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Της... σύνταξης

Ο ιμπεριαλιστικός
πόλεμος στην Ουκρανία
Όλα τα είχαμε, ο πόλεμος- αυτού του επιπέδου- μας έλειπε, ήρθε
κι αυτός. Γιατί οι πόλεμοι δεν μας λείπουν όλα αυτά τα τελευταία
τριάντα χρόνια, μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού και την διάλυση
της ΕΣΣΔ. Βίαιος, πολεμικός κατακερματισμός της Γιουγκοσλαβίας
που οι άθλιοι της ΕΕ και των ΗΠΑ, αλλά και των εγχώριων τσιρακιών,
υποκρίνονται πως δεν υπήρξε ποτέ. Πόλεμοι σε Ιράκ, Αφγανιστάν,
Λιβύη, Συρία, Υεμένη, Αρμενία- Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία- Οσετία,
εμφύλια διαίρεση του Σουδάν, εξάπλωση της δράσης των από τη
«Δύση» χρηματοδοτούμενων και εξοπλιζόμενων τζιχαντιστών και
στην Αφρική και πολλά άλλα.
Επίσης ετσιθελικές στρατιωτικές επεμβάσεις σε άλλες χώρες,
όπως της Τουρκίας, των ΗΠΑ και του Ισραήλ στη Συρία, της Σαουδικής Αραβίας στην Υεμένη, τη συνεχιζόμενη, για δεκαετίες, σφαγή
του παλαιστινιακού λαού από το Ισραήλ.
Αλλά και «λεκτικοί» πόλεμοι προθέσεων και αντιπαραθέσεις όπως
Τουρκίας- Ελλάδας- Κύπρου, Κίνας- ΗΠΑ για την Ταϊβάν, ΙνδίαςΠακιστάν, Κίνας- Ινδίας, Κίνας με άλλες χώρες της Νότιας Κινεζικής
θάλασσας, ενώ σε κάποιες απ’ αυτές δεν έλειψαν και οι στρατιωτικές «μικρές» εμπλοκές (Κίνας- Ινδίας, Ινδίας – Πακιστάν), ο κατάλογος δεν έχει τέλος.
Ένα εξαιρετικά σοβαρό επεισόδιο των αντιπαραθέσεων αυτών
ήταν η φανερή προσπάθεια των ΗΠΑ και των συμμάχων τους να
περικυκλώσουν στρατιωτικά τη Ρωσία, μέσω της εξάπλωσης του
ΝΑΤΟ ανατολικότερα, φτάνοντας στα δυτικά σύνορά της, με την
είσοδο σχεδόν όλων των κρατών της ανατολικής Ευρώπης σ’ αυτό.
Ενώ οι ΗΠΑ απόλυτα κυνικά και απροκάλυπτα απαίτησαν από την ΕΕ
και κύρια την Γερμανία να διακόψει τις οικονομικές σχέσεις της με
τη Ρωσία, ειδικά όσον αφορά το φ. α., ώστε να προωθήσουν στην
αγορά της το δικό τους, πολύ πιο ακριβό βέβαια, υγροποιημένο,
προς όφελος των δικών τους μονοπωλίων.
Η αντίδραση της Ρωσίας ήταν εν πολλοίς αναμενόμενη, έμμεσα
την ομολογούσε, ενώ και τα στρατηγικά think-tanks των ΗΠΑ την
πρόβλεπαν. Η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ ήταν το «κερασάκι
στην τούρτα», που προκάλεσε την απαράδεκτη ιμπεριαλιστική στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ώστε να αποτρέψει την
τελική αυτή πράξη, που θα έμπαζε το ΝΑΤΟ μέσα στην «αυλή» της.
Κι έτσι έχουμε πόλεμο. Τον πρώτο στην Ευρώπη, όχι γενικά, αλλά
στον 21ο αιώνα. Με βομβαρδισμούς, προέλαση τανκς, μάχες γύρω
και μέσα σε πόλεις, νεκρούς απροστάτευτους πολίτες, εκατοντάδες
χιλιάδες πρόσφυγες προς τη «δύση» και την «ανατολή». Πόλεμο
ανάμεσα σε δυο λαούς, πραγματικά αδελφούς, που έζησαν, ειδικά
τα 70 χρόνια του σοσιαλισμού στην ΕΣΣΔ, αδελφικά, ειρηνικά, δημιούργησαν κοινό πολιτισμό και σοσιαλιστική οικονομία για όλους.
Σήμερα καπιταλιστική Ρωσία, καπιταλιστική Ουκρανία. Εργατική
τάξη και λαός, που ενώ όσα δημιουργούσαν στο σοσιαλισμό τους
ανήκαν απόλυτα, στον καπιταλισμό έχασαν τη λαϊκή ιδιοκτησία στον
πλούτο τους, υφίστανται την εκμετάλλευση των καπιταλιστών. Και η
εκμετάλλευση αυτή, οι αντιπαρατιθέμενες συμμαχίες των αστικών
τάξεών τους, τους οδήγησαν τελικά και στην αλληλοσφαγή. Γιατί και
οι στρατιώτες που σκοτώνονται από τις δυο μεριές, θύματα του
ιμπεριαλιστικού πολέμου είναι.
Αλλά εκτός από την θλιβερή, οδυνηρή και οργίλη από τη μεριά
των λαών καταγραφή των απωλειών σε ανθρώπινες ζωές, την καταστροφή των υποδομών μιας χώρας, υπάρχουν και οι «παράπλευρες
απώλειες», που έλεγαν κι οι ΝΑΤΟικοί στον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας. Απώλειες που μετράνε στην απότομη- εκτός των προηγούμενων αιτίων, δηλαδή την ξέφρενη κερδοσκοπία των μονοπωλίων, που
εξακόντισε τις τιμές της ενέργειας και των υπόλοιπων αγαθών και
υπηρεσιών στα ύψη- επιπλέον αύξηση των τιμών, με αποτέλεσμα την
μεγαλύτερη επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου των λαϊκών στρωμάτων σε όλο τον κόσμο.
Για άλλη μια φορά γίνεται φανερό πως τα συνολικά θύματα, που
πληρώνουν και την «ειρήνη» των ιμπεριαλιστών και τον πόλεμό τους
είναι οι λαοί, οι εργαζόμενοι. Που φτάνουν στο χείλος της εξαθλίωσης ακόμα, αφού εκατομμύρια δεν έχουν, όχι να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων, αλλά ούτε τα ψυγεία και τα καλάθια των
νοικοκυριών τους.
Η εργατική τάξη, ο εργαζόμενος λαός δεν έχουν άλλη επιλογή
παρά την- από τη μεριά τους- κήρυξη του πολέμου και στην «ειρήνη»
και στον πόλεμο των ιμπεριαλιστών. Πάλη και αγώνας για την ανατροπή του σάπιου αυτού συστήματος, που συνεχώς, χωρίς σταματημό καταστρέφει τη ζωή των απλών ανθρώπων. Με τη στυγνή εκμετάλλευση, την απαγόρευση της πρόσβασης στα αναγκαία αγαθά,
στην υγεία και περίθαλψη, στο ανεμπόδιστο μέλλον των παιδιών.
Πάλη και αγώνας που θα ξαναφέρουν τον Ουκρανικό και Ρώσικο λαό, τους λαούς όλου του κόσμου, στην αρμονία και αδερφοσύνη που τους κράτησαν ενωμένους για 70 χρόνια.

ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 22/ΜΑΡΤΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ
ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Στην Παναττική Συγκέντρωση την Τρίτη 22/3/22 ώρα 10:30 π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος και πορεία στο Υπουργείο
Εθνικής Οικονομίας.
Συμμετέχουμε μαζικά στον αγώνα και βροντοφωνάζουμε με όλη μας τη δύναμη:
• Δεν αντέχουμε τις περικοπές. Δεν αντέχουμε την ακρίβεια. Απαιτούμε να ζήσουμε με τις συντάξεις που πληρώσαμε και τις περικόψατε.
• Δώστε τώρα αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, αποδώστε τα πληρωμένα δώρα μας, τα αναδρομικά, το 0.5% του ΑΕΠ.
• Να εκδοθούν άμεσα οι συντάξεις μας, να σταματήσει η κοροϊδία με τα λογισμικά και τις ιδιωτικές εταιρίες που τα
διαχειρίζονται, να σταματήσουν οι περικοπές στα εφάπαξ.
• Δεν πρόκειται να δεχθούμε και δεν διεκδικούμε επιδόματα πείνας.
• Να γίνει τώρα άμεσα πρόσληψη γιατρών, νοσηλευτών στα νοσοκομεία, να ανοίξουν αυτά που έχουν κλείσει. Να
δημιουργηθούν παντού δημόσιες δομές οίκων ευγηρίας.
• Να καταργηθεί η αντεργατική – αντιλαϊκή – αντιασφαλιστική νομοθεσία και η φοροληστεία.
• Να ανακεφαλαιοποιηθούν τώρα τα ασφαλιστικά μας ταμεία.
• Να σταματήσει τώρα ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος και κάθε ανάμειξη στο αιματοκύλισμα των λαών.
Δεν ανεχόμαστε, δεν αποδεχόμαστε, δεν συμβιβαζόμαστε με τις αντιλαϊκές πολιτικές σας, δεν θα πέσουμε στον Καιάδα
που μας οδηγείτε. Αδειάσατε τα ταμεία μας σε όφελος των τραπεζών, μας πήρατε πίσω τις συντάξεις που πληρώσαμε, τα
δώρα, το ΕΚΑΣ, την υγεία, τα κοινωνικά μας δικαιώματα. Συνεχίζετε να μας αδικείτε με νέες περικοπές στις συντάξεις
αφαιρώντας τη μια «εθνική σύνταξη», δύο ακόμη συντάξεις με τις ανυπόφορες αυξήσεις των τιμών ειδών και υπηρεσιών
πρώτης ανάγκης, στο ρεύμα, στα καύσιμα.
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 στο ίδιο καράβι και κάνετε κρουαζιέρα με αυτούς, που σας
δίνουν τις εντολές να μας αδικείτε για την αύξηση των αμύθητων κερδών τους. Είστε όλοι υπεύθυνοι για την καταστροφή
μας, δεν θα επιλέξουμε πολιτικούς δήμιους. Αρκετά έχετε ταλαιπωρήσει τους πραγματικούς παραγωγούς του πλούτου με
τις κοροϊδίες, τις ψεύτικες υποσχέσεις και τις στημένες αντιπαραθέσεις σας, για να υποδαυλίζετε διαφορές –που εσείς έχετε
δημιουργήσει- ανάμεσα στους ταλαιπωρημένους, για να εξαγοράζετε ψήφους και θύματα σε κάθε εκλογές, για να συνεχίζετε τη δική μας καταστροφή και των παιδιών 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 μαγειρεύετε, για να ολοκληρώσετε το αντιασφαλιστικό σας πάζλ, το οποίο προσπαθείτε να κουκουλώσετε τάζοντας «αυξήσεις» για
το 2023.
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες.
Καμιά επανάπαυση. Μας τσάκισαν τα δικαιώματα την περίοδο της κρίσης που οι επιχειρηματικοί όμιλοι δημιούργησαν,
τώρα συνεχίζουν στο όνομα της λεγόμενης πράσινης ανάπτυξης στον ίδιο δρόμο. Όλοι οι νόμοι που ψηφίσθηκαν αυτό
το διάστημα χειροτερεύουν την θέση των συνταξιούχων, των εργαζομένων και των αυτοαπασχολουμένων, ιδιωτικοποιούν ό,τι έχει απομείνει από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, όλα παραδίδονται στις ορέξεις της κερδοφορίας των
επιχειρηματικών ομίλων και στο χρηματιστηριακό τζόγο.
Η ανησυχία μας γίνεται ακόμη μεγαλύτερη όταν μπροστά στα μάτια μας ζούμε έναν ακόμη ιμπεριαλιστικό πόλεμο, με
την καταδικαστέα εισβολή της ιμπεριαλιστικής Ρωσίας στην Ουκρανία. Απαιτούμε τώρα να σταματήσει κάθε συμμετοχή,
κάθε ανάμειξη στο αιματοκύλισμα και τον σφαγιασμό των λαών από τους ιμπεριαλιστές. Την υποκρισία των ιμπεριαλιστών της δύσης, πού είναι και αυτοί στο ίδιο στρατόπεδο, στην ίδια λογική και έχουν τις ίδιες ευθύνες, πού έφθασαν
στο σημείο να απαγορεύουν ακόμη τις πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις των Ρώσων καλλιτεχνών και αθλητών.
Αίσχος.
Συνεχίζουμε. Όλοι στον δρόμο του αγώνα, να μας αποδοθούν όλα αυτά που αδίκως για δέκα χρόνια μας περικόπτουν, να
σταματήσουμε τις νέες μειώσεις.

6 ΑΠΡΙΛΗ: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ-ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΠΑΜΕ
Όλοι στην Πανελλαδική Απεργία στις 6 Απρίλη!
Καμία εμπλοκή - καμία συμμετοχή της χώρας μας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο!
Όλοι στον αγώνα ενάντια στην ακρίβεια και στη φοροληστεία, για την υπεράσπιση του εργατικού - λαϊκού
εισοδήματος
Για Συλλογικές Συμβάσεις με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς.
Καλούμε όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να συνεδριάσουν άμεσα, να πάρουν μέρος στην απεργία και
στις απεργιακές συγκεντρώσεις. Να νεκρώσουν οι χώροι δουλειάς και να πλημμυρίσουν οι πόλεις από τις διαδηλώσεις. Να δυναμώσει η αλληλεγγύη σε όποιον αγωνίζεται, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε κλάδο, όπως στη
ΛΑΡΚΟ, στα Πετρέλαια Καβάλας, στην COSCO κ.α.

Η πρόταση και το πλαίσιο αιτημάτων του ΠΑΜΕ για την ΕΓΣΣΕ
Σε συνέντευξη τύπου που έδωσε η Εκτελεστική Γραμματεία του ΠΑΜΕ την Παρασκευή, 4 Μάρτη, παρουσίασε την
πρότασή του με κάλεσμα προς τα εργατικά συνδικάτα για αγωνιστική διεκδίκηση Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, εν όψει της Πανεργατικής Απεργίας στις 6 Απρίλη, αλλά και στη συνέχεια μέσα από τις αγωνιστικέςαπεργιακές κινητοποιήσεις, που είτε βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, είτε θα ξεσπάσουν σε κλάδους και επιχειρήσεις, για
την υπογραφή κλαδικών και επιχειρησιακών ΣΣΕ.
συνέχεια στη σελ. 2
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Συγκεντρώσεις 26 Φλεβάρη: Βούλιαξαν οι πόλεις

Αθήνα

Θεσσαλονίκη
Εκατοντάδες συνδικάτα, σωματεία, φορείς έστειλαν το κάλεσμα. Δεκάδες χιλιάδες ανταποκρίθηκαν. Κι έγινε πράξη. Βούλιαξαν οι πόλεις.
Ήταν όλοι εκεί. Οι εργάτες. Οι άνεργοι. Οι εργάτριες. Οι
φοιτητές. Οι νοσοκομειακοί. Οι οικοδόμοι. Οι συνταξιούχοι. Οι
αυτοαπασχολούμενοι των πόλεων. Οι αγρότες στις περιφέρειες. Οι καλλιτέχνες με τις μουσικές και τα χορευτικά τους. Και τα
πολύχρωμα γιλέκα των εργαζομένων στην e-food, τη wolt, εποχούμενων στα μηχανάκια τους. Των εργαζομένων- μόνιμα αγωνιζόμενων δυο χρόνια τώρα στη ΛΑΡΚΟ. Των απεργών στην
COSCO, στη ζώνη, στο λιμάνι. Των απεργών στα πετρέλαια και
στα λιπάσματα Καβάλας. Με τις σημαίες των σωματείων τους.
Ταξιδιώτες της Αττικής, της Βοιωτίας, της Μακεδονίας που
κατέβηκαν στο Σύνταγμα και πρόσθεσαν τη δική τους οργή,

