 
είναι πρόκληση από τη μεριά της κυβέρνησης να προσπαθεί να 
αποδείξει το αντίθετο.
Κι αλήθεια πως γίνεται να αυξήθηκε το λαϊκό εισόδημα:

- Όταν η ακρίβεια στη διάρκεια του 2022 χτύπησε ταβάνι, εξα-
νεμίζοντας το λαϊκό βαλάντιο; Απόδειξη πως η κυβέρνηση ανα-
γκάστηκε να εφεύρει όλα αυτά τα διάφορα pass, για να μετριά-
σει κάπως το απότομο φτώχεμα των λαϊκών οικογενειών. Αν είχε 
αυξηθεί το λαϊκό εισόδημα προς τι τα ποικιλώνυμα pass;;

- Όταν ο επίσημος- και πάλι με στοιχεία της ΕΣΤΑΤ- πληθωρι-
σμός αυξήθηκε 10%, ενώ ο πραγματικός, για τα άκρως αναγκαία 
αγαθά και υπηρεσίες (τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σπιτιού, θέρ-
μανση, ρεύμα, καύσιμα, κι από κοντά τα επιτόκια των δανείων) 
αυξήθηκε πάνω από 20 ή και 30%!!

- Όταν η ανεργία όχι μόνο δεν μειώθηκε, όπως αρέσκεται να 
επαναλαμβάνει η κυβέρνηση, αλλά αυξήθηκε και παραμένει σταθε-
ρός ο αριθμός των ανέργων πάνω από ένα εκατομμύριο!!

- Όταν 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι (πάνω από 25% του εισο-
δηματικά ενεργού πληθυσμού) έχασαν από χέρι το λιγότερο 10% 
από την αγοραστική δυνατότητα των συντάξεών τους μέσα στο 
2022 (ισχύουν κι εδώ τα παραπάνω στοιχεία για τον τυπικό και 
πραγματικό πληθωρισμό)!!

- Όταν έχουμε αυξητική τάση του κοκκινίσματος δανείων και 
πάλι, ένταση και έκταση των πλειστηριασμών, της αρπαγής λαϊκών 
σπιτιών από τις τράπεζες και τα funds.

Θα μπορούσαμε να παραθέσουμε ακόμα περισσότερα «όταν». 
Που βρήκαν λοιπόν η ΕΛΣΤΑΤ και η κυβέρνηση την «αύξηση του 
εισοδήματος των νοικοκυριών»; Προφανώς στη φαντασία της προ-
εκλογικής πρεμούρας τους. Κι έχουμε την υποψία πως η κυβέρνη-
ση μετράει σαν «λαϊκό εισόδημα» και κατ’ επέκταση σαν στοιχεία 
«αύξησής» του τις επιδοτήσεις των διάφορων pass, που υποχρεώ-
θηκε, κάτω από την πίεση της λαϊκής αγανάκτησης, καταδίκης της 
πολιτικής της και των αγωνιστικών εργατικών- λαϊκών αντιδράσεων 
να αποφασίσει.

Με τέτοιες κομπογιαννίτικες μεθοδεύσεις όμως δεν μπορεί να 
ξεγελάσει, να παραποιήσει τη σκληρή πραγματικότητα που βίωσε 
ο λαός μας μέσα στο 2022. Και που συνεχίζει και χειροτερεύει και 
στο 2023. Καταλήγοντας.

Όταν έρθει η ώρα της κάλπης, εμείς οι συνταξιούχοι θα βγά-
λουμε τα δικά μας στατιστικά στοιχεία. Και με βάση αυτά θα 
«αποδώσουμε στους καίσαρες» την ψηφολεκτική μας απάντη-
ση!!

Και η σύγκριση με την ακρίβεια…
Λέει και ξαναλέει η κυβέρνηση για τις αυξήσεις των συντάξεων 

και των μισθών (όταν και αν). Ταυτόχρονα αποφεύγει σαν ο διάβο-
λος το λιβάνι να κάνει τη σύγκριση ανάμεσα στις αυξήσεις αυτές 
και σε εκείνες των προϊόντων, που- φεύγοντας πια από το 2022- 
ήδη ξεκίνησαν από την πρωτοχρονιά του 2023. Κι αντί να κάνει 
αυτή τη σύγκριση, βάζει τον Άδωνι να ξελαρυγγιάζεται στα κανάλια 
επαναλαμβάνοντας σαν κασέτα το πόσο ωφέλιμο και γιατρικό ενά-
ντια στον πληθωρισμό αποδείχτηκε το «καλάθι του νοικοκυριού» 
και το (όταν ξεκινήσει) market- pass!! Κι από κοντά δημοσιολόγοι, 
δημοσιογράφοι και άλλα κυβερνητικά στελέχη να προσπαθούν να 
μας πείσουν, πως αυτά τα δύο… γιατροσόφια πράγματι σώζουν 
τον κόσμο!!

Τι κρύβουν. Πως ο πληθωρισμός, ο ΔΤΚ, ανεξάρτητα από τα 
καλάθια και τα pass, ανεβαίνει στάνταρ και ποσοστιαία και πραγ-
ματικά. Πως στα προϊόντα που μπαίνουν περιοδικά και για λίγες 
μέρες κάθε δίμηνο ή τρίμηνο σ’ αυτά, δεν μειώνονται οι πραγματι-
κές τιμές τους. Αν ενός προϊόντος από αυτά αυξηθεί η τιμή του 
κατά 20%, η προσωρινή ένταξή του στο καλάθι με τιμή μικρότερη 
κατά 5-10%, δεν σημαίνει ότι φτήνυνε αντίστοιχα, αφού αμέσως 
μετά την έξοδό του από το καλάθι, η τιμή του θα είναι η αυξημένη!! 
Το ότι τα σούπερ μάρκετ ανά δύο ή τρεις βδομάδες μειώνουν τις 
τιμές ορισμένων προϊόντων με δικές τους εκπτωτικές παροχές- 
προσφέρουν δηλαδή το δικό τους «καλάθι του νοικοκυριού» χρόνια 
τώρα, χωρίς να περιμένουν την κυβερνητική… ιδιοφυή ανακάλυψη- 
δεν σημαίνει ότι μειώνεται ο πληθωρισμός, η ακρίβεια. Τέτοιες 
προσφορές είχαμε συνεχείς μέσα στο 2022, όμως ο πληθωρισμός 
ανέβηκε κατά 10%.

Έτσι η κυβέρνηση νομίζει πως αποφεύγει το σκόπελο της 
συντριπτικής σε βάρος της σύγκρισης. Ότι πχ η αύξηση 7,75% σε 
περιορισμένο αριθμό συντάξεων σε καμία περίπτωση δεν μπορεί 
να αντισταθμίσει την ήδη μεγάλη αύξηση των τιμών δεκάδων προ-
ϊόντων, που ξεκίνησαν με 10% μεγαλύτερες από αυτές της 
31/12/2022. Και βέβαια δεν χρειάζεται να επεκταθούμε ξανά σε 
όσους συναδέλφους μας δεν είδαν ούτε μισό ευρώ παραπάνω στη 
σύνταξή τους ή σε εκείνους που είδαν… μισό ευρώ!!!

Χαμένος ο κόπος των παπαγάλων. Οι συνταξιούχοι, που στην 
κυριολεξία μετράνε τα… φραγκοδίφραγκα (τα θυμάστε;;) δεν 
ξεγελιούνται πια. Κάνουν τις δικές τους συγκρίσεις. Και τα απο-
τελέσματα είναι αντίθετα με τις κυβερνητικές προσμονές…

Τα επιτόκια της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας (ΕΚΤ)
Έχει μια αξία να σημειώσουμε και τον παράγο-

ντα αυτόν, που κατατρώει με το δικό του μερίδιο 
και μέθοδο- που δεν μπορεί με κανένα τρόπο να 
αποφύγει ο δανειοχρεομένος, ειδικά για αγορά 
στέγης- το λαϊκό εισόδημα. Γιατί η ΕΚΤ ανακοίνω-
σε την πέμπτη (από τον Ιούλη του 2022) κατά 
σειρά αύξηση των επιτοκίων κατά 0,5%. Και μάλι-
στα η Κριστίν Λαγκάρντ (Πρόεδρος της ΕΚΤ) 
δήλωσε πως «δεν έχουμε τελειώσει ακόμη με τις 
αυξήσεις επιτοκίων. Έχουμε ακόμη δρόμο να δια-
νύσουμε» και ακόμη πως «το Διοικητικό Συμβούλιο 
θα παραμείνει στην πορεία της σημαντικής 
αύξησης των επιτοκίων με σταθερό ρυθμό και 
της διατήρησής τους σε επίπεδα επαρκώς περιο-
ριστικά ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη επιστρο-
φή του πληθωρισμού στον μεσοπρόθεσμο στόχο 
μας του 2%». Πάμε δηλαδή και για νέα αύξηση το 
Μάρτη ή τον Απρίλη!!

Ας δούμε με παράδειγμα πως αυτή η διαδικασία 
επηρεάζει το εισόδημα ενός συνταξιούχου (που 
επειδή δεν είχε προσωπική διαφορά πήρε αύξηση) 
με στεγαστικό δάνειο, που μετά τις αυξήσεις του 
επιτοκίου από την ΕΚΤ, το επιτόκιο των δόσεών 
του ανέβηκε σταδιακά στο 4,92% από 2,85%.

Στις 8/8/2022 η δόση ήταν 452,04 ευρώ
Στις 7/9/2022 αυξήθηκε στα 465,47
Στις 7/10/2022 πήγε στα 473,13
Στις 7/11/2022 έγινε 485,87
Στις 7/12/2022 σκαρφάλωσε στα 506 ευρώ, 

τόσα ήταν και την 9/1/2023.
Μέσα σε 5 μήνες αυξήθηκε κατά 54 ευρώ η 

12%. Ο συγκεκριμένος συνταξιούχους εκτός από 
την ακρίβεια σε τρόφιμα, είδη σπιτιού, ρεύμα, θέρ-
μανση κλπ γεύτηκε και αυτή την μεγάλη μείωση 
του εισοδήματός του, από το στεγαστικό δάνειο 
(αγορά πρώτης κατοικίας). Έτσι από την  «αύξηση» 
των 111 ευρώ (7,75% που πήρε την 1/1/2023), του 
απομένουν καθαρά στο χέρι 57 ευρώ (111-54)!!! 
Και τα 57 θα συνεχίσουν να λιγοστεύουν με τις 
νέες επόμενες αυξήσεις των επιτοκίων της ΕΚΤ!!!

Ασφαλώς κάτι αντίστοιχο θα ισχύσει και για 
χιλιάδες άλλους συνταξιούχους δανειολήπτες στε-
γαστικών ή άλλων δανείων, αλλά και εργαζόμε-
νους, που επίσης θα πάρουν «αυξήσεις» στους 
μισθούς τους από την σημερινή ή την επόμενη 
κυβέρνηση. Κι ακόμα περισσότερα δάνεια θα κοκ-
κινίσουν, προς μεγάλη χαρά των funds.

Σε καλή μεριά. Τα επιτόκια και οι φουσκωμένες 
δόσεις που θα εισπράξουν οι τράπεζες!!!

Δεν είμαστε προεκλογική λεία. Δεν 
είμαστε ψάρια που θα τα πιάσουν στο 
προεκλογικό αγκίστρι τους. Δεν εξαρ-
γυρώνουμε την αξιοπρέπειά μας με 

την άχαρη προσμονή κάποιων ανέξο-
δων εξαγγελιών. Είμαστε αγωνιστές. Κι 
έτσι θα αντιμετωπίσουμε και την πολι-
τική κατάσταση που έρχεται σε λίγους 

μήνες.



ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Πολλά σωματεία εξέδωσαν ανακοινώσεις και δελτία τύπου καταγγέλλοντας την κυβέρνη-

ση για την εξαπάτηση που υπέστησαν οι συνταξιούχοι με τις δήθεν διπλές και τριπλές 
αυξήσεις που χορηγήθηκαν στους συνταξιούχους και αποδείχτηκαν ψίχουλα. Επίσης με τη 
γνωστοποίηση των τραγικών γεγονότων σε Τουρκία και Συρία λόγω των σεισμών με τις 
τεράστιες καταστροφές και τα χιλιάδες θύματα, σωματεία μας εξέφρασαν την αλληλεγγύη 
τους, ενώ κάλεσαν σε συλλογή αναγκαίων ειδών πρώτης ανάγκης για αποστολή βοήθειας 
στον τουρκικό και συριακό λαό.

Ταυτόχρονα τα σωματεία οργάνωσαν συσκέψεις για την οργάνωση αγωνιστικών εκδηλώ-
σεων με βάση την απόφαση της ΣΕΑ και επίσης τις ετήσιες εκδηλώσεις κοπής πίτας.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
Συγκέντρωση- παρέμβαση διαμαρτυρίας οργάνω-

σαν μαζικοί φορείς των Γιαννιτσών και άλλων δήμων 
του Ν. Πέλλας (υγειονομικών, εργατικά σωματεία, 
αγροτικοί σύλλογοι, όπου συμμετείχε και η Ένωση 
Συνταξιούχων) για την τραγική κατάσταση που έχει 
δημιουργηθεί στις δημόσιες υγειονομικές δομές του 
νομού (ΚΥ, νοσοκομεία Γιαννιτσών και Έδεσσας), 
όπου, όπως καταγγέλθηκε από τους υγειονομικούς, 
μονάδες και εργαζόμενοι βρίσκονται στα όρια της διά-
λυσης, παύσης λειτουργίας και κατάρρευσης.

Αιτία είναι η συνεχής μείωση της χρηματοδότησης 
από όλες τις κυβερνήσεις από το 2010 έως και σήμε-
ρα, που είχε ως αποτέλεσμα την οικονομική ασφυξία 
των νοσοκομείων, τη μείωση κατά 30% του μόνιμου 
προσωπικού όλων των κλάδων σε νοσοκομεία και 
κέντρα υγείας, την εντατικοποίηση, τις ελλείψεις φαρ-
μάκων, αντιδραστηρίων και υλικών, τις ελλείψεις - 
παλαιότητα εξοπλισμού, κλπ.

Μετά τη συγκέντρωση έγινε μαχητική πορεία στους 
δρόμους της πόλης. Ενώ οι φορείς διοργανώνουν νέα 
σύσκεψη για την απόφαση των επόμενων μορφών 
κινητοποιήσεων με αιτήματα:

- Άμεσες μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, 
ανάπτυξη νέων κλινικών στα δύο νοσοκομεία και τα 
κέντρα υγείας με βάση τις σύγχρονες υγειονομικές 
ανάγκες του λαού της περιοχής και να επαναλειτουρ-
γήσει η ΜΕΘ του Νοσοκομείου Έδεσσας.

- Καμιά σκέψη για συγχώνευση ή κατάργηση τμημά-
των ή κλινικών ή για εναλλάξ εφημέρευση των δύο 
νοσοκομείων του νομού! Πλήρης διοικητικός διαχωρι-
σμός των δύο νοσοκομείων!

- Άμεση πρόσληψη δύο μόνιμων παθολόγων- ογκο-
λόγων! Επαρκή στελέχωσή του ΕΚΑΒ με μόνιμο ειδικά 
εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό, νοσηλευτές κλπ, 
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Μονιμοποί-
ηση όλων των επικουρικών και των συμβασιούχων στα 
νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας, χωρίς όρους και 
προϋποθέσεις!

- Να φύγουν οι Εργολάβοι από τα Νοσοκομεία!

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 
ΡΟΔΟΥ

Δελτίο Τύπου 18/1/2023
Μετά τις αρχαιρεσίες του Σωματείου Συνταξιούχων 
ΙΚΑ οι 9 πρώτοι πλειοψηφούντες, μετά από μυστική 
ψηφοφορία, συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος:   Σαρικάς Γιάννης
Αντιπρόεδρος:  Γεωργίου Γιάννης
Γ. Γραμματέας: Παπαθεοδώρου Πάρις
Αν.  Γ. Γραμματέας: Πατσάης Αντώνης
Ταμίας:  Αλβανός Νίκος
Μέλη: Αντωνάκης Τσαμπίκος- Κασανής Μπάμπης- 
Πουρίδης Δημήτρης-Χατζηιωάννου Βασίλης

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24/1/2023
Η Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ νομού Ηρακλείου  αντα-

ποκρινόμενη στο κάλεσμα  του σωματείου των εργαζο-
μένων  ΠΑΓΝΗ, καλεί τα μέλη της  και όλους τους  
εργαζόμενους να συμμετέχουν στη κινητοποίηση την 

Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023 στην Πλατεία Ελευθερίας 
για την  υπεράσπιση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας  
και την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των 
εργαζομένων.

Το νομοσχέδιο για την δευτεροβάθμια περίθαλψη 
που ψήφισε η κυβέρνηση, μας γυρίζει  πολλά χρόνια 
πίσω. Κλείνει την πόρτα του δημόσιου νοσοκομείου σε 
μια μεγάλη μερίδα του λαού. Βαθαίνει περισσότερο 
την επιχειρηματική λειτουργία των νοσοκομείων. Η 
μεγάλη έλλειψη γιατρών και υγειονομικού προσωπικού 
μεγαλώνει περισσότερο τις λίστες αναμονής, με χιλιά-
δες ασθενείς να περιμένουν να χειρουργηθούν. Τα 
ραντεβού όλο και μεγαλώνουν στα τακτικά εξωτερικά 
ιατρεία. Ατέλειωτες  ώρες αναμονής στις εφημερίες.

Οι συνταξιούχοι όλοι οι εργαζόμενοι απαιτούμαι 
άμεσες λύσεις  σε αυτά τα προβλήματα που ταλαιπω-
ρούν  καθημερινά χιλιάδες ασθενείς. Οι συνταξιούχοι 
συμπαραστέκονται στους μαχόμενους υγειονομικούς, 
και διεκδικούν αποκλειστικά δωρεάν  σύγχρονες υπη-
ρεσίες  υγείας για όλο το λαό.

Με άλλα δελτία τύπου η Ένωση εξέφρασε την αλλη-
λεγγύη της στους αγώνες των αγροτών και των καλλι-
τεχνών, καθώς και στον Παλαιστινιακό λαό, που δοκι-
μάζεται από τη δολοφονική επιθετικότητα του κράτους 
του Ισραήλ.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 15/2/2023

Συνάδελφοι – Συναδέλφισσες
Σας καλούμε να συμμετέχετε στην κινητοποίηση 

όλων των συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Σωματείων 
Ηρακλείου την 15 Φεβρουαρίου και ώρα 10.00 πμ στη 
Πλατεία Λιοντάρια.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 
ΠΑΤΡΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου μας με λύπη 

ανακοινώνει τον πρόωρο χαμό της συναδέλφισσας 
Αθηνάς Λαμπροπούλου, αναπληρώτριας γραμματέα 
του ΔΣ, ύστερα από παλικαρίσια μάχη με τον καρκίνο. 
Η συναδέλφισσα Αθηνά ήταν η ψυχή του συλλόγου 
μας. Εργάτρια στο δερματάδικο, ήταν πάντα μπροστά 
στην πρώτη γραμμή, στους αγώνες για τα συμφέρο-
ντα της εργατικής τάξης, των συνταξιούχων, γενικότε-
ρα του λαού. Με στεφάνι και επικήδειο από τον πρόε-
δρο του συλλόγου, σύσσωμο  το ΔΣ την συνόδευσε 
στην τελευταία της κατοικία.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 07-02-2023
Ενόψει των κινητοποιήσεων των συνταξιούχων όλης 

της χώρας που αποφάσισε η Συντονιστική Επιτροπή 
Αγώνα των Ομοσπονδιών των Συνταξιούχων, πραγμα-
τοποιήθηκε τη Δευτέρα 6-2-2023 στο Εργατικό Κέντρο 
Ρεθύμνου κοινή σύσκεψη των Συνεργαζόμενων Συντα-
ξιουχικών Σωματείων του Ρεθύμνου και αποφασίστηκε 
το συλλαλητήριο  στο Νομό μας να γίνει την Παρα-
σκευή 17/2/2023 και ώρα 11.00 π.μ στο Εργατικό 
Κέντρο Ρεθύμνου.

Τις αμέσως επόμενες μέρες θα οριστικοποιηθεί το 
πλαίσιο της κινητοποίησης που θα περιλαμβάνει όλα 
τα σοβαρά οικονομικά και κοινωνικοασφαλιστικά προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουμε πάνω στα οποία πρέπει 
επιτέλους να σκύψει η Κυβέρνηση και να δώσει τις 
απαραίτητες λύσεις.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 06/02/2023
Συνεδρίασε την Παρασκευή  03/02/2023 στο Αγρί-

νιο, στο Εργατικό Κέντρο, με διευρυμένη σύνθεση, το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. Στη συνεδρίαση 
συμμετείχαν και τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, οι 
Διοικούσες επιτροπές των Παραρτημάτων από την 
Αμφιλοχία, το Μεσολόγγι, τη Ναύπακτο και τον Αστα-
κό καθώς και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξι-
ούχων του ΙΚΑ συνάδελφος Δήμος Κουμπούρης. Μετά 
την εισήγηση του Προέδρου του Σωματείου Γ. Δημη-
τρουλή, τις τοποθετήσεις των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου αλλά και των προσκεκλημένων, το Συμ-
βούλιο αποφάσισε να διοργανώσει και να στηρίξει τις 
παρακάτω δράσεις:

- Τη συνεδρίαση της ΣΕΑ των εφτά συνεργαζόμε-
νων σωματείων του νομού την Τρίτη 07.02.203 ώρα 
10:30 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο Αγρινίου.

- Τις συνεδριάσεις των διοικουσών επιτροπών των 
Παραρτημάτων την Τετάρτη 8/2/2023 ώρα 10.30 πμ

- Τις συσκέψεις των συνταξιούχων που θα γίνουν 
στο νομό.

Οι συσκέψεις αποφάσισαν την οργάνωση πανσυ-
νταξιουχικού - παναιτωλοακαρνανικού συλλαλητήρι-
ου την Πέμπτη 2 Μάρτη στην κεντρική πλατεία του 
Αγρινίου στις 10.30 π.μ.

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ- 
ΟΑΕΕ- ΟΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Παράσταση διαμαρτυρίας την Τετάρτη 1 Φλεβάρη 

έξω από την 2η ΥΠΕ,  στον Ρέντη διοργάνωσαν τα 
Σωματεία απαιτώντας άμεσα μέτρα για την ενίσχυση 
του δημόσιου συστήματος Υγείας. Την κινητοποίηση 
στήριξαν με τη συμμετοχή τους και τα συνταξιουχικά 
σωματεία του Πειραιά.

Στο κάλεσμα προς τους συνταξιούχους και το λαό 
των περιοχών αυτών, για συμμετοχή στην κινητοποίη-
ση, τόνιζαν πως «όσο θα συνεχίζεται η πολιτική των 
κυβερνήσεων με κριτήριο το κόστος - όφελος στον 
χώρο της Υγείας η κατάσταση θα γίνεται όλο και χει-
ρότερη για όλο τον λαό. Με κερδισμένους τα μονοπώ-
λια που θησαυρίζουν από τα δικά μας βάσανα και την 
ανάγκη να έχουμε όλοι δημόσια δωρεάν Περίθαλψη - 
Υγεία. Οι συνταξιούχοι σε όλες τις περιοχές της Δυτι-
κής Αθήνας βιώνουμε καθημερινά τα αποτελέσματα 
των αντιλαϊκών πολιτικών και την άθλια κατάσταση 
που υπάρχει σε όλους τους τομείς της Δημόσιας Υγεί-
ας.