Η πρόταση και το πλαίσιο αιτημάτων του ΠΑΜΕ για την ΕΓΣΣΕ
συνέχεια από τη σελ. 1

Συνοπτικά η πρόταση του ΠΑΜΕ περιλαμβάνει τη διεκδίκηση:
- Κατώτερου μεικτού μισθού 825 ευρώ, κατώτερης σύνταξης 650 ευρώ.
- Κατάργησης όλων των αντεργατικών νόμων για τις ΣΣΕ
και τους μισθούς.
- Επαναφοράς της συλλογικής διαπραγμάτευσης της
ΕΓΣΣΕ ως αφετηρίας για την αύξηση του κατώτατου μισθού.
- Γενικής μείωσης του χρόνου εργασίας, με 7ωρο - 5ήμερο
- 35ωρο και σταθερής δουλειάς με δικαιώματα.
- Επαναφοράς κατακτήσεων όπως οι τριετίες, η αρχή της
ευνοϊκότερης σύμβασης, η κυριακάτικη αργία, η πληρωμή
υπερωριών, 13ου και 14ου μισθών στο Δημόσιο, καθώς και
των αντίστοιχων 13ης και 14ης συντάξεων κ.ά.
- Επιδόματος ανεργίας στο 80% του κατώτατου μισθού.
- Κατάργησης του απαράδεκτου διαχωρισμού στην καταγγελία σύμβασης (απόλυση) με ή χωρίς προειδοποίηση.
- Ουσιαστικής προστασίας των εργαζόμενων γυναικών και
της μητρότητας.
- Κατάργησης του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης.
- Κατάργησης του ΕΝΦΙΑ και γενναίας μείωσης των δημοτικών τελών για τα εργατικά και λαϊκά νοικοκυριά.
- Μείωσης της τιμής του ρεύματος και του φυσικού αερίου
κατά 50%, κατάργησης των φόρων στα καύσιμα και συνολικά
στην Ενέργεια.
- Διαγραφής χρεών. Όχι στις κατασχέσεις και στους πλειστηριασμούς για τα εργατικά και λαϊκά νοικοκυριά.
- Προσλήψεων προσωπικού με σταθερή δουλειά και δικαιώματα στην Υγεία, στην Πρόνοια, στην Εκπαίδευση, στην
Τοπική Διοίκηση και στους τομείς Πολιτικής Προστασίας».
Η πρόταση του ΠΑΜΕ πήρε υπ’ όψη της τη διαμορφωμένη
κατάσταση- που όλες οι εξελίξεις λένε πως θα επιδεινώνεται
συνεχώς- της ακρίβειας, της συνεχούς ανόδου των τιμών των
βασικών αγαθών και υπηρεσιών για την επιβίωση της εργατικήςλαϊκής οικογένειας, ειδικά της ενέργειας και του ρεύματος.
Κατάσταση που δεν πρόκειται να αντιμετωπιστεί ούτε στοιχειωδώς από τα ανεπαρκή μέτρα- ασπιρίνες της κυβέρνησης, που
δεν θέλει να θίξει ούτε στο ελάχιστο την κερδοφορία των ομίλων, που κερδοσκοπούν πάνω στις ανάγκες του λαού.

πείσμα και αποφασιστικότητα, φορτωμένη με την αλληλεγγύη
των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων στις περιοχές
τους, αλλά και του συνόλου του εργατικού- λαϊκού κινήματος
στην πατρίδα μας. Οι απεργοί στου Βαρβαρέσου, εργαζόμενοι,
συνταξιούχοι, λαός από τις πόλεις κοντά στη Θεσσαλονίκη.
Είμαστε όλοι εκεί. Παίρναμε κουράγιο οι μεν από τους δε.
Χειροκροτούσαμε οι μεν τους δε. Μοιραζόμαστε τον ενθουσιασμό οι μεν των δε. Σφίγγαμε νοερά τα χέρια σε γροθιές οι μεν
των δε. Συμπληρώναμε και φωνάζαμε τα συνθήματα οι μεν των
δε. Βαδίσαμε στα βήματα οι μεν των δε από την Ομόνοια και την
Κλαυθμώνος, τα άλλα σημεία προσυγκεντρώσεων μέχρι το
Σύνταγμα. Από τις πλατείες και τα σταυροδρόμια στο Υπουργείο
Μακεδονίας- Θράκης, περνώντας έξω από το αμερικάνικο προξενείο, όπου αντήχησε το σύνθημα «Ούτε γη ούτε νερό στους
φονιάδες των λαών».
Πήγαμε στις συγκεντρώσεις με μεγάλη προσμονή, φύγαμε,
σαν τέλειωσαν, γεμάτοι χαρά, ενθουσιασμό, σιγουριά για τη
συνέχεια. Ήταν μια μεγάλη εργατική- λαϊκή επιτυχία. Ήταν τα
«προεόρτια» της πανεργατικής Απεργίας στις 6 Απρίλη. Δείξαμε τη δύναμή μας, την αποφασιστικότητά μας. Στείλαμε το
ισχυρό μήνυμά μας. Ως εδώ. Δεν πάει άλλο. Τώρα αυξήσεις
στους μισθούς και στις συντάξεις. Μείωση και κατάργηση της
φορολογίας στα είδη και υπηρεσίας πρώτης ανάγκης. Κατάργηση των αντεργατικών νόμων.
Ας το πάρουν απόφαση εργοδοσία και κυβέρνηση. Αυτό το
εργατικό κίνημα δεν πρόκειται να το υποτάξουν, δεν θα το οδηγήσουν στην αδράνεια και τη σιωπή, δεν θα το εμποδίσουν να
διεκδικεί, να συγκρούεται με τις αντιλαϊκές πολιτικές τους.
«Ναι σήμερα μιλάμε εμείς. Μιλάει η εργατική τάξη» είπε ο
εργάτης από τα πετρέλαια Καβάλας. Δυο απλές κουβέντες
που απεικόνισαν μια απλή πραγματικότητα.
Κι ύστερα πήραν το λόγο ένας- ένας κι άφησαν το αγωνιστικό
αποτύπωμά τους στον αέρα. «Σήμερα η παρουσία όλων σας
δίνει ένα ισχυρό μήνυμα ότι κανένας εργάτης δεν είναι μόνος,
ότι όλοι μαζί θα παλέψουμε για να ανατραπεί αυτή η πολιτική».
«Το σημερινό συλλαλητήριο είναι μεγάλη παρακαταθήκη για
όλους μας, για όλη την εργατική τάξη. Δεν είναι μία συγκέντρωση αλληλεγγύης. Είναι μία συγκέντρωση κοινού αγώνα, ενάντια
στο κοινό πρόβλημα, στις πολιτικές που μας τσακίζουν τη ζωή
μέσα από τις δυσβάσταχτες αυξήσεις, την απαξίωση του δημόσιου συστήματος Υγείας, το κλείσιμο εργοστασίων, την επιβολή
εργασιακού μεσαίωνα». «Ως εδώ! Στο προσκήνιο πλέον βρίσκονται οι δικές μας ανάγκες, οι δικές μας οικογένειες, όχι τα δικά
τους κέρδη». «Είμαστε το ποτάμι της οργής και της αγανάκτησης που σήμερα ενωμένοι διεκδικούμε και απαιτούμε: Καμία
απόλυση. Υπογραφή και τήρηση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Πραγματική και ουσιαστική αύξηση του κατώτερου μισθού.
Ουσιαστικά μέτρα κατά της ακρίβειας». «Ξέρουμε ότι αν δεν
υπήρχαν αυτές οι εστίες αντίστασης στα νοσοκομεία, στους
χώρους δουλειάς, στα σχολεία και στις σχολές, τα πράγματα θα
ήταν πολύ χειρότερα. Παίρνουμε δύναμη για να συνεχίσουμε πιο
αποφασιστικά, πιο μαχητικά το επόμενο διάστημα. Η σημερινή
συγκέντρωση είναι μόνο η αρχή. Δείχνει τον δρόμο». «Βλέπουμε
την ανάγκη από κοινού να αντιπαλέψουμε τις αιτίες και τους
ενόχους, τους κοινούς αντίπαλους» «Αρνούμαστε να ταΐζουμε τα
μονοπώλια και τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Αρνούμαστε να φορτωθούμε πάλι εμείς τον λογαριασμό του ιμπεριαλιστικού πολέμου και της οικονομικής κρίσης». «Πρέπει να υψώσουμε το ανάστημά μας και να βάλουμε ένα τέλος, να πούμε ένα
στοπ. Να κάνουμε το χρέος μας απέναντι σε εμάς και τα παιδιά
μας, απέναντι στις νέες γενιές». «Βγαίνουμε στον δρόμο, αρνούμαστε να πληρώσουμε για άλλη μια φορά το μάρμαρο, αρνούμαστε να πληρώσουμε τον λογαριασμό της «επόμενης μέρας», τα
μέτρα που μας ετοιμάζουν ΕΕ και ΔΝΤ, που μιλάνε πάλι για δημοσιονομική εξυγίανση, για περιορισμό των ελλειμμάτων. Αρνούμαστε να ματώσουμε και πάλι για τα συμφέροντα των λίγων. Γι’ αυτό
επιλέγουμε τον δρόμο της μαζικής, συλλογικής πάλης. Ενωμένοι
όλοι οι επαγγελματίες, χέρι- χέρι με όλους τους εργαζόμενους
που πλήττονται από τις ίδιες πολιτικές, μπορούμε να ορθώσουμε
εμπόδια στον κοινό αντίπαλο, μπορούμε να φέρουμε στο προσκήνιο τις πραγματικές ανάγκες μας για μια ζωή καλύτερη». «Απέναντί μας έχουμε όλους κυριολεκτικά τους νόμους, που έχουν
ψηφίσει όλες οι κυβερνήσεις εδώ και δεκαετίες. Νόμοι που
διευκολύνουν την κερδοφορία της εργοστασιάρχη, που της
φουσκώνουν τις τσέπες με εκατομμύρια ευρώ, που εξασφαλίζουν πιο φθηνό εργατικό δυναμικό, νόμους που δημιουργούν
«περιβάλλον ασφάλειας» στον επερχόμενο επενδυτή, αλλά και
νόμους που θέλουν να μας φιμώσουν και να βάλουν τον δίκαιο
αγώνα μας στον γύψο!»
«Σήμερα βρισκόμαστε χιλιάδες στο συλλαλητήριο εδώ στην
Αθήνα και στα συλλαλητήρια από τη μια άκρη της χώρας ως την
άλλη, γιατί βιώνουμε στο πετσί μας όλα τα «καλούδια» αυτής της
βάρβαρης πραγματικότητας, που βάζει τις δικές μας ανάγκες
στην άκρη και τα συμφέροντα των λίγων στο «εικονοστάσι»»,
ανέφερε ο Γιάννης Τασιούλας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Οικοδόμων. «Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό… Η απάντηση στη σημερινή κατάσταση με τις ανάγκες μας να συνθλίβονται
στην «κρεατομηχανή» της καπιταλιστικής βαρβαρότητας δεν είναι
να συνταχθούμε πίσω από τον έναν ή τον άλλον εκμεταλλευτή του
μόχθου μας, ούτε να εναποθέσουμε τις ελπίδες μας για ένα καλύτερο μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας στον έναν ή τον άλλον
κυβερνητικό τιμονιέρη, που τάζει ότι θα λύσει τα προβλήματά μας,
αλλά στη συνέχεια μας φορτώνει με νέα βάρη. Το έργο το έχουμε
ξαναδεί. Η ελπίδα βρίσκεται στην πάλη, στον αγώνα που θα
σφραγίζει τις εξελίξεις. Ο λαός να γίνει πρωταγωνιστής και όχι
θεατής των εξελίξεων. Δυναμώνουμε την πάλη ενάντια στους άδικους, ληστρικούς, ιμπεριαλιστικούς πολέμους, την πάλη για έναν
κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, πολέμους και προσφυγιά».