Ερχόμαστε αντιμέτωποι με:
Την υπολειτουργία όλων των Κέντρων Υγείας. Τις 

μεγάλες ελλείψεις σε γιατρούς και σε νοσηλευτικό 
προσωπικό.

Τα εργαστήρια για σειρά εξετάσεων δεν φτάνουν. 
Ορισμένα τα έκλεισαν. Για να βρούμε και να κλείσουμε 
ραντεβού για φάρμακα - εξετάσεις χρειάζεται να περι-
μένουμε για μήνες, καταφεύγουμε σε ιδιώτες για-
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τρούς για να γράφουμε τα φάρμακα και τις εξετάσεις.

Τα νοσοκομεία της περιοχής στενάζουν και δεν 
μπορούν να καλύψουν τις πρόσθετες ανάγκες και ιδι-
αίτερα σε περίοδο όπου ιώσεις και πανδημία ξαναφου-
ντώνουν. Ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια τα ιδιωτικά 
Κέντρα Υγείας. Εργαστήρια που απολαμβάνουν ζεστό 
χρήμα που έχει πληρώσει ο λαός με τις εισφορές του 
και τα αυξημένα τιμολόγια θα καταβάλλουμε όλοι 
εμείς.

Γι’ αυτό συνεχίζουμε να βρισκόμαστε στον δρόμο 
του αγώνα και απαιτούμε:

Δημόσια δωρεάν Υγεία για όλο τον λαό. Να στελε-
χωθούν όλα τα Κέντρα Υγείας με γιατρούς από όλες 
τις ειδικότητες.

Να επαναλειτουργήσουν τα Κέντρα Υγείας σε περι-
οχές που οι κυβερνήσεις τα κλείσανε π.χ. Περιστέρι.

Να επαναλειτουργήσει πλήρως ως νοσοκομείο το 
«Λοιμωδών»».

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ - 
ΕΦΚΑ- ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΑΙΓΑΛΕΩ - 

ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ

Μετά την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μετά από 
κάλεσμα του σωματείου εργαζομένων του νοσοκομείου 
«ΑΤΤΙΚΟΝ» σωματείων και μαζικών φορέων, συντονιζόμα-
στε σε αγωνιστικές πρωτοβουλίες για την υπεράσπιση 
του νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» και γενικά αποκλειστικά της 
δημόσιας δωρεάν περίθαλψης ενάντια στην πολιτική που 
υποβαθμίζει, εμπορευματοποιεί και ιδιωτικοποιεί το ΕΣΥ.

Η προάσπιση της Υγείας του λαού δεν μπορεί να περι-
μένει.

Αποτελεί προτεραιότητα για το λαό της Δυτικής Αθή-
νας, που στην πλειοψηφία τους είναι εργαζόμενοι, άνερ-
γοι, συνταξιούχοι, νεολαία από τις φτωχογειτονιές, σπου-
δαστές που ούτε απέξω δεν μπορούν να περάσουν από 
τα ιδιωτικά μεγαθήρια της Υγείας και τις μεγάλες διαγνω-
στικές αλυσίδες.
Αποφασίζουμε:

Σάββατο 18 Φεβρουαρίου, ώρα 11:00 κινητοποίηση 
στο Περιστέρι (συγκέντρωση στο σταθμό Μετρό Άγιος 
Αντώνιος)

Σάββατο 4 Μαρτίου, ώρα 11:00 κινητοποίηση στην 
πλατεία Δημαρχείου στο Χαϊδάρι.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΑΓ. 
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ- ΙΛΙΟΥ- 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Δ.Σ. του Σωματείου μας, καλεί τα μέλη του να 
συμμετέχουν στην Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέ-
λευση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Μάρτη 
και ώρα 10:00 π.μ. στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων 
του Δημαρχείου Ιλίου.

Θέματα: Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός- 
Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

Συνάδελφισσες, συνάδελφοι, η συνέλευσή μας γίνε-
ται σε συνεχώς χειρότερες συνθήκες σε κάθε τομέα 
της ζωής μας. Επιτακτική είναι η ανάγκη της συμμετο-
χής στη δράση του σωματείου και της συνεχούς προ-
σπάθειας για να γίνει πιο δυνατό στους αγώνες που 
έχουμε μπροστά και  με νέες εγγραφές.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 
Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ

Να μη χαθεί καμιά άλλη ανθρώπινη ζωή
Το σωματείο μας εκφράζει την αγανάκτηση και την 

οργή του για τον φρικτό θάνατο της ηλικιωμένης 
γυναίκας η οποία στην προσπάθεια της να προστατευ-
τεί από την παγωνιά κάηκε ζωντανή.

Είναι αδιανόητο στο 2023 να υπάρχουν άνθρωποι 
που ζουν ανήμποροι στο έλεος της κακοκαιρίας και να 
μην έχουν για να επιβιώσουν ούτε τα απαραίτητα.

Το κράτος, η δημοτική αρχή και όλοι οι αρμόδιοι 

φορείς είναι πάντα απόντες όταν πρέπει να προστα-
τεύσουν την ζωή του λαού μας αλλά είναι πάντα παρό-
ντες όταν πρόκειται να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες 
του κεφαλαίου προσφέροντας του υπηρεσίες και 
πακτωλό χρημάτων.

Εμείς συνάδελφοι, καλούμε τα μέλη μας και όλο τον 
Ιωνιώτικο Λαό στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας την 
Τετάρτη 8 Φλεβάρη και ώρα 6.00 μ.μ. στην οδό Ανατο-
λής 18, όπου η συνάνθρωπος μας άφησε την τελευ-
ταία της πνοή. Θα ακολουθήσε πορεία στο Δημαρχείο.

Όλοι στην κινητοποίηση την Τετάρτη 8 Φλεβάρη, 
6.00 μ.μ. και στην πορεία στο Δημαρχείο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΚΟ- ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 6/2/2023
Την 5η κατά σειρά απόφασή της για νέα αύξηση των 

επιτοκίων δανεισμού κατά 0,50% τον Φλεβάρη ανακοίνω-
σε η ΕΚΤ, ενώ η Κρ. Λαγκάρντ άφησε ανοιχτό το ενδεχό-
μενο για επιπλέον αυξήσεις τους επόμενους μήνες, με 
στόχο την αντιμετώπιση- μείωση του πληθωρισμού στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι συνολικά από τον Ιούλη του 
2022 τα επιτόκια αυξήθηκαν μέχρι και 30%, επιβαρύνο-
ντας τους δανειολήπτες με ανάλογα αυξημένες δόσεις 
αποπληρωμών.

Το λαϊκό εισόδημα χτυπιέται και από τον υψηλό πλη-
θωρισμό και από τις αυξήσεις των επιτοκίων των δανείων. 
Ακρίβεια και χρέη κατατρώνε μισθούς και συντάξεις. Την 
ίδια ώρα τα μονοπώλια και οι επιχειρήσεις αποκομίζουν 
τεράστια κέρδη.

Οι «αυξήσεις» των συντάξεων (όσων πήραν) και των 
μισθών, όπως και τα επιδόματα- ψίχουλα, που προεκλογι-
κά μοίρασε και υποσχέθηκε η κυβέρνηση έχουν ήδη εξα-
νεμιστεί από τις νέες ανατιμήσεις των βασικών ειδών 
επιβίωσης (τρόφιμα κ.α.) των λαϊκών οικογενειών, αλλά 
και από τις απανωτές αυξήσεις των επιτοκίων δανεισμού 
όσων έχουν δάνεια. Εξέλιξη που θα οδηγήσει σε φούντω-
μα των κόκκινων δανείων και των πλειστηριασμών σπι-
τιών, προς μεγάλη ικανοποίηση των funds. Ήδη οι εκτιμή-
σεις αναφέρονται σε διπλασιασμό τους μέσα στο 2023.

Απέναντι στην αντεργατική- αντιλαϊκή αυτή επίθεση, το 
δυνάμωμα των αγώνων και της αλληλεγγύης των εργαζο-
μένων, συνταξιούχων, λαϊκών στρωμάτων είναι η μόνη 
απάντηση.

Οι συνταξιούχοι θα βρεθούμε στο δρόμο του αγώνα 
και πάλι στις 14 Φλεβάρη με το Παναττικό Συλλαλητή-
ριο, αλλά και τις συγκεντρώσεις σε όλες τις πόλεις στη 
χώρας.

Εργατικό Κέντρο Πύργου: 
Η ανίερη συμμαχία των… 

τσακωμένων!!
Επειδή προεκλογικά φουντώνει ήδη η σικέ αντιπα-

ράθεση ΝΔ- ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα- Μητσοτάκη, «νεοφιλε-
λεύθερου σκότους με το δημοκρατικό- προοδευτικό 
φως», «εκτροπής με τη δημοκρατία» και άλλα τέτοια 
φαιδρά, κάτω από το τραπέζι, στην αφάνεια, δεν λεί-
πουν, ούτε θα λείψουν οι διάφορες κολιγιές αυτών των 
δυνάμεων, που δήθεν διασταυρώνουν τα ξίφη τους 
στη βουλή και στις ομιλίες, κοροϊδεύοντας το λαό, για 
να κλέψουν την ψήφο του.

Έτσι για άλλη μια φορά σε συνδικαλιστικό επίπεδο 
όλοι μαζί ενώθηκαν και μάλιστα παίρνοντας μαζί τους 
και το απαραίτητο φασιστικό, χρυσαυγίτικο συμπλή-
ρωμα για να δέσει η κρούστα πιο καλά. Στο Εργατικό 
Κέντρο Πύργου οι συνδικαλιστικές δυνάμεις των ΝΔ- 
ΣΥΡΙΖΑ- ΠΑΣΟΚ μαζί με χρυσαυγίτη συνδικαλιστή, 
πρώην υποψήφιο στο δήμο Πύργου, συγκρότησαν 
κοινό ψηφοδέλτιο για την ανάδειξη νέας διοίκησης 
από το συνέδριό του. Και δείχνοντας την εκτίμησή 
τους στον εκπρόσωπο του φορέα και της ιδεολογίας, 
που δήθεν θέλουν να αποκλείσουν από την πολιτική 
ζωή του τόπου, τον εκλέξανε στο νέο ΔΣ του ΕΚΠ.

Εύγε τους, τους ευχόμαστε και εις ανώτερα. Άιντε 
και συγκυβέρνηση σε πολιτικό πλέον επίπεδο!!

Τουρκία- Συρία: τεράστια 
ανθρωπιστική καταστροφή

Πώς να περιγράψεις άραγε αυτή την τραγωδία. Και 
τι παραπάνω μπορούμε να γράψουμε εμείς από τα 
όσα αναφέρουν οι ανταποκρίσεις των διεθνών και 
δικών μας μέσων ενημέρωσης. Πόσο πιο μαύρες να 
βάψουμε τις εικόνες. Πόσο πιο δυστυχισμένα να 
ζωγραφίσουμε τα πρόσωπα. Πόσο πιο βαριά να ζυγί-
σουμε τα δάκρυα. Πόση περισσότερη απελπισία να 
διακρίνουμε στα τρομαγμένα μάτια. Πόσες πληγές να 
μετρήσουμε στα σπαραγμένα δάχτυλα, που ψάχνουν 
στα χαλάσματα. Πόσο αίμα να δούμε να ποτίζει τα 
νύχια, που γδέρνουν τα μάγουλα. Πόσο πόνο να αφου-
γκραστούμε στις τσακισμένες καρδιές των ζωντανών, 
που κλαίνε τους χαμένους…

Αλλά και πόσο κουράγιο να μετρήσουμε σ’ εκείνους 
που με ορμή, αψηφισιά ρίχτηκαν πάνω, μέσα στα ερεί-
πια για να ακούσουν μια πνιγμένη φωνή, ένα κλάμα, 
ένα βογγητό, ένα παρακάλιο, να κρατήσουν ένα χέρι 
που πρόβαλε από τα συντρίμμια, να φωνάξουν ένα 
«κουράγιο», ένα «κράτα, θα σε βγάλουμε», να σύρουν 
ένα ζωντανό κορμί παιδιού, νέου κοριτσιού, ενός πατέ-
ρα, μιας μάνας.

Και πάνω απ’ όλα πόση περηφάνια να νιώσουμε για 
όλους εκείνους, που χωρίς δεύτερη κουβέντα ΕΤΡΕ-
ΞΑΝ την ίδια στιγμή, την ίδια ώρα, την ίδια μέρα για να 
βοηθήσουν. Ντόπιους και «ξένους». Βάζουμε τη λέξη 
ξένους σε εισαγωγικά, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι 
η εργατική, λαϊκή- ακόμη κι εκείνη που έχει τη μορφή 
της κρατικής- αλληλεγγύη, συμπαράσταση, σε τέτοιες 
καταστάσεις δεν είναι ποτέ, δεν νοείται ποτέ, δεν 
μετράει ποτέ σαν ξένη. Είναι αδελφική, συγγενική, 
γειτονική. Είναι αγάπη σε όλο της το μεγαλείο. Γιατί 
σε τέτοιες περιπτώσεις οι λαοί, μόνοι τους, αδιαφορώ-
ντας για τις επίσημες, κρατικές ή διακρατικές παρεμ-
βάσεις- που άλλωστε τις περισσότερες φορές έχουν 
και το στοιχείο της σκοπιμότητας ή ακόμα και της 
υποκρισίας-, ρίχνουν, καταργούν τα σύνορα, που 
έχουν υψώσει, στήνουν ξανά τις γκρεμισμένες γέφυ-
ρες, που έχουν ρίξει τα συμφέροντα, που θέλουν 
τους λαούς χωρισμένους, εχθρούς.

Είμαστε περήφανοι για το κύμα άδολης, γνήσιας, 
ανθρώπινης, εργατικής ευγνωμοσύνης, που στο κανά-
λι αυτό της αδελφικής φιλίας, απλοί άνθρωποι των 
δοκιμαζόμενων γειτονικών χωρών ξεχείλισαν στέλνο-
ντάς το προς εμάς, τον ελληνικό λαό. Όχι γιατί περιμέ-
νουμε το ευχαριστώ, αλλά επειδή είναι καθήκον μας. 
Επειδή έτσι μας «προστάζει» η συνείδησή μας. Γι’ 
αυτή την γνήσια ελληνική ψυχή, της αλληλεγγύης, 
της αλληλοβοήθειας, της αγάπης «προς τους πλησί-
ον μας» είμαστε περήφανοι.

Στεκόμαστε στο πλευρό του τουρκικού, του συρια-
κού λαού. Το ΠΑΜΕ, η Ομοσπονδία μας, τα σωματεία 
μας, τα εργατικά συνδικάτα, οι λαϊκές επιτροπές στις 
γειτονιές ανταποκριθήκαμε στο καθήκον αυτό αμέ-
σως. Και θα κάνουμε όσα περισσότερα μπορούμε για 
να τους βοηθήσουμε. Και για να κρατήσουμε, εμείς οι 
λαοί, τις γέφυρές μας γερά στημένες.
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Ακούσαμε την αντιπαράθεση κυβερνητικού βουλευ-
τή με έναν του ΣΥΡΙΖΑ σε ρ/φ σταθμό, όπου εκτός από 
το ζήτημα των υποκλοπών, για το οποίο τσακώθηκαν 
τόσο επαρκώς, όσο χρειαζόταν για να βγαίνει το «αβί-
αστο» συμπέρασμα από τους δημοσιογράφους και 
προφανώς τους ακροατές, ότι αυτά τα δύο κόμματα 
είναι σε τόση αντίθεση όση η «δύση με την ανατολή», 
δεν έγινε κουβέντα για άλλα θέματα.

Η συζήτηση αναλώθηκε κατά 99% στο θέμα αυτό- 
των υποκλοπών- μέσω και της φανερά προσυμφωνη-
μένης διαδικασίας της κουβέντας από τους δύο δημο-
σιογράφους. Στο τέλος μόνο έγινε μια ελάχιστη, στα 
πεταχτά αναφορά στη γενικότερη πολιτική, όπου και 
πάλι οι δύο βουλευτές προσπάθησαν να περιγράψουν 
τη μεγάλη τους διαφορά. Κλείνοντας την συζήτηση ο 
κυβερνητικός βουλευτής είπε «ο κόσμος ξέρει τι έκανε 
η κυβέρνηση της ΝΔ και μπορεί να συγκρίνει» (με 
αυτά που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στη δική του διακυβέρνη-
ση).

Επειδή για την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ δεν χρειάζονται 
περισσότερες αναλύσεις απ’ όσες έχουμε κάνει μέχρι 
τώρα- αν χρειαστεί βέβαια θα επανέλθουμε-, ας στα-
θούμε εν συντομία στο τι έκανε η ΝΔ στην τωρινή της 
τετραετία. Για να την συγκρίνουμε όχι με τα πεπραγ-
μένα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να την βάλουμε δίπλα στις 
δικές μας ανάγκες, στα δικά μας αιτήματα, ακόμα αν 
θέλετε και στα όσα μας έταξε πριν τέσσερα χρόνια η 
ΝΔ. Με αυτά να την συγκρίνουμε και να την αντιπαρα-
βάλουμε. Έχουμε και λέμε λοιπόν.

Όσον αφορά στις συντάξεις.
1) Μας έταξε ότι θα καταργήσει το νόμο Κατρού-

γκαλου και τις αντισυνταξιουχικές ρυθμίσεις του. Δεν 
το έκανε. Αντίθετα τον εφάρμοσε κατά γράμμα. Μόνο 
κάτω από την αγωνιστική πίεση του συνταξιουχικού 
κινήματος υποχρεώθηκε, με το ν. 4670/20 (Βρούτση) 
να διορθώσει ορισμένα εξόφθαλμα άδικα «λάθη» του 
ν. Κατρούγκαλου (χηρείας, αυξημένες εισφορές ειδι-
κών ταμείων, πάνω από 30 χρόνια ασφάλιση).

2) Δεσμεύτηκε ότι θα δώσει όλα τα αναδρομικά του 
11μηνου σε όλους τους συνταξιούχους. Μάλιστα με 
δηλώσεις των αρμόδιων υπουργών διαβεβαίωνε πως 
τα απαραίτητα κονδύλια υπήρχαν. Δεν το έκανε. 
Έδωσε ένα μέρος των αναδρομικών σε ένα μέρος των 
συναδέλφων. Τους άλλους «τους έγραψε» κανονικά…

3) Καλούσε τους συνταξιούχους- μέσω των υπουρ-
γών εργασίας- να μην κάνουν αγωγές για τα αναδρο-
μικά, γιατί θα τα έδινε σε όλους χωρίς όρους και 
προϋποθέσεις. Τελικά θέσπισε διάταξη, που παρέπε-
μπε την «δικαίωση» μόνο όσων είχαν κάνει αγωγές σε 
νέες δικαστικές περιπέτειες με άγνωστο- δηλαδή 
γνωστό «ζήσε μαύρε μου»- μέλλον, καλυπτόμενος από 
τη βολική απόφαση- ερμηνεία του ΣτΕ.

4) Υποσχέθηκε να δώσει αυξήσεις σε όλες τις 
συντάξεις. Κατέληξε σε μία επαίσχυντη κοροϊδία, 
όπου τα 8/10 των συναδέλφων είτε δεν πήραν τίποτα, 
είτε πήραν ψίχουλα. Δεν έδωσε καμία αύξηση στις 
επικουρικές.

5) Υποσχέθηκε πως θα καταργήσει την εισφορά 
αλληλεγγύης- αφήνοντας να εννοηθεί πως αναφερό-
ταν στην υπέρ του ΑΚΑΓΕ, που είναι, από όσους 
παρακρατείται, ένα σημαντικό ποσό (από 100 και 
πάνω ευρώ). Κατάργησε την φορολογική ειδική εισφο-
ρά, που δεν ξεπερνούσε τα 30 ευρώ.

6) Αντί για δώρο Χριστουγέννων σε όλους έδωσε 
ένα εξευτελιστικό επίδομα 250 ευρώ στους «χαμηλο-
συνταξιούχους».

7) Ψήφισε το νόμο για την ιδιωτικοποίηση της επι-
κουρικής ασφάλισης, όπου παραδίδει τους μελλοντι-
κούς ασφαλισμένους και τις συνδρομές τους στα 
χέρια των τραπεζών και επιχειρηματιών, χωρίς να 
τους εξασφαλίζει αν και πότε θα πάρουν επικουρική 
σύνταξη. Ταυτόχρονα έβαλε βόμβα στα θεμέλια του 
παλιού επικουρικού, το οποίο πλέον παύει να έχει 
πόρους από τους νέους ασφαλισμένους, με κίνδυνο 
τη μελλοντική χρεοκοπία του.

8) Μείωσε δύο φορές τις εισφορές εργαζομένων 
και εργοδοτών στα ασφαλιστικά ταμεία, διαφημίζο-
ντας μάλιστα πως με τον τρόπο αυτό αύξησε τους 
μισθούς των εργαζομένων!! Στην πράξη λίγοι εργαζό-
μενοι είδαν κάποια λίγα ευρώ παραπάνω, ενώ οι εργο-
δότες απαλλάχτηκαν από εκατομμύρια. Αλλά βέβαια 
απέκρυψε την παγίδα στην οποία οδηγούν τα ασφαλι-
στικά ταμεία αυτές οι ρυθμίσεις, αφού αυτά θα έχουν 
μειωμένα έσοδα από εισφορές, κάτι που θα αποβεί σε 
βάρος και των σημερινών συνταξιούχων και των μελ-
λοντικών. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει τα τελευ-
ταία 30 χρόνια για τα άδεια ταμεία, που «δεν μπορούν 
να πληρώνουν υψηλές συντάξεις και πρέπει αυτές να 
περικοπούν». Το βάζουν και το ξαναβάζουν σαν πρό-
βλημα ο ΣΕΒ, ο Στουρνάρας, το ΔΝΤ, ο ΟΟΣΑ, η ΕΕ.

Για τη φορολογία
Επειδή η προπαγάνδα της κυβέρνησης αναφέρεται 

συνεχώς στο μοτίβο «μειώσαμε τους φόρους», ας 

ξεκαθαρίσουμε ποιους φόρους μείωσε.
1) ΕΝΦΙΑ. Πέραν του γεγονότος πως αυτός ο 

ακραιφνώς παράλογος-αντιλαϊκός φόρος πρέπει να 
καταργηθεί τελείως (πληρώνουμε νοίκι στο κράτος για 
το ιδιόκτητο σπίτι μας!!), η κυβέρνηση δεν τον μείωσε. 
Απλά έκανε μια αναδιάταξη των χρεωστικών ποσο-
στών του ανά περιοχές, μεταφέροντας τα βάρη από 
τη μια στην άλλη, δηλαδή από τα σπίτια κάποιων ομά-
δων κατοίκων στα σπίτια άλλων.

2) Αύξησε τελικά τον ΦΠΑ στα νησιά, αλλά και σε 
ειδικές περιπτώσεις (πχ εστίαση). Απέρριψε μετά βδε-
λυγμίας το αίτημα του εργατικού και λαϊκού κινήμα-
τος, των συνταξιούχων, να καταργήσει τον ΦΠΑ στα 
είδη πρώτης ανάγκης (πχ διατροφή), τον ειδικό φόρο 
στα καύσιμα κ.α.

3) Ενέκρινε την αύξηση όλων των διοδίων στους 
δρόμους, τα οποία είναι μορφή φόρου, ο οποίος μάλι-
στα πάει κατ’ ευθείαν στις τσέπες των εργολάβων, 
που τους εκμεταλλεύονται.