8 Μάρτη: Δεκάδες συγκεντρώσεις
προς τιμή της Γυναίκας Εργάτριας, της
Γυναίκας Αγωνίστριας, της Γυναίκας
Ασυμβίβαστης με τα δεδομένα της
εκμετάλλευσης και της βαρβαρότητας

Χιλιάδες εργαζόμενες και εργαζόμενοι, νέες και νέοι, απόμαχες και απόμαχοι της εργασίας αλλά όχι της δράσης, συγκεντρώθηκαν σε πολλές πόλεις για να εκδηλώσουν την άποψη του
εργατικού και λαϊκού κινήματος για το τι σημαίνει γι’ αυτό
Ημέρα της Γυναίκας.
Γιατί εξακολουθεί και τιμάται με τόση συνέπεια, σταθερότητα, αγωνιστικότητα και ενθουσιασμό η ημέρα που το 1857 οι
εργάτριες στα υφαντουργεία και στα ραφτάδικα της Νέας Υόρκης βγήκαν στο δρόμο του αγώνα και διεκδίκησαν με βαριές
θυσίες ίσο μεροκάματο, ίσο ωράριο, ίσα δικαιώματα στη ζωή,
στην κοινωνία, στην εργασία. 8 Μάρτη. Μέρα σημαδιακή, όπως
τόσες άλλες που αποτυπώθηκαν με φωτεινά γράμματα και καθιερώθηκαν στη διεθνή εργατική και λαϊκή μνήμη και συνείδηση,
όπως η Πρωτομαγιά, η 9 Μάη, εκφράζοντας τους αιματηρούς
αγώνες, τις υπέρτατες θυσίες της εργατικής τάξης και των λαών
ενάντια στην στυγνή εκμετάλλευση, στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, για την επιβίωση, τη βελτίωση της ζωής των εργαζομένων,
αλλά και για την ανατροπή του σάπιου συστήματος που γεννά
και τρέφει όλη την αδικία και τρομακτική ανισότητα σε βάρος
τους.
Γιατί και σήμερα οι γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων διαλέγουν τον ένα μονόδρομο που υπάρχει γι’ αυτές, ενάντια στον
σημερινό βάρβαρο πόλεμο, για την καταπάτηση και κατάργηση
ακόμα δικαιωμάτων τους, στην νέα έξαρση των βίαιων συμπεριφορών, είτε εργοδοτικών, είτε του άλλου φύλου, πάντα στο
πλευρό και μέρος του εργατικού κινήματος.
«Εκμετάλλευση, πόλεμος και βία. Ασπίδα προστασίας η πάλη
για γυναικεία ισοτιμία και χειραφέτηση των λαών». Με το σύνθημα αυτό απάντησαν οι χιλιάδες στις συγκεντρώσεις, που οργάνωσαν συνδικάτα, σωματεία, φορείς, η ΟΓΕ και οι οργανώσεις
της σε όλη τη χώρα. Ενώ δυνατά ακούστηκε η απαίτηση: ΟΧΙ
ΣΤΟΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ- ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΤΩΡΑ.
Στην ομιλία της η Χρ. Σκαλούμπακα, πρόεδρος της ΟΓΕ, στη
συγκέντρωση στο Σύνταγμα τόνισε: «Τιμάμε την Παγκόσμια
Μέρα της Γυναίκας και ξεσηκωνόμαστε ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Ο πόλεμος έχει αιτία και μόνο αν την ξεριζώσουμε
θα μπορέσουν τα παιδιά μας να ζήσουν με αξιοπρέπεια, απολαμβάνοντας τους καρπούς του μόχθου τους και τις μεγάλες
δυνατότητες της τεχνολογίας του 21ου αιώνα. Γι’ αυτό κηρύσσουμε τον πόλεμο ενάντια σ’ αυτούς που τον γεννούν, σ’
αυτούς που τον σπέρνουν».
«Σήμερα οι γυναίκες του μόχθου δεν έχουμε άλλη επιλογή
από την οργάνωση της αντεπίθεσής μας για να μην πληρώσουμε το κόστος του πολέμου, όπως πληρώνουμε το κόστος της
«ειρήνης τους με το πιστόλι στον κρόταφο». Για να δυναμώσει η
πάλη, για να δώσει ο λαός τη διέξοδο από τον πόλεμο με τον
αγώνα του, με την πάλη του για αποδέσμευση από τις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, για να ανοίξουμε τον
δρόμο για τη χειραφέτηση του λαού μας από τους εκμεταλλευτές του.
Αντλούμε δύναμη από τους μεγάλους γυναικείους εργατικούς αγώνες που τιμάμε σήμερα, την Παγκόσμια Μέρα της
Γυναίκας. Οι αγώνες των εργατριών που σήκωσαν το ανάστημά
τους απέναντι στην εργοδοσία και το κράτος της, διεκδικώντας
το δικαίωμα στην εργασία, το δικαίωμα της ψήφου, φωτίζουν και
σήμερα την ανάγκη της οργάνωσης και πάλης των εργαζόμενων
και άνεργων γυναικών. Με τη συλλογική μας οργάνωση μπορούμε να αντιπαλέψουμε την πολιτική που διαιωνίζει τη γυναικεία ανισοτιμία και λογαριάζει τις ζωές μας ως «κόστος» για το
κράτος και με κριτήριο το κέρδος των επιχειρηματικών ομίλων».
Κόντρα στις πολλές μορφές της βίας «μόνο η συλλογική δράση
μπορεί να γίνει ασπίδα και όπλο μας για να αντεπιτεθούμε και
να διεκδικήσουμε όσα μας ανήκουν. Στην ένωση μας βρίσκεται
η δύναμη, βρίσκεται η διέξοδος. Σήμερα, 8 Μάρτη 2022, μας
οδηγούν και μας εμπνέουν τα λόγια - σύμβολο των εργατριών
στους απέραντους ορυζώνες της Εμίλια Ρομάνα της Ιταλίας τον
19ο αιώνα όταν φτιάχτηκαν οι πρώτες εργατικές ενώσεις. «Αν
και είμαστε γυναίκες, φόβο δε νιώθουμε. Η γλώσσα κόβει σαν
ξυράφι, για χάρη των παιδιών μας γινόμαστε ατρόμητες. Μέσα
από την Ένωσή μας, που μεγαλώνει, εμείς οι εργάτες θα κερδίσουμε τη λευτεριά»».

ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ:

Απεργία ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του ταμείου

Απεργία κήρυξαν και πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι
στον ΕΦΚΑ στις 17/2/2022. Η απεργιακή συγκέντρωσή
τους έγινε έξω από το υπουργείο εργασίας, όπου κατήγγειλαν το νομοσχέδιο της κυβέρνησης, που ιδιωτικοποιεί
παραπέρα τον ΕΦΚΑ και συνολικά την Κοινωνική Ασφάλιση. Στη συνέχεια πορεύτηκαν στο Σύνταγμα, μπροστά από
τη βουλή και διαδήλωσαν την αντίθεσή τους σ’ αυτό. Με
την κινητοποίησή τους απαίτησαν δημόσια, καθολική Κοινωνική Ασφάλιση, έξω οι ιδιώτες και οι μάνατζερ από τον
ΕΦΚΑ, προσλήψεις προσωπικού και ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής του οργανισμού κ.λπ.
Στο πλευρό των εργαζομένων, δηλώνοντας τη συμπαράσταση και στήριξη του αγώνα τους, βρέθηκε αντιπροσωπεία της ΣΕΑ των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών
Οργανώσεων, ο πρόεδρος της ΟΣΙΚΑ Δήμος Κουμπούρης
και ο Παντελής Τάτσης, πρόεδρος της ΠΟΣ ΟΑΕΕ, καθώς
και εκπρόσωποι από την ΑΔΕΔΥ και το Εργατικό Κέντρο
Αθήνας.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3/3/2022

Η Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ εκφράζει την απόλυτη
καταδίκη της στρατιωτικής επέμβασης της Ρωσίας στο
έδαφος της Ουκρανίας, που εξελίσσεται σε έναν ακόμη
ιμπεριαλιστικό πόλεμο με θύμα το λαό της, που μετρά ήδη
ανθρώπινες απώλειες, χιλιάδες ξεριζωμένους και πρόσφυγες, καταστροφές υποδομών.
Η αντιπαράθεση των μεγάλων μονοπωλιακών συμφερόντων και κρατών για το μοίρασμα και τον έλεγχο των
πηγών ενέργειας και των δρόμων μεταφοράς της, των
τεράστιων κερδών που προσφέρουν, οδήγησαν στο αποτέλεσμα της διεξαγωγής ενός ακόμη πολέμου, που αυτή
τη φορά αντανακλά την σύγκρουση ανάμεσα στις ΗΠΑ,
ΕΕ, ΝΑΤΟ από τη μια μεριά και Ρωσία από την άλλη.
Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για τον κίνδυνο
η σύρραξη στην Ουκρανία να μετατραπεί σε γενικευμένο
πόλεμο, πολύ περισσότερο που οι εμπλεκόμενες χώρες
διαθέτουν πυρηνικά οπλοστάσια, ικανά να οδηγήσουν
την ανθρωπότητα στον όλεθρο.
Εκφράζουμε την αντίθεσή μας με την απόφαση της
κυβέρνησης, να εμπλέξει την χώρα μας στη σύγκρουση
αυτή, με την αποστολή πολεμικού υλικού στην Ουκρανία.
Καταγγέλλουμε το αίσχος, την υποκρισία των ιμπεριαλιστών των ΗΠΑ, της ΕΕ που δεν πρόκειται να ξεπλύνουν
τα δικά τους εγκλήματα, ακόμα κι όταν φθάνουν στο
σημείο να απαγορεύουν τις πολιτιστικές και αθλητικές
εκδηλώσεις των Ρώσων καλλιτεχνών και αθλητών, κάτι
που αμέσως, όπως πάντα, υιοθέτησε και η Ελληνική
κυβέρνηση.
Οι εργαζόμενοι, ΕΒΕ, Αγρότες, συνταξιούχοι, η νεολαία
μας πλήρωσαν και πληρώνουν βαρύ τίμημα για τις τεράστιες εξοπλιστικές δαπάνες, που δεν έχουν καμία σχέση
με την άμυνα της χώρας μας, αλλά εξυπηρετούν νατοϊκά
συμφέροντα.
Βλέπουμε με ανησυχία τη χώρα μας να έχει γεμίσει
Αμερικανονατοϊκές βάσεις, που αποτελούν εστίες κινδύνων για τους λαούς και τον δικό μας, σαν στόχοι στρατιωτικών απαντητικών πληγμάτων.
Οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και όλα τα λαϊκά στρώματα επιβαρύνονται, πέραν όλων των άλλων πληγμάτων
που δέχεται το εισόδημά τους από τις αντεργατικές,
αντιασφαλιστικές πολιτικές, τη μεγάλη ακρίβεια και με τις
άμεσες επιπτώσεις της πολεμικής σύγκρουσης που αντανακλούνται από τις συνεχείς αυξήσεις των τιμών στα καύσιμα και στο ρεύμα.
Αγωνιζόμαστε και απαιτούμε να μπει τέρμα στον
ιμπεριαλιστικό πόλεμο της Ρωσίας ενάντια στην Ουκρανία. Εκφράζουμε την συμπαράσταση και αλληλεγγύη
μας στους λαούς της Ουκρανίας και της Ρωσίας, που
δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα μεταξύ τους, όπως άλλωστε όλοι οι λαοί, όλων των χωρών του κόσμου.

ΕΦΥΓΕ Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΒΟΥΓΥΙΟΣ
Ο πρώην, για πολλά χρόνια, Πρόεδρος και Επίτιμος
Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών
Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ) συνάδελφος Παναγιώτης Βαβουγυιός έφυγε από τη ζωή πριν λίγες μέρες.
Ο Π. Βαβουγυιός έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του συνταξιουχικού κινήματος και ειδικά στην δημιουργία και ενίσχυση της δράσης της ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ των ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ.
Διακρίθηκε για την συνέπεια, την σταθερότητά του
στην προβολή και υπεράσπιση των δικαιωμάτων και κατακτήσεων των συνταξιούχων, την ανυποχώρητη αγωνιστική
στάση του απέναντι σε όλες τις αντιασφαλιστικές κυβερνητικές πολιτικές, την επιμονή του στην ενίσχυση της
ενότητας του συνταξιουχικού κινήματος.