4) Επέβαλε τους ειδικούς φόρους για τις Ανανεώσι-
μες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), βάζοντας εμάς να χρημα-
τοδοτούμε τους επιχειρηματίες!!!

5) Μας υποχρέωσε να σηκώσουμε το βάρος του 
ειδικού τέλους (φόρου) για τους ρύπους στην παρα-
γωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τα χαράτσια 
για το χρηματιστήριο ενέργειας, το οποίο και πάλι θα 
θυμίσουμε πως θεσμοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ.

6) Μείωσε τη φορολογία των μερισμάτων (έσοδα) 
των κατόχων μετοχών, ομολόγων κλπ εταιριών, εισηγ-
μένων στο χρηματιστήριο, από το10% στο 5%. Θυμί-
ζουμε πως ο ΣΥΡΙΖΑ (μιας και ο κυβερνητικός βουλευ-
τής είπε να τους συγκρίνουμε) την είχε μειώσει από το 
15% στο 10%. Ίδιοι κι όμοιοι!!

7) Επικαιροποίησε το αφορολόγητο των εφοπλι-
στών (με τη σύμφωνη ψήφο ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ), με 
την ανανέωση της «εθελοντικής αυτοφορολόγησής 
τους» σε πενταροδεκάρες!!!

8) Μείωσε τον φόρο στα καύσιμα των ακτοπλόων 
εφοπλιστών, ενώ τους χρηματοδότησε και πάλι για τις 
«μη κερδοφόρες γραμμές».

9) Μείωσε ή κατάργησε τη φορολόγηση διαφόρων 
μορφών επενδυόμενων κεφαλαίων, με πρόσχημα την 
«προσέλκυση επενδύσεων»!!

10) Σαν να τέλειωσε η πανδημία επανένταξε τα 
διάφορα τεστ για τον κορονοϊό (και άλλους) στο ΦΠΑ 
6%, από 0%.

Και συνολικά διατηρεί τον πιο άδικο φόρο, τον 
έμμεσο, που επιβαρύνει κατά 95% τα λαϊκά νοικοκυ-
ριά και δεν ακουμπάει σχεδόν καθόλου τους πλού-
σιους. Ταξική πολιτική υπέρ των λεφτάδων.

Αυτά και δεν επεκτεινόμαστε αναλυτικότερα στις 
εργασιακές σχέσεις- λάστιχο, στο δικαίωμα των 
εργοδοτών να απολύουν χωρίς φραγμό όσους και 
όποτε θέλουν. Να μην υπογράφουν ΣΣΕ, να σέρνουν 
στα δικαστήρια όποιους εργαζόμενους- συνδικαλι-
στές αγωνίζονται διεκδικώντας δικαιώματα και αιτήμα-
τα, να μην καταβάλουν δεδουλευμένα, αποζημιώσεις, 
υπερωρίες, τριετίες, να αρπάζουν τα δώρα Χριστου-
γέννων και Πάσχα από τους εργαζόμενους μπροστά 
στα ΑΤΜ και τόσα άλλα. Όσο για τους κομπασμούς 
της κυβέρνησης για τις «αυξήσεις» στους μισθούς, 
αυτές έχουν την ίδια (και χειρότερη) αξία από τις 
«αυξήσεις» που πήραμε εμείς στις συντάξεις. Για την 
ακρίβεια σήμερα, που στην κυριολεξία ισοπεδώνει το 
λαϊκό εισόδημα και το τι «έκανε»- δηλαδή δεν έκανε- 
έχουμε γράψει αρκετά κείμενα.

Συγκρίνουμε λοιπόν την κυβερνητική πολιτική με 
τις δικές μας ανάγκες, τις εργατικές και λαϊκές και 
της βάζουμε ένα μεγαλοπρεπέστατο μηδέν. Το ίδιο 
που βάζουμε και στον ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ, αλλά 
και στους προηγούμενους, σημερινούς και όποιους 
αυριανούς μικρούς κολαούζους τους σαν τον ΛΑΟΣ, 
το ΠΟΤΑΜΙ, την ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ, την ΔΗΜΟΚΡΑ-
ΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, τους ΑΝΕΛ, την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, το 
ΜΕΡΑ25, που όλοι μαζί και με τη σειρά του ο καθένας 
υπερψήφιζαν όλο το αντεργατικό- αντισυνταξιουχικό 
πλαίσιο, που χάραξαν κύρια τα τρία μνημόνια.

Τι έκανε η κυβέρνηση της ΝΔ; Η… δικαιοσύνη 
του Άρειου Πάγου

Σε πρόσφατη συνεδρίασή της η Ολομέλεια του Αρείου 
Πάγου, με πλειοψηφία (56-9) κατέληξε στην απόφαση ότι οι 
διαχειριστές (servicers) των funds που εδρεύουν στην Ελλάδα 
(τα ίδια τα funds μπορεί να έχουν ή να φαίνονται ότι έχουν τις 
έδρες τους σε άλλες χώρες) έχουν πλέον τη δυνατότητα να 
ενεργούν δικαστικές πράξεις (να γίνονται διάδικοι) και στη 
βάση αυτών να προβαίνουν σε πλειστηριασμούς περιουσιακών 
στοιχείων χρεοφειλετών (σπιτιών κ.α.) άμεσα με τη δική τους 
επωνυμία και όχι ως πληρεξούσιοι των funds, πάντα όμως για 
λογαριασμό τους.

Μια απόφαση που πάρθηκε στο τσακ-μπαμ, με μια ταχύτητα 
πρωτόγνωρη για τα δεδομένα αυτού του δικαστικού σώματος. 
Αν θυμηθούμε πως σε άλλες περιπτώσεις και ειδικά όταν πρό-
κειται να εκδικαστούν προσφυγές εργαζομένων, συνταξιούχων, 
όταν εξετάζονται περιπτώσεις αντιδικιών κράτους και υπαλλή-
λων, εργαζομένων κ.α. ο Άρειος Πάγος συνηθίζει να κινείται με 
ταχύτητες του προπερασμένου αιώνα!!! Τώρα πως έγινε στην 
περίπτωση αυτή ένα σώμα από καμιά εξηνταριά αρεοπαγίτες 
μέσα σε μια βδομάδα μελέτησε την περίπτωση, άκουσε τις 
αντίθετες απόψεις των δύο μερών (δανειοληπτών και funds) και 
κατέληξε στην αστραπιαία αυτή απόφασή του, όλως τυχαίως 
υπέρ των αρπακτικών, εμάς μας φαίνεται πολύ, μα πολύ περί-
εργο…

Κι έτσι λοιπόν… πάγωσαν οι ελπίδες των οικογενειών, που 
βρίσκονται ή θα βρεθούν σύντομα μπροστά στον κίνδυνο να 
χάσουν το σπίτι τους, ότι ίσως το ανώτατο δικαστήριο θα τους 
δικαίωνε και θα τους έδινε μια διέξοδο σωτηρίας ή ανακούφι-
σης έστω από την εξοντωτική πίεση που τους ασκούν αυτές οι 
εταιρίες.

Για άλλη μια φορά αποδείχτηκε πως η αστική δικαιοσύνη, 
λειτουργώντας στα πλαίσια των νόμων που ψήφισαν ή θα ψηφί-
ζουν οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου και των αρπακτικών, γίνεται 
συνήγορος και υπερασπιστής των αντεργατικών- αντιλαϊκών 
πολιτικών, των ιδιωτικών συμφερόντων που τις υπαγορεύουν. 
Ο λαός σωτηρία από την αστική δικαιοσύνη δεν μπορεί να 
περιμένει. Τη ζωή του, τη δουλειά του, την υγεία του, το σπίτι 
του θα σώζει αυτός και μόνο αυτός με την πάλη, την αλληλεγ-
γύη, τη συμπαράσταση στον κοινό αγώνα για την ανατροπή 
αυτής της κατάστασης και πολιτικής.

Απολύσεις: στα ύψη
Γράψαμε και στο φύλλο του Γενάρη για τις απολύσεις και 

τον τεράστιο αριθμό τους μέσα στο 2022. Στο μεταξύ δόθηκαν 
πιο συγκεντρωτικά στοιχεία από το σύστημα «Εργάνη» που 
αποτυπώνουν την παρακάτω τραγική διαχρονική εικόνα: Το 
2013 ο αριθμός των απολύσεων ανήλθε σε 1.015.706, το 
2015 ανέβηκε στις 1.709.852, το 2017 κατέγραψε έκρηξη 
φτάνοντας τις 2.256.853 και το 2019 σημειώθηκε νέο «ρεκόρ», 
καθώς έγιναν 2.703.241 απολύσεις! Το 2022, με τα μέχρι 
τώρα στοιχεία (Γενάρης - Νοέμβρης), οι απολύσεις εκτινάχθη-
καν στις 2.643.224!

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει μια δραματική κατάσταση για το 
σύνολο σχεδόν των εργαζομένων. Που λέει πως κάθε εργαζό-
μενος μέσα στον εργασιακό βίο του των περίπου οχτώ τελευ-
ταίων χρόνων απολύθηκε τουλάχιστον πέντε- έξη φορές!!!

Τι σημαίνει αυτό; Πως δεν χάνει μόνο μεροκάματα, για όσο 
μπαίνει στην ανεργία. Χάνει μισθολογικά δικαιώματα, πχ μικρό-
τερο μισθό από αυτόν που πιθανώς είχε στην προηγούμενη 
δουλειά του. Χάνει εργασιακή σχέση- χρόνος σύμβασης, ωρά-
ρια κλπ αν ήταν ευνοϊκότερα πριν. Χάνει ασφαλιστικά ένσημα 
για την κύρια σύνταξη και οι νέοι από την ιδιωτική επικουρική, 
που η κυβέρνηση όταν την καθιέρωσε και εφάρμοσε, έταξε 
στους νέους εργαζόμενους- ασφαλιζόμενους σ’ αυτήν επικου-
ρικούς… λαγούς με πετραχείλια!!!

Πως άραγε βλέπουμε εμείς οι συνταξιούχοι την κατάσταση 
αυτή που βιώνουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας; Μας προβλη-
ματίζει; Μας βάζει άραγε σε σκέψεις για το μέλλον τους; Μπαί-
νουμε νοητικά, ψυχολογικά, λογικά στη θέση τους; Προσπα-
θούμε να κατανοήσουμε την άθλια πραγματικότητα που συνε-
χώς αντιμετωπίζουν; Αδιαφορούμε ή νοιαζόμαστε; Κι αν ναι το 
δεύτερο τι κάνουμε; Πως θεωρούμε ότι πρέπει να αντιδράσου-
με για να τα βοηθήσουμε; Παραμένοντας αδρανείς, μοιρολά-
τρες, υποταγμένοι στην λογική, που η κυβέρνηση και οι ταγοί 
του συστήματος αυτού που κρατάει τα παιδιά μας στην συνε-
χή, διηνεκή ομηρία, εκβιασμό, θέλει να μας επιβάλει, ότι «τι να 
κάνουμε, δεν γίνεται τίποτα, εμείς οι συνταξιούχοι δεν μπορού-
με να κάνουμε κάτι, δεν περνάει ο λόγος μας»…

Ας το ξανασκεφτούμε. Κι ας το πάρουμε αλλιώς. Αν ο λόγος 
μας περνάει, τι θα κάνουμε για να τον επιβάλουμε, να τον 
κάνουμε επιδραστικό στην κυβερνητική πολιτική; Να λειτουρ-
γήσει σαν μοχλός πίεσης για βελτίωση της κατάστασης; Κι 
άραγε δεν έχουμε αυτό το χρέος απέναντι στους απογόνους 
μας; Δεν είναι και δική μας ευθύνη να μην μείνουν τα πράγματα 
έτσι, στα χάλια αυτά;

Μπορούμε λοιπόν. Ναι μπορούμε. Να σταθούμε όχι απλά 
στο πλάι της νέας γενιάς, αλλά να συμπορευτούμε μαζί της 
στους αγώνες της, ακόμα και μπαίνοντας μπροστά με τη δική 
μας δράση και πρωτοβουλία. Είμαστε δοκιμασμένοι στους 
αγώνες, έχουμε τεράστια εμπειρία, ας την προσφέρουμε στα 
νιάτα που χαρίσαμε στην κοινωνία μας. Για να μην είναι μόνι-
μα θύματα της εργάσιμης… ανεργίας!!

Ο ξεσηκωμός των εργαζο-

μένων στην Ευρώπη γεννά 

ξανά ελπίδες για την μαζι-

κή, δυναμική, ταξική αντε-

πίθεση του εργατικού- λαϊ-

κού κινήματος
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Ο πρωθυπουργός 
δήλωσε άγνοια για το 
ποιος διέταξε τις παρα-
κολουθήσεις των ανώτα-
των στρατιωτικών και των 
υπουργών του. Η κυβέρ-
νηση γενικά- με τον 
Γεωργιάδη προεξάρχο-
ντος- έδωσε πλήρη πολι-
τική κάλυψη στο δόγμα 
«η ΕΥΠ θα παρακολουθεί 
όποιον θέλει, χωρίς να 
δίνει λογαριασμό σε 
κανέναν», ούτε στον πολι-
τικό της προϊστάμενο, 
τον… πρωθυπουργό!!!

Τι να πούμε τώρα. Ότι 
δήλωση άγνοιας από τον 
πρωθυπουργό, και μάλι-
στα για ένα τέτοιο κρίσι-
μο ζήτημα, σημαίνει πως 
είναι ανίκανος γι’ αυτό το 
αξίωμα; Ότι η παραδοχή 
πως κάποιος… παραμη-
χανισμός του μηχανισμού 
ΕΥΠ λειτουργούσε αυθαι-
ρετώντας, ανεξέλεγκτος 
από τον μηχανισμό και 
τον αρχηγό της κυβέρνη-
σης εξευτελίζει την ίδια 
την κυβέρνηση και τον 
επικεφαλής της; Ότι όταν 
η κυβέρνηση (κατά δήλω-
ση επίσης του εξοργιστι-
κά ανεκδιήγητου Γεωρ-
γιάδη) δεν έχει δικαίω-
μα(!!!) να ζητά ενημέρω-
ση και στοιχεία από την 
ΕΥΠ για τις δραστηριότη-
τές της, ακόμα κι αν 
αυτές είναι εν αγνοία 
κοτζάμ πρωθυπουργού 
και παραβιάζουν ακόμα 
και τις δικές της «νομιμό-
τητες», παραπέμπει ευθέ-
ως στο αλήστου μνήμης 
ρηθέν από τον μακαρίτη 
Κ. Καραμανλή «ποιος 
κυβερνάει αυτόν τον 
τόπο;;;;»!!!!

Από την άλλη ο κος 
Τσίπρας δήλωσε στη 
συνέντευξη τύπου στο 
Ζάππειο, ότι «ναι αυξήθη-
καν οι παρακολουθήσεις 
επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά λόγω 
της … διόγκωσης του 
μεταναστευτικού, όπου η 
ΕΥΠ έπρεπε να παρακο-
λουθεί μετανάστες, γιατί 
μπορεί να ήταν ύποπτοι 
για διάφορα». Πρόσθεσε 
μάλιστα και το… ατρά-
νταχτο επιχείρημα ότι 
«καμία ευρωπαϊκή χώρα 
δεν μας απέδωσε ευθύνη 

για τα τρομοκρατικά χτυ-
πήματα εκεί, επειδή τους 
ενημερώναμε!!!».

Αν καταλάβαμε δηλα-
δή καλά, οι μετανάστες 
με το που έφταναν στη 
χώρα μας θαλασσοπνιγ-
μένοι, ταλαιπωρημένοι, 
νηστικοί, χωρίς ούτε 
ρούχα, με την ψυχή στο 
στόμα, το πρώτο πράγμα 
που σκέφτονταν και έκα-
ναν ήταν να δίνουν τους 
αριθμούς των τηλεφώνων 
τους- όσοι είχαν- στην 
αστυνομία και την ΕΥΠ, 
ώστε να διευκολύνουν 
την παρακολούθησή 
τους. Κι η ΕΥΠ αμέσως 
έπαιρνε χιλιάδες αριθ-
μούς, ξεχώριζε γρήγορα- 
γρήγορα τους ύποπτους 
κι άρχιζε το έργο της!!!

Εμείς δεν μπορούμε 
να κρίνουμε αυτές τις 
αόριστες τωρινές δηλώ-
σεις- «στοιχεία» του κου 
Τσίπρα. Το μόνο δεδομέ-
νο που έχει βγει στο φως, 
είναι ότι επί ΣΥΡΙΖΑ 
παρακολουθούνταν το 
τηλεφωνικό κέντρο του 
ΚΚΕ και στελέχη της 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για 
πιθανές εμπλοκές τους 
σε σκάνδαλα. Του ΚΚΕ 
από κυκλώματα στα 
οποία κανείς δεν μπορεί 
να αποκλείσει τη συμμε-
τοχή της ΕΥΠ, ανεξάρτη-
τα αν φαινομενικά οι επι-
συνδέσεις γινόντουσαν 
από δίκτυα, που οι άκρες 
τους χάνονταν σε διάφο-
ρους τόπους- παρ’ όλο 
που μπορούσαν να βρε-
θούν, αν οι έρευνες είχαν 
ολοκληρωθεί σωστά. 
Κάτι που η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ απέφυγε και 
αδιαφόρησε να γίνει.

Και το δεύτερο απόλυ-
το δεδομένο είναι το 
ευρωπαϊκό κανονιστικό 
πλαίσιο για τις νόμιμες 
και αναγκαίες «επισυνδέ-
σεις» των μυστικών υπη-
ρεσιών με τα τηλέφωνα 
των «υπόπτων», το οποίο 
πλαίσιο υιοθέτησαν και 
μετέτρεψαν σε ελληνικό 
νομικό καθεστώς όλοι 
μαζί, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, 
ΠΑΣΟΚ!!!

Τα άλλα, ποιος ήταν 
περισσότερο ή λιγότερο 
υπεύθυνος για το «παρα-
κράτος» και το «πλήγωμα 
της δημοκρατίας και του 
κράτους δικαίου», ας τα 
βρούνε μεταξύ τους. 
Ξέρουν πώς να το κάνουν 
πολύ καλά. Αφού άλλω-
στε όλοι συμφωνούν με 
το δόγμα «το κράτος- 
άρα και το παρακράτος-, 
οι μηχανισμοί του- άρα 
και οι παραμηχανισμοί 
του-, οι νόμιμες- άρα και 
οι αυθαίρετες- επισυνδέ-
σεις, υποκλοπές, παρα-
κολουθήσεις έχουν συνέ-
χεια»!!

“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

Η ειλικρινέσταση 
κα Τσαπανίδου

ΣΥΡΙΖΑ: Το 2015 ξαναζεί…
Και τι δεν έταξε ο Αλέξης στην ομιλία του στο Περιστέρι. 

Τα πάντα όλα. Και να αυξήσεις στους μισθούς, στον κατώ-
τερο και στους των δημοσίων υπαλλήλων. Και να τέρμα στο 
εργασιακό καθεστώς ζούγκλας. Τέλος στη φορολογική 
ασυλία των εταιριών που κερδοσκοπούν στο ρεύμα, στο 
πετρέλαιο και στα είδη πρώτης ανάγκης. Και να αυξήσεις 
στις συντάξεις, απόδοση όλων των αναδρομικών, διόρθωση 
των αδικιών από την προσωπική διαφορά, επαναφορά της 
13ης σύνταξης. Και να τιμαριθμική αναπροσαρμογή των 
μισθών. Και να ξεπάγωμα των τριετιών. Και να επαναφορά 
των ΣΣΕ. Και να μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, του ειδικού 
φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Και να αύξηση του αφο-
ρολόγητου στα 10.000 ευρώ. Και να προστασία της πρώτης 
κατοικίας από πλειστηριασμούς και τέρμα στο πτωχευτικό 
καθεστώς της λεηλασίας της πρώτης κατοικίας. Και να 
κανόνες στη λειτουργία των funds. Και να επίδομα μητέρας. 
Και να προσλήψεις υγειονομικών και μονιμοποίηση όσων 
«έδωσαν τη μάχη με την πανδημία» και κατώτερο μισθό 
γιατρού τα 2.000 ευρώ. Και να ένταξη των υγειονομικών στα 
βαρέα και ανθυγιεινά. Και να φραγμός στην παραπέρα ιδι-
ωτικοποίηση και διάλυση του ΕΣΥ. Και να προσλήψεις 
20.000 εκπαιδευτικών στα δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, 
καθώς και ΔΕΠ για τα πανεπιστήμια. Και να αύξηση της 
χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων, των εισακτέων, 
κατάργηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Και να κατάρ-
γηση της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Και να ΣΣΕ και αξι-
οπρεπείς μισθούς για τους ανθρώπους του πολιτισμού και 
δημιουργία ΑΕΙ καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Και να αναμόρ-
φωση της ΕΥΠ για να έχει διαφάνεια και δημοκρατική λει-
τουργία!!! Κι άλλα, κι άλλα.

Κι όλα αυτά, αφού επανέλαβε πως «από τις πρώτες 
μέρες της προοδευτικής διακυβέρνησης να σκίσουμε τις 
μαύρες σελίδες που παράγουν και αναπαράγουν την αδικία 
και τον αυταρχισμό. Γι` αυτό και θα καταργήσουμε από τις 
πρώτες ημέρες- προφανώς και πάλι μ’ ένα νόμο κι ένα 
άρθρο- όλους εκείνους τους νόμους και τις διατάξεις που 
βάζουν φραγμό στις ελευθερίες και τα δικαιώματα του πολί-
τη»!!!!!

Ξέχασε να μας ξαναπεί ότι θα ξαναχτυπάει το ντέφι κι οι 
αγορές θα ξαναχορεύουν!!! Και τι άλλο ξέχασε; Πως το 
νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει και ορίζει όλα αυτά τα 
αντεργατικά και αντιλαϊκά και το οποίο θα... καταργήσει 
«από τις πρώτες μέρες» είναι και δικό του δημιούργημα. 
Όταν εφάρμοζε απαρέγκλιτα τα δύο πρώτα μνημόνια του 
ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ και το τρίτο δικό του, που ψήφισε μαζί 
με το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ. Κάποια μάλιστα ισχύοντα μέτρα 
είναι αποκλειστικά δικά του, όπως η προσωπική διαφορά 
στις συντάξεις.

Για κάποια δε από αυτά δεν μίλησε για κατάργηση, όπως 
για τα αρπακτικά των σπιτιών funds, που δεν θα τα απαγο-
ρεύσει, απλά θα τους βάλει… κανόνες. Θα αρπάζουν δηλα-
δή τα σπιτάκια του κόσμου, αλλά με κανόνες!!! Ή για το 
ΕΣΥ. Που υποσχέθηκε «τέρμα στην παραπέρα ιδιωτικοποίη-
ση και διάλυσή του». Δηλαδή θα παραμείνει η όποια ιδιωτι-
κοποίηση και διάλυση έχει εφαρμοστεί μέχρι τώρα, απλά 
δεν θα προχωρήσει κι άλλο!!

Κάποια ανάλογα στοιχεία αποδόμησης μπορούμε να ανα-
φέρουμε και για τις υπόλοιπες προεκλογικές φούσκες του 
ΣΥΡΙΖΑ. Τις ίδιες που είχε τάξει και με εκείνο το περίφημο, 
προ οχταετίας «πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης». Από τις 
οποίες δεν εφάρμοσε τίποτα. Και πως θα το έκανε άλλω-
στε, αφού και τότε προεκλογικές φούσκες ήταν… Και 
όπως ξέρουμε όλοι οι φούσκες δεν ζουν παρά δευτερό-
λεπτα. Μετά σκάνε και μένει πίσω τους ο αέρας. Και στην 
περίπτωση αυτή κοπανιστός.