Μάρτης 2022

3

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 17/2/2022

Κάλεσμα για το Συλλαλητήριο στις 26/2
Το Σάββατο 26/2 θα πραγματοποιηθεί στη Πλατεία
Συντάγματος και ώρα 12 μ.μ. μεγάλο παλλαϊκό συλλαλητήριο για την προστασία και την στήριξη των
λαϊκών στρωμάτων. Η ΣΕΑ απαιτεί να παρθούν άμεσα
μέτρα στήριξης της δημόσιας υγείας και μέτρα στήριξης των εργαζομένων και των συνταξιούχων από τα
απανωτά κύματα ακρίβειας. Απαιτεί να δοθούν αυξήσεις στις συντάξεις και να επιστραφούν άμεσα όλα τα
παρακρατημένα από τους συνταξιούχους.
Καλεί τα Σωματεία μέλη της και όλους τους συνταξιούχους όλων των κλάδων σε προσυγκέντρωση στη
Πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:15 π.μ.
------------------------------------------------------------------------Δελτίο Τύπου προς τους εργαζόμενους της
ΛΑΡΚΟ 26/2/2022 Η ΣΕΑ των συνταξιουχικών οργανώσεων στην σημερινή της συνεδρίαση συζήτησε και
αποφάσισε την στήριξη του αγώνα των εργαζομένων
της ΛΑΡΚΟ και καλεί τα σωματεία της δύναμής της,
να συμπαρασταθούν με όλες τους τις δυνάμεις στον
δίκαιο αγώνα τους.
Εκφράζει την πλήρη αντίθεσή στην πολιτική και τις
πρακτικές της κυβέρνησης της ΝΔ και των προηγούμενων που εφαρμόζοντας πιστά απαιτήσεις του μεγάλου κεφαλαίου στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης
για τα κέρδη των πολυεθνικών, προετοιμάζει το έδαφος να παραδώσει την ΛΑΡΚΟ στους ιδιώτες επενδύτες, χωρίς εργαζόμενους και δικαιώματα.
Έτσι την 1η Φλεβάρη σε μια αιφνιδιαστική αντεργατική κατεύθυνση απέστειλε σχέδιο όπου προτίθεται να απολύσει το σύνολο των εργαζόμενων άμεσα
και μάλιστα απαιτώντας να φύγουν από τον οικισμό
που διαμένουν εδώ και χρόνια.
Εμείς οι συνταξιούχοι από την εμπειρία μας γνωρίζουμε τους αγώνες και την συμπαράσταση που έδωσαν τα προηγούμενα χρόνια, απέναντι σε όλες τις
κυβερνήσεις για να παραμείνει η ΛΑΡΚΟ ανοιχτή με
όλους τους εργαζόμενους, με πλήρη μισθολογικά και
ασφαλιστικά δικαιώματα.
Αυτό απαιτούμε και σήμερα από την Κυβέρνηση
της ΝΔ.
------------------------------------------------------------------------Δελτίο τύπου για τους αγρότες 16/2/2022
Η ΣΕΑ χαιρετίζει και συμπαραστέκεται στους αγώνες των βιοπαλαιστών αγροτών της Χώρας μας, που
με «μπλόκα» στους δρόμους και άλλες μορφές
δίνουν και αυτοί την μάχη για την επιβίωση τους.
Απορρίπτουμε την συκοφαντία του Πρωθυπουργού ότι πρόκειται για επαγγελματίες διαδηλωτές.
Είναι τα παιδιά μας, οι συγγενείς, οι συγχωριανοί, οι
φίλοι μας και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στους δρόμους τους βγάζουν τα οξυμένα προβλήματα, όπως
άλλωστε και εμάς τους συνταξιούχους.
Απαιτούμε από την Ελληνική κυβέρνηση την άμεση
ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Ανάπτυξη που δεν
χωρά τα δίκαια αιτήματα των αγροτών, των συνταξιούχων, των άλλων λαϊκών στρωμάτων είναι ανάπτυξη
για τους λίγους και την αντιπαλεύουμε.

Πριν από 12 χρόνια η τότε Κυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ
με Υπουργό τον Γ. Κουτρουμάνη, για την εξοικονόμηση πόρων, θέσπισε τον φόρο αλληλεγγύης σε εισοδήματα πάνω από 12.000 ετησίως, με συντελεστή 1%
- 4%. Ένας ακόμη άδικος φόρος.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ με τον ν.4387/2016
αντί να καταργήσει το συγκεκριμένο χαράτσι αύξησε
τα ποσοστά ως εξής :
Εισόδημα ετήσιο 12.000 – 20.000 ευρώ… 2,2%
«
«
20.001 – 30.000 ευρώ… 5%
«
«
30.001 – 40.000 ευρώ… 6,6%
Η κυβέρνηση ανέστειλε την εισφορά αλληλεγγύης
για τα εισοδήματα του 2021 και 2022 για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, εξαιρώντας τους
συνταξιούχους και τους εργαζομένους στο Δημόσιο.
Σε συνέντευξη ο κ. Πρωθυπουργός πρόσφατα
δήλωσε «εάν το επιτρέψουν τα δημοσιονομικά θα
καταργηθεί από το 2023 σε όλους και στους συνταξιούχους η εισφορά αλληλεγγύης». Πρέπει να καταργηθεί, διότι δεν πρόκειται για αλληλεγγύη, αλλά για
ένα ακόμη χαράτσι άδικο, όπως αναφέρουμε.
Η προπαγάνδα τους όμως, δεν έχει όρια και οι
ανακρίβειές τους συνεχίζονται με το ότι οι συνταξιούχοι το 2023 με αυτό τον τρόπο θα δουν αυξήσεις,
όταν εδώ και 10 έτη έχουν να πάρουν αύξηση και
μάλιστα τώρα που η ακρίβεια τσακίζει κόκαλα, η αλήθεια είναι ότι 1 εκατομ. χαμηλοσυνταξιούχοι με κάτω
από 12.000 ευρώ έσοδα το χρόνο, δεν θα πάρουν
ούτε 1 ευρώ, όταν τους έχουν κόψει το ΕΚΑΣ (240
ευρώ το μήνα). Συγκεκριμένα:
Όσοι έχουν 15.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα δηλαδή
1250 ευρώ σύνταξη το μήνα θα δουν «αύξηση» 2,2
ευρώ το μήνα.
Όσοι έχουν ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ δηλαδή
1666 ευρώ σύνταξη το μήνα θα δουν «αύξηση» 5,8
ευρώ τον μήνα.
Και όσοι έχουν ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ
δηλαδή 2500 ευρώ σύνταξη το μήνα θα δουν «αύξηση» 22,5 ευρώ τον μήνα.
Μάλιστα η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων θεωρεί ότι η συγκεκριμένη εξαίρεση είναι αντισυνταγματική και προσφεύγουν στη δικαιοσύνη. Δικαίωμα
τους.
Βγήκαν ξανά στη γύρα διάφοροι εργατολόγοι και
«συνδικαλιστές»- τσιράκια της Κυβέρνησης και των
μεγαλοδικηγόρων με τη δοκιμασμένη και πλήρως
αποτυχημένη συνταγή των προσφυγών στα δικαστήρια, για τη δήθεν διεκδίκηση της επιστροφής της
«εισφοράς αλληλεγγύης», που παρακρατείται από τις
συντάξεις. Καλούν και πάλι τους συνταξιούχους να
καταθέσουν αγωγές για να ζητήσουν αυτές τις επιστροφές.
Έλεος Κύριοι ! Για 2,2 ευρώ – 5,8 ευρώ τον μήνα
να κάνουν προσφυγή, όπου θα πληρώσουν πολλά
περισσότερα, που εάν δικαιωθούν μετά από χρόνια
θα είναι λιγότερα, απ’ όσα θα πάρουν οι δικηγόροι.
Το κόστος είναι πάνω από 1 δις ετησίως και ένα
πολύ μικρό ποσοστό θα επιστραφεί στους συνταξιούχους. Άρα, η λύση δεν είναι άλλη μια φουρνιά αναποτελεσματικών και αδιέξοδων- πολυέξοδων και χρονοβόρων όμως- δικαστικών αγωγών, αλλά η συνέχιση
και ένταση των αγώνων του κινήματος των συνταξιουχικών οργανώσεων, για να καταργηθούν όλα τα
χαράτσια και να φορολογηθεί το μεγάλο κεφάλαιο
(τραπεζικό, εφοπλιστικό, κατασκευαστικό). Απαιτούμε αυξήσεις το 2022 για όλους τους συνταξιούχους
10% με κατώτερη σύνταξη τα 640 ευρώ, τα αναδρομικά του 11μηνου από τα δώρα και των επικουρικών,
το 0,5% του ΑΕΠ του 2020 – 2021 όπως έχει ψηφιστεί, τη 13η και 14η σύνταξη, να ολοκληρωθούν
άμεσα όλες οι εκκρεμείς συντάξεις.
Η ΣΕΑ καταγγέλλει τους μηχανισμούς αποπροσανατολισμού των συνταξιούχων, απορρίπτει αποφασιστικά τις μεθοδεύσεις αυτές και καλεί τους συνταξιούχους να οργανωθούν στα σωματεία τους και να
συμμετέχουν στους αγώνες.