ΠΑΣΟΚ: έπαθε σοκ

Για τις υποκλοπές και πάλι…

Δεν μπορούμε 
παρά να συγχαρούμε 
την νέα εκπρόσωπο 
τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, 
που ο Πρόεδρός του 
Α. Τσίπρας της ανέθε-
σε το νευραλγικό αυτό 
πόστο. Να τη συγχα-
ρούμε για την ειλικρι-
νή… ειλικρίνειά της να 
παραδεχτεί στην 
πρώτη μάλλον τ/ο 
συνέντευξή της σαν 
κατέχουσα την θέση 
αυτή και όχι σαν δημο-
σιογράφος (που είναι 
το επάγγελμά της), 
πως (ο ΣΥΡΙΖΑ) με τη 
ΝΔ «δεν έχουμε καμία 
διαφορά μεταξύ μας, 
κυρίως σε τέτοια 
σοβαρά ζητήματα, 
όπως τα θέματα δημο-
κρατίας»…

Δεν πέρασαν όμως 
λίγες μέρες και ο Αλέ-
ξης στη συνέντευξή 
του στο Ζάππειο και 
στην πρώτη τυπικά 
προεκλογική του ομι-
λία στο Περιστέρι 
προσπάθησε να μας 
πείσει πως το δίλημμα 
των επερχόμενων 
εκλογών είναι «δημο-
κρατία ή Μητσοτά-
κης», που στη συνέ-
ντευξη τον κατάγγειλε 
σαν αρχηγό του παρα-
κράτους της διαφθο-
ράς, της προσβολής 
της δημοκρατίας και 
της δικαιοσύνης, του 
κράτους δικαίου κλπ 
κλπ.

Τελικά έχουν ή δεν 
έχουν διαφορές στα 
… σοβαρά ζητήματα 
της δημοκρατίας; Θα 
μας επιτρέψετε εμείς 

να δεχτούμε την 
άποψη της Πόπης. Ότι 
δεν έχουν. Κι όχι μόνο 
στα θέματα δημοκρα-
τίας αλλά και σε όλα 
τα σοβαρά θέματα. 
Καμία διαφορά. Έτσι 
όπως ακριβώς το δια-
τύπωσε η Πόπη. 
Καμία!!! Αλλά βέβαια 
λόγω εκλογών κάπου 
έπρεπε να ανακαλυ-
φθούν διαφορές. Και 
βρέθηκαν. Εκεί που 
δεν υπάρχουν. Στα 
θέματα δημοκρατίας. 
Κι όχι φυσικά επειδή 
το ομολόγησε με τόση 
ειλικρίνεια η κα Τσα-
πανίδου. Αλλά επειδή 
και ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ 
υπηρετούν και καθα-
γιάζουν την ίδια αστι-
κή δημοκρατία, την 
ίδια αστική δικαιοσύ-
νη, το ίδιο αστικό 
κράτος δικαίου, τις 
ίδιες αστικές κρατι-
κές και παρακρατικές 
μεθοδεύσεις και 
μηχανισμούς.

ΥΓ. Για λύπηση 
ήταν πάντως η έτερη 
δημοσιογράφος του 
τ/ο καναλιού, γνωστή 
επίσης σαν στέλεχος 
του ΣΥΡΙΖΑ, που συνε-
ντευξιάστηκε την 
Πόπη Τσαπανίδου. Με 
το που ξεστόμισε 
αυτή τη φράση η 
Πόπη, η άλλη έμεινε 
για 2-3 δευτερόλεπτα 
να την κοιτάζει εμβρό-
νητη, με γουρλωμένα 
μάτια, μέχρι να βρει 
την ψυχραιμία της να 
συνεχίσει τη συζήτη-
ση!! Την καημένη.

Κρίμα οι ελπίδες που επένδυσαν 
οι καημένοι οπαδοί του πάλαι ποτέ 
κραταιού πόλου της εγχώριας 
σοσιαλδημοκρατίας στον νέο 
αρχηγό. Δεν θα τον κρίνουμε για 
τις ικανότητές του. Αυτό είναι δου-
λειά των φίλων του. Αυτό που όλοι 
βλέπουν είναι πως έδειξε μια κολο-
τουμπίαση πότε προς τον ΣΥΡΙΖΑ, 
πότε προς τη ΝΔ- εσχάτως περισ-

σότερο προς τα εκεί. Δεύτερο πως 
δεν ήξερε τι να κάνει με τις ζόρικες 
περιπτώσεις που του τύχανε πχ 
Καϊλή. Τρίτο πως δεν μπορεί να 
εμποδίσει την επίθεση φυλλοροή-
ματος που του κάνουν ΣΥΡΙΖΑ και 
ΝΔ, με αποτέλεσμα στελέχη να 
του φεύγουν προς τις δύο μεριές. 
Κι εκεί που είχε προβληθεί σαν ο 
τρίτος ισχυρός ή και δεύτερος 

ακόμα (φιλοδοξίες μωρών αλλά 
τέλος πάντων) παράγοντας, που 
θα έπαιζε κομβικό ρόλο στη δια-
μόρφωση του μετεκλογικού σκηνι-
κού, μετά από όλα αυτά- και τι 
άλλα θα προκύψουν- φαίνεται να 
μετατρέπεται σε υποψήφιο κολα-
ούζο, που εναγωνίως παλεύει να 
σώσει ότι μπορεί. ΠΑ-ΣΟΚ με άλλα 
λόγια!!!

ΝΔ- ΣΥΡΙΖΑ- ΠΑΣΟΚ: έχουν 
κάποια διαφορά στην πολι-
τική τους για τους συνταξι-

ούχους; ΟΧΙ. Καμία!! Θα 
έρθουν να μας ζητήσουν τις 
ψήφους μας στις εκλογές; 

ΝΑΙ. Πρέπει να πάρουν 
κάποιες; ΟΧΙ. Καμία!!
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Το ποιηματάκι μας
Ακρίβυνε το ρεύμα,
ακρίβυνε η βενζίνη
κι από τα μέσα του μηνός
η σύνταξη πάει σβήνει.
Και βγήκε η κυβέρνηση
καρότσια να μοιράσει
με λίγα πράγματα φτηνά
για να μας ξεγελάσει
Μα δεν με νοιάζουν τα φτηνά
που είναι για τους παρίες.
Άλλα που με στενοχωρούν
και με γεμούν πικρίες.
Που το χαβιάρι πέταξε
κι ο σολομός επίσης
και τη σαμπάνια που άφριζε
πως να την ξανανοίξεις.
Τη σύνταξη την ξόδευα
για να γλεντάω με τέτοια,
ζωή μεγάλη να περνώ
κι όχι με μερεμέτια.
Συνταξιούχος είμ’ εγώ
κι όχι κάνας μπατίρης.
Μ’ αρκούνε 500 ευρώ
να νιώθω σαν εμίρης.
Μα φτάνει πια το δούλεμα
Κυριάκο μου και τέρμα.
Εσύ με τέτοια αν περνάς,
εγώ μετράω το κέρμα.
Τα ψιχουλάκια που ‘ριξες
στην μία μας την τσέπη,
από την άλλη τ’ άρπαξες,
γιατί έτσι λες πως πρέπει.
Μα το θυμό μας προκαλείς
με τούτες τις απάτες.
Αγώνες μόνο φόρτωμα
βαστούν αυτές οι πλάτες.

Δυο κόσμοι τόσο αντίθετοι
Ο ένας: Έλληνες εφοπλιστές

Δεν θα γράψουμε κάτι πρωτοφανές, μα έχει μια αξία 
να δώσουμε τα στοιχεία, που οι ίδιοι ανακοινώνουν, για 
να αυτοϊκανοποιούνται και να δίνουν την ευκαιρία στους 
υπαλλήλους τους, τύπου Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρου-
λάκη και λοιπών να καμαρώνουν για τις τεράστιες παγκό-
σμιες επιτυχίες της… ελληνικής ναυτιλίας!!

Δύο ναυλομεσιτικοί οίκοι μας πληροφόρησαν λοιπόν 
πως οι έλληνες εφοπλιστές μέσα  στο 2022 ξόδεψαν για 
τη ναυπήγηση 100 καινούργιων πλοίων 7,9 δισ. δολάρια 
και άλλα 5,6 δισ. για αγορές 254 μεταχειρισμένων. Τα 
προηγούμενα χρόνια  ναυπήγησαν συνολικά 230 νέα 
πλοία αξίας 20 δισ. δολαρίων, ενώ το 2021 είχαν αγορά-
σει 375 μεταχειρισμένα με 7,5 δισ.

Όσο για τα κέρδη τους, εκτός από τα τρελά που 
πάντα είχαν, αυτά εξακοντίστηκαν και λόγω του πολέμου 
στην Ουκρανία (ειδικά με τη μεταφορά αμερικάνικου 
LNG, αλλά και ρώσικου μέσω Κίνας και Ινδίας), επίσης 
από την πώληση κύρια δεξαμενόπλοιων.

Έτσι ο στόλος των Ελλήνων εφοπλιστών που παρα-
μένει πρώτος στον κόσμο, έφτασε τον Δεκέμβρη του 
2022 τα 5.875 πλοία, από 5.514 το 2021. Η εκτιμώμενη 
αξία του ανέρχεται στα 160 δισ. δολάρια ΗΠΑ. Όσο το 
ΑΕΠ όλης της Ελλάδας.
Ο άλλος: (1) Έλληνες φοιτητές

Τις ίδιες μέρες στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου από 
τις 9 Γενάρη με βάση νέες λίστες δικαιούχων δωρεάν 
σίτισης, 470 φοιτητές εξαιρέθηκαν από αυτό το δικαίω-
μα. Επίσης η πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης με 
κυνικά email προς τους δικαιούχους φοιτητές τους εκβί-
ασε πως, είτε θα αποδεχτούν κάποιοι από αυτούς την 
οικειοθελή διαγραφή τους από το δικαίωμα στη δωρεάν 
σίτιση, ή θα υποχρεωθεί να κάνει οριζόντιες περικοπές, 
επειδή δεν φτάνουν τα κονδύλια για να τους ταΐσουν 
όλους!!

Η διοίκηση δε του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθή-
νας όπου ανήκει η διαχείριση της Φοιτητικής Εστίας 
Αθήνας (ΦΕΑ), ανάγκασε οικότροφους να υπογράψουν 
υπεύθυνη δήλωση όπου ανέφερε ότι «Επιθυμώ να 
παραμείνω στο δωμάτιο μου γιατί είμαι ευχαριστημέ-
νος/η και ας μην έχω θέρμανση», όπως καταγγέλλει ο 
Σύλλογος Οικοτρόφων της ΦΕΑ.

(2) Ελληνίδα εργαζόμενη μέλλουσα μητέρα
Στην ίδια ακριβώς παραπάνω κατάπτυστη λογική με 

τη διοίκηση του ΟΠΑ η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομεί-
ου Αργολίδος συνέταξε και παραδίδει προς υπογραφή 
από ετοιμόγεννες γυναίκες την εξής υπεύθυνη δήλωση:

«Η κάτωθι υπογεγραμμένη επίτοκος ενημερώθηκα 
επαρκώς και κατανοητά από τον εφημερεύοντα γυναι-
κολόγο παρουσία της υπεύθυνης μαίας, ότι σήμερα 
δεν εφημερεύει παιδίατρος και ως εκ τούτου η γέννη-
ση επί απουσίας παιδιάτρου του παιδιού διατρέχει 
κινδύνους για τη ζωή του σε περίπτωση οποιασδήποτε 
επιπλοκής και μου συστήθηκε η παραπομπή σε άλλο 
νοσηλευτικό ίδρυμα. Παρά ταύτα επιθυμώ την εισαγω-
γή στη Μ/Γ κλινική του ΓΝ Αργολίδος ΝΜ Άργους και 
αναλαμβάνω εγώ προσωπικά τη συνδρομή δικού μου 
παιδιάτρου». 

Απίστευτο κι όμως αληθινό. Στο 2023, με το φιλόδοξο 
πρόγραμμα «Ελλάδα-2» της κυβέρνησης που «θα απο-
γειώσει την ανάπτυξη»- σύμφωνα με τον Γεωργιάδη-, δεν 
μπορούν να εξασφαλιστούν προϋποθέσεις για την ασφα-
λή γέννηση παιδιού στην Ελλάδα σε δημόσιο νοσοκο-
μείο!!

Οι δύο κόσμοι. Ο ένας με περιουσία όση όλης της 
χώρας και ο άλλος με φοιτητές νηστικούς και γυναίκες 
έγκυες χωρίς παιδίατρους!!!

Ο πόλεμος αγριεύει όλο και 
περισσότερο- Μόνη ελπίδα 

ο ξεσηκωμός των λαών
Όλες οι ενδείξεις-αποδείξεις, οι ενέργειες, πράξεις, 

αποφάσεις και των δυο εμπόλεμων πλευρών στην 
Ουκρανία, ΝΑΤΟ και Ρωσίας δείχνουν πως για τους 
λαούς δεν θα υπάρξει μόνο ένας, αυτός, ο βαρύς χειμώ-
νας, αλλά μια πολύ, πάρα πολύ σκληρή, μακρινή, σε 
βάθος περίοδος, όπου θα δοκιμαστούν οι αντοχές 
χωρών, οικονομιών και φυσικά λαών.

Ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό αυτών των εξελί-
ξεων. Πως οι χώρες (δηλαδή οι οργανωμένες καπιταλι-
στικές κρατικές εξουσίες) θα αντέξουν, αφού έχουν ήδη 
αποφασίσει «να τραβήξουν το σχοινί, μέχρις ότου σπά-
σει», αδιαφορώντας τι μπορεί να φέρει αυτό το σπάσιμο. 
Πως οι οικονομίες (δηλαδή τα μεγάλα οικονομικά συμφέ-
ροντα), με τον ένα ή άλλο τρόπο θα βρουν διεξόδους για 
να ξεπερνούν τις δυσκολίες που τους δημιουργεί ο 
πόλεμος, ακόμα κι η εξάπλωση και επέκτασή του, η 
μεγαλύτερη ένταση και αγριάδα του. Μάλιστα κάποια 
από τα συμφέροντα αυτά (ενέργειας, εξοπλισμών κ.α.) 
τρίβουν τα χέρια τους, αφού οι ολοένα πιο επικίνδυνες 
για την παγκόσμια σημερινή δική τους έστω σταθερότη-
τα εξελίξεις, τους προσφέρουν αμύθητα κέρδη και υπερ-
κέρδη.

Τι γίνεται όμως με τους λαούς; Ήδη οι ουκρανικός και 
ρώσικος μετράνε δεκάδες χιλιάδες θύματα, μάχιμους  
και άμαχους. Ήδη ακόμα και οι μισθοφόροι καταγρά-
φουν χιλιάδες απώλειες, πληρώνοντας με τη ζωή τους 
«τα μεροκάματα του τρόμου».

Οι άλλοι λαοί υποχρεώθηκαν με το ζόρι από τις ηγεσί-
ες των χωρών τους, να φορτωθούν τις πρώτες δραματι-
κές σε βάρος τους επιπτώσεις από τον πόλεμο. Τρομα-
κτικά κύματα ακρίβειας, φτώχεια, κρύο, σκοτεινιασμένες 
πόλεις, καταστροφή παραγωγικών υποδομών, ελλείψεις 
σε βασικά είδη ανάγκης και βέβαια η προσφυγιά.

Καμία κυβέρνηση δεν ρώτησε το λαό της αν συμφωνεί 
με την οποιαδήποτε εμπλοκή της χώρας του στην πολε-
μική αναμέτρηση. Καμία δεν προσμέτρησε το λαϊκό 
συμφέρον πριν εμπλακεί. Καμία δεν ενδιαφέρθηκε για τα 
προβλήματα που η κατάσταση αυτή δημιουργεί στον 
κόσμο. Όλες αποφάνθηκαν πως οι λαοί θα πληρώσουν 
και σ’ όποιον αρέσει. Οι λαοί θα φτωχύνουν και δεν 
βαριέσαι. Οι λαοί θα παγώνουν, αλλά θα το αντέξουν.

Οι λαοί θα ζητούν αυξήσεις, αλλά ποιος θα τους ακού-
ει. Οι λαοί θα βγαίνουν στον δρόμο του αγώνα, αλλά 
πάντα θα υπάρχει «το κράτος του νόμου», δηλαδή της 
κρατικής βίας, να «λύνει» τέτοια προβλήματα.

Και οι λαοί θ’ αντέξουν όχι μόνο τις καταστροφικές 
παρενέργειες του πολέμου, αλλά και τα όσα νέα αντερ-
γατικά μέτρα θα έρχονται. Σε βάρος των συνδικαλιστι-
κών, εργασιακών, μισθολογικών, ασφαλιστικών δικαιω-
μάτων και αιτημάτων τους. Σε όλα τα κράτη, ειδικά στην 
ΕΕ, η εξωτερική φιλοπόλεμη πολιτική πάει παρέα με 
την εσωτερική πολεμική επίθεση στα εργατικά- λαϊκά 
δικαιώματα. Πόλεμος μέσα κι έξω.

Να όμως που λογάριασαν «χωρίς τους… ξενοδοχοϋ-
πάλληλους»!! Που σε μια σειρά χώρες στην Ευρώπη 
ξεσηκώθηκαν σε ένα κύμα απεργιακό, αγωνιστικό, διεκ-
δικητικό. Εργαζόμενοι και συνδικάτα σε κλάδους ή επι-
χειρήσεις, αλλά και χώρες, που για δεκαετίες δεν κουνιό-
ντουσαν στην κυριολεξία, πήραν απάνω τους. Συνειδητο-
ποίησαν πως δεν γίνεται αλλιώς, δεν υπάρχει άλλος 
δρόμος. Κι έτσι χιλιάδες και εκατομμύρια στη Γαλλία, 
στην Αγγλία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία, στην 
Ουγγαρία, στη Δανία και τις άλλες Σκανδιναβικές χώρες 
και φυσικά- φυσικά στην Ελλάδα μας ξεσηκώθηκαν. Και 
με μια πρωτόγνωρη αποφασιστικότητα, επιμονή και 
αλληλεγγύη οργανώνουν αγώνες, κινητοποιήσεις, απερ-
γίες μεγάλες, συνεχείς διεκδικώντας, απαιτώντας λύσεις 
στα προβλήματα, αυξήσεις πραγματικές στους μισθούς, 
μέτρα ενάντια στην ακρίβεια, σωτηρία των δημόσιων 
συστημάτων υγείας (οποία ομοιότης παντού) και άλλα.

Πόλεμος άρα. Πόλεμος εργατικός, ταξικός ενάντια 
στο πόλεμο, ταξικό κι αυτόν, των αφεντικών. Το φάντα-
σμα των προλεταριακών ταξικών αγώνων πλανιέται 
ξανά πάνω από την Ευρώπη. Ας τους δώσουμε να 
καταλάβουν πως μπορεί να γίνει ο εφιάλτης τους. Προ-
λετάριοι όλων των χωρών ενωθείτε. Ενάντια στους 
πολέμους των αφεντικών!!

Οι ανάγκες του λαού, των 
συνταξιούχων δεν χωρούν 

στις πολιτικές των κυβερνή-
σεων αυτών. Χωρούν όμως 

όλες τις απαιτήσεις του 
μεγάλου κεφαλαίου. Για εμάς 

υπάρχει ο δημοσιονομικός 
κορσές. Για τα μονοπώλια η 

απλοχεριά των διάφορων 
ταμείων.

Περιφρουρούμε την ενότητα 
του κινήματός μας. 

Διατρανώνουμε επίμονα τις 
θέσεις μας. Διεκδικούμε ανυ-
ποχώρητα τα αιτήματά μας. 
Είναι τα όπλα μας και δεν θα 
αφήσουμε να μας τα πάρουν.

Αττική, τα πανό, τα συνθήματα και οι σημαίες ζωντάνε-
ψαν με το δικό τους ιδιαίτερο χρώμα το άχαρο καθημε-
ρινό πέρασμα των αυτοκινήτων.

Στην έναρξη της συγκέντρωσης από το βήμα των ομι-
λιών εκφράστηκε η αμέριστη συμπαράσταση και αλλη-
λεγγύη προς τους δοκιμαζόμενους από τον καταστροφι-
κό σεισμό λούς της Τουρκίας και Συρίας, ενώ κρατήθηκε 
και ενός λεπτού σιγή. Στη συνέχεια όλοι οι ομιλητές 
στηλίτευσαν την αντιασφαλιστική πολιτική της κυβέρνη-
σης, που αρνείται να ικανοποιήσει τα αιτήματα των 
συνταξιούχων, όπως αυτά έχουν επιδοθεί στον Πρωθυ-
πουργό και στους υπουργούς. Που προσπαθεί να εξαπα-
τήσει με νέα επιδόματα- ψίχουλα λίγους από τους συντα-
ξιούχους, που δεν πήραν ούτε μισό ευρώ, αναγκασμένη 
από την πραγματικότητα να παραδεχτεί πως έλεγε 
ψέματα, όταν ισχυριζόταν πως όλοι συνταξιούχοι θα 
πάρουν δυο και τρεις αυξήσεις. Απαίτησαν την ενσωμά-
τωση της προσωπικής διαφορά στην κύρια σύνταξη και 
την απόδοση πραγματικών αυξήσεων και των δώρων σε 
όλους, την κατάργηση της εισφορά αλληλεγγύης. 
Κατήγγειλαν ακόμα την εξοργιστική τακτική του υπουρ-
γού που και αρνείται να αποδώσει τις ομοσπονδίες και 
στα σωματεία τα δικαιούμενα παρακρατηθέντα ποσά 
από το 20λεπτο και αρνείται να δεχτεί αντιπροσωπεία 
της ΣΕΑ.

Στη συνέχεια η συγκέντρωση με πορεία κατέληξε στο 
υπουργείο οικονομικών, όπου είχε ζητηθεί συνάντηση με 
τον υπουργό. Χ. Σταϊκούρα. Η αντιπροσωπεία της ΣΕΑ 
ενημερώθηκε πως με εντολή του υπουργού, που απουσί-
αζε, θα κλεινόταν συνάντηση με το υφυπουργό κ. Σκυλα-
κάκη για να συζητηθούν με αυτόν τα αιτήματα.

Αντίστοιχα δυναμική ήταν η συγκέντρωση στη Θεσσα-
λονίκη στο Άγαλμα Βενιζέλου και η πορεία τους στο 
κέντρο της πόλης. Κι εκεί εκφράστηκε η διεθνιστική 
αλληλεγγύη στους λαούς Τουρκίας και Συρίας ενώ ο 
συν, Απ. Σκούφας πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιού-
χων Δημοσίου τόνισε πως οι συνταξιούχοι απορρίπτουν 
την πολιτική των επιδομάτων, την ψεύτικη προπαγάνδα 
της κυβέρνησης περί αυξήσεων, πως δεν περιμένουν να 
βρουν σωτήρες μέσα στους ενόχους της αντιασφαλιστι-
κής πολιτικής. Πως η ενότητα είναι η εγγύηση για την 
αποτελεσματική διεκδίκηση των αιτημάτων.

Παννατική Συγκέντρωση 
Συνταξιουχικών Οργανώσεων 

14 Φλεβάρη
Συγκεντρώσεις συνταξιούχων σε 

όλη τη χώρα
συνέχεια από τη σελ. 1