Τους πολέμους
πληρώνουν οι λαοί
Με το αίμα τους - με
την προσφυγιά τους με το κόστος των εξοπλισμών- την πείνα το
κρύο και τη φτώχεια
Κερδισμένοι είναι
οι ολιγάρχες της
Ρωσίας- της Ουκρανίαςτων ΗΠΑ- της ΕΕ

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩ
Δεκάδες σωματεία- μέλη της Ομοσπονδίας εξέδωσαν ανακοινώσεις- δελτία τύπου και ψηφίσματα καταδίκης της ιμπεριαλιστικής επέμβασης της Ρωσίας στην Ουκρανία. Εκδόθηκαν επίσης ανακοινώσεις και καλέσματα για συμμετοχή σε συγκεντρώσεις εν όψει της 8 Μάρτη
Ημέρα της Γυναίκας. Με ανακοινώσεις και ΔΤ σωματεία κατήγγειλαν το νόμο για την αντιδραστική «μεταρρύθμιση» του ΕΦΚΑ, ενώ συνεχίστηκε η έκφραση αλληλεγγύης στους αγωνιζόμενους εργαζόμενους στην ΛΑΡΚΟ, την COSCO και τα πετρέλαια Καβάλας.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΑΜΟΥ
Προς Υπουργείο Υγείας- υπ’ όψη αναπληρώτριας
υπουργού
Κας Ασημίνας Γκάγκα
Κοινοποίηση στους βουλευτές του ΚΚΕ
Μ. Κομνηνάκα, Δ. Μανωλάκου, Μ. Συντυχάκη
ΔΩΣΤΕ ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ- ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΚΟΡΟΪΔΙΑ
Σε απάντησή σας στην αναφορά που κατέθεσαν οι
3 βουλευτές του ΚΚΕ με το υπόμνημά μας, ούτε λίγοούτε πολύ μας κοροϊδεύετε. Λέτε ότι δεν υπάρχει θέμα
τροποποίησης του κανονισμού του ΕΟΠΥΥ.
Α) Στα σημεία 2 και 3 της απάντησής σας φάσκετε
και αντιφάσκετε. Στο σημείο 2 λέτε «ότι δεν μπορεί το
νοσοκομείο να πληρώσει την εξέταση, γιατί δεν είναι
σύννομο, επειδή δεν υπάρχει σύμβαση». Στο σημείο 3,
σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού, λέτε ότι
«όταν υπάρχει δημόσιο νοσοκομείο, τότε εκτελείται
από ιδιώτη πάροχο, που επιλέγει η διοίκηση του Νοσοκομείου και αποζημιώνεται από το νοσοκομείο». Δεν
λέει πουθενά ότι πρέπει να υπάρχει σύμβαση».
Ωστόσο δεν απαντάτε στο ζητούμενο: Για ποιο λόγο
οι ασφαλισμένοι της Σάμου δεν εισπράττουν δωρεάν
περίθαλψη όπως στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1. Ο νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο Σάμου πληρώνει από την τσέπη του όταν υπάρξει μετακίνηση πχ για
μαγνητική τομογραφία. Ενώ αλλού δεν πληρώνει τίποτα.
> Να μας πείτε λοιπόν τι θα κάνετε για να διορθώσετε αυτή την αδικία. Το άκρον άωτον είναι ότι ο εξωτερικός ασθενής κάνει την μαγνητική, πηγαίνει τα
τιμολόγια στον ΕΟΠΥΥ και αποζημιώνεται. Στον νοσηλευόμενο του «παίζουν τον παπά». Το νοσοκομείο του
λέει ότι δεν έχει σύμβαση, να πας στον ΕΟΠΥΥ και ο
ΕΟΠΥΥ να πας στο νοσοκομείο γιατί νοσηλεύεσαι.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑΕΦΚΑ Ν ΠΙΕΡΙΑΣ
Με μεγάλη συμμετοχή συνταξιούχων έγιναν τα
εγκαίνια του νέου γραφείου του Σωματείου. Ο πρόεδρος του Σωματείου στην ομιλία του έκανε εκτενή
αναφορά στην εγκληματική διαχείριση της πανδημίας
από την κυβέρνηση, την ασταμάτητη ακρίβεια της
ενέργειας και των ειδών πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης,
που έχει ως αποτέλεσμα την παραπέρα μείωση του
εισοδήματος των συνταξιούχων και γενικότερα της
λαϊκή οικογένειας… για να μπορούν μια χούφτα επιχειρηματική όμιλοι που λυμαίνονται τους φυσικούς
πόρους της χώρας μας να αρπάζουν τον πλούτο που
παράγει ο λαός για να αυξάνουν τα κέρδη τους .
Έκανε αναφορά στους λόγους που ανάγκασαν το
σωματείο να στεγαστεί στο νέο γραφείο, εξαιτίας της
ομάδας που είναι στη διοίκηση του ΕΚΚ, σφετερίζεται
στην ουσία παράνομα το κτίριο του ΕΚ σαν να είναι
ιδιοκτήτες της… δεν θέλει σωματεία να αγωνίζονται,
αλλά να είναι υποταγμένα στην εκάστοτε κυβέρνηση
και την εργοδοσία…
Όμως το σωματείο ούτε τα δίπλωσε, ούτε θα τα
διπλώσει, θα είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα για
να υπερασπίσει τα συμφέροντα τον συνταξιούχων και
των οικογενειών τους… Τέλος κάλεσε όλους τους
συνταξιούχους να συσπειρωθούν στο σωματείο και
τους κάλεσε να δώσουν το αγωνιστικό τους παρών
στην συγκέντρωση κατά τις ακρίβειας, στην κεντρική
πλατεία της Κατερίνης στις 26 Φεβρουαρίου.

ΣΕΑ Σωματείων συνταξιούχων
Πιερίας
Σε κλίμα συναδελφικής αλληλεγγύης και γόνιμης
συζήτησης πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 17/2/ στην
αίθουσα του ξενοδοχείου Λίντο, η σύσκεψη εκπροσώπων τριών συνταξιουχικών σωματείων που συγκρότησαν Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα (ΣΕΑ) και στην
Πιερία με ομόφωνη απόφαση.
Τα σωματεία που πήραν μέρος στη σύσκεψη ήταν:
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΙΚΑ-ΕΦΚΑ ΠΙΕΡΙΑΣ,

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ και
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ.
Η ΣΕΑ θα είναι ανοιχτή για να συμμετέχουν και τα
άλλα συνταξιουχικά σωματεία, που για διάφορους
λόγους δεν κατάφεραν να πάρουν μέρος στην σύσκεψη. Η ΣΕΑ αποφάσισε τις πρώτες πρωτοβουλίες για τα
προβλήματα των συνταξιούχων και κάλεσε όλους τους
συνταξιούχους όλων των σωματείων να πάρουν μέρος
σε αυτές.
Στις 24/2 πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΣΕΑ στην Πλατεία Ελευθερίας της
Κατερίνης. Στην συγκέντρωση πήραν μέρος πλήθος
συνταξιούχοι, απαιτώντας από την κυβέρνηση να
πάρει μέτρα ανακούφισης για όλους τους συνταξιούχους και τις οικογένειές τους, για την ακρίβεια και την
υγεία. Στη συγκέντρωση παραβρέθηκε και ο πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΟΑΑΕ. Μετά τη
συγκέντρωση ακολούθησε πορεία στους δρόμους της
πόλης.
Επίσης η ΣΕΑ Πιερίας πήρε μέρος στη συγκέντρωση των Εργ. Κέντρων, Ομοσπονδιών και σωματείων
στη Θεσσαλονίκη στις 26/2.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ Ν.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Στην Ετήσια Απολογιστική ΓΣ που πραγματοποιήθηκε σήμερα 16/2/2022 στην αίθουσα του ΕΚΒ, μετά την
εισήγηση του απερχόμενου ΔΣ, έγινε ουσιαστική
συζήτηση για τα σοβαρά προβλήματα που βιώνουν οι
συνταξιούχοι «από την πρωτόγνωρη, συνεχόμενη και
την πιο βάρβαρη επίθεση από τις όλες τις κυβερνήσεις
των τελευταίων χρόνων και ειδικά από την κυβέρνηση
ΝΔ που έχει αναλάβει την πιο βρώμικη δουλειά για να
ολοκληρώσει την αντιασφαλιστική «μεταρρύθμιση»,
βάζοντας κυριολεκτικά ταφόπλακα σε ότι απέμεινε
από την Κοινωνική Ασφάλιση, Υγεία και Πρόνοια».
Επίσης, εγκρίθηκαν ο Διοικητικός και Οικονομικός
απολογισμός του 2021, ο προϋπολογισμός για το 2022
και πρόγραμμα δράσης.
Στο τέλος διαβάστηκε και ψηφίστηκε ψήφισμα από
την Γ.Σ. καταγγελίας του νόμου για τον ΕΦΚΑ και ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στους σχεδιασμούς του
ΝΑΤΟ.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22/02/2022
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Το Σάββατο 26/2, ημέρα συμπλήρωσης δύο χρόνων
από το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού, θα
πραγματοποιηθεί στο Εργατικό Κέντρο Πάτρας μεγάλο συλλαλητήριο για την προστασία και την στήριξη
των λαϊκών στρωμάτων.
Το συντονιστικό καλεί όλους τους συνταξιούχους
να πάρουν μαζικά μέρος μαζί με τις οικογένειές τους
και να απαιτήσουμε άμεσα μέτρα στήριξης της δημόσιας υγείας και μέτρα στήριξης των εργαζομένων και
των συνταξιούχων από τα απανωτά κύματα ακρίβειας.
Να επιστρέψουν εδώ και τώρα ότι μας έχουν παρακρατήσει.
Συνοδοιπόροι με τα 5 Εργατικά Κέντρα της Δυτικής
Ελλάδας να βροντοφωνάξουμε ότι τίποτα δε μας χαρίζεται, όλα κατακτιούνται με οργανωμένη συλλογική
διεκδίκηση, αντίσταση και σύγκρουση με την πολιτική
που θυσιάζει τη ζωή μας για τα κέρδη των λίγων.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΠΑΤΡΑΣ
Με μεγάλη συμμετοχή συνταξιούχων ο σύλλογος
μας έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του την Παρασκευή 25 Φλεβάρη στην αίθουσα του ΕΚΠ. Παραβρέθηκαν αντιπροσωπείες από την δημοτική αρχή, το ΕΚ,
τις συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις, την

ΟΓΕ, τον Παμμικρασιατικό σύνδεσμο Πατρών και περιχώρων, άλλων φορέων του λαϊκού κινήματος.
Ο πρόεδρος του συλλόγου Γ. Τσαπάρας, στον σύντομο χαιρετισμό του, αναφέρθηκε στα προβλήματα που
ταλανίζουν τους συνταξιούχους, τους εργαζόμενους,
και τα άλλα λαϊκά στρώματα… Κατήγγειλε την πολιτική
της ΕΕ του ΝΑΤΟ των Αμερικάνων για τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους που μακελεύουν τους λαούς, τον
ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία για τις σφαίρες
επιρροής, τον ορυκτό πλούτο, την ενέργεια, τους δρόμους μεταφοράς… Την εμπλοκή της χώρας μας και
τους κινδύνους, από τις διάσπαρτες βάσεις σε ολόκληρη την χώρα, μαγνήτη σε μια ενδεχόμενη σύρραξη…
Χαιρέτισε τους συνταξιούχους για την μεγάλη τους
συμμετοχή, στους αγώνες που έγιναν το 2021. Τους
κάλεσε για μεγαλύτερη συμμετοχή στην ζωή του συλλόγου, στους αγώνες, στις συγκεντρώσεις...
Να είναι σε επιφυλακή για τους αγώνες που έρχονται, για την απόκρουση, της αντισυνταξιουχικής,
αντιλαϊκής πολιτικής, των αντιδραστικών νόμων που
έφερε η κυβέρνηση της ΝΔ, σε συνέχεια και επέκταση
αυτών του ΣΥΡΙΖΑ… Τόνισε ότι η ζωή έχει αποδείξει…
ότι όχι μόνο μπορούμε να τους εμποδίσουμε, αλλά και
να επιβάλουμε λύσεις στα προβλήματα μας, ακόμα και
να κατακτήσουμε την ζωή που μας ανήκει και δικαιούμαστε… Τον άλλο δρόμο ανάπτυξης, αυτόν που προτείνει η εργατική τάξη. Με τα μέσα παραγωγής στα
δικά της χέρια, που με κεντρικό σχεδιασμό και με δικό
της έλεγχο στην εφαρμογή, θα υπηρετεί τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες και όχι τα κέρδη, μιας χούφτας
κεφαλαιοκρατών…
Σύντομο χαιρετισμό έκανε η Αιμιλία Θεοφιλάτου
εκπρόσωπος του Δήμου, ο πρόεδρος του ΕΚΠ Δημήτριος Μαρμούτας και ο πρόεδρος του ΣΣ ΟΑΕΕ Κων/
νος Γεροπαναγιώτης. Παραβρέθηκε και χαιρέτισε το
μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της ομοσπονδίας
μας συν. Γιάννης Τόλης.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Ν. ΣΕΡΡΩΝ
Σήμερα 3 Δεκέμβρη 2021 ημέρα Παρασκευή στην
αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Σερρών, συνήλθαν τα
μέλη του Δ. Σ. του Σωματείου Συνταξιούχων Ι.Κ.Α.
Περιφερειακής Ενότητας Ν. Σερρών, που εκλέχτηκαν
στις εκλογές του Σωματείου, που έγιναν από 21 έως
26 Νοέμβρη 2021, έπειτα από πρόσκληση του πλειονοψηφήσαντος μέλους Φιλιούση Γεωργίου, (σύμφωνα με
τα άρθρα 8 & 9 του καταστατικού) με θέμα : «Κατανομή Αξιωμάτων». Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, με παρόντα 8 μέλη (απουσίαζε δικαιολογημένα ο Μαστραγγελής Γεώργιος) άρχισε η διαδικασία.
Έπειτα από μυστική ψηφοφορία που ακολούθησε, η
κατανομή αξιωμάτων έγινε ως ακολούθως :
Πρόεδρος: Φιλιούσης Γεώργιος		
Αντιπρόεδρος: Παπακώστας Δημοσθένης
Γ. Γραμματέας: Στεφανόπουλος Ιωάννης
Αναπληρωτής Γ.Γ.: Τσιάπος Γεώργιος
Ταμίας: Χάιτας Ζήσης		
Μέλη: Μαστραγγελής Γεώργιος- Δουλγερίδου
Λαμπρινή- Δήμος Βασίλειος- Μπέλλας Νικόλαος

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΨΗΦΙΣΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ
ΑΝΤΩΝΗ ΟΥΡΑΝΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο τα Ένωσης Συνταξιούχων
Ν. Ρεθύμνου, συνήλθε εκτάκτως σε συνεδρίαση, σήμερα Δευτέρα 28-2-2022 και εξέφρασε την θλίψη και τη
βαθιά του οδύνη για την ξαφνική απώλεια του συναδέλφου μας ΑΝΤΩΝΗ ΟΥΡΑΝΟΥ, που για πολλά χρόνια ήταν μέλος της Διοίκησης της Ένωσής μας, μέλος
της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Ρεθύμνου και

ΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων Ρεθύμνου.
Ο συνάδελφος Ουρανός με τη συνολική του πορεία
και δράση, συνέβαλε αποτελεσματικά στην ανάπτυξη
του Συνδικαλιστικού Κινήματος του Νομού μας και
στην αγωνιστική διεκδίκηση των κοινωνικοασφαλιστικών και οικονομικών δικαιωμάτων των εργαζομένων
και των συνταξιούχων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε :
1. Να εκδώσει το παρόν ψήφισμα
2. Να εκφράσει τα Θερμά Συλλυπητήριά του στην
οικογένεια του εκλιπόντος συναδέλφου.
3. Να παραστούν τα μέλη του στην κηδεία του.
4. Να καταθέσει αντί στεφάνου και ως δωρεά χρηματικό ποσόν στον Σύλλογο «Αγάπη».
5. Να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα στον τύπο και
να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Ένωσής
μας.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
Στις 20 Φλεβάρη στην αίθουσα του Εργατικού
Κέντρου Ελευσίνας το σωματείο έκανε εκδήλωση για
«την κοπή της πίτας», όπου με ανακοίνωση κάλεσε
τους συνταξιούχους να πάρουν μέρος. Στην ανακοίνωση τόνιζε επίσης:
«Το τελευταίο διάστημα οι συνθήκες λόγω του
κορωνοϊού έχουν δυσκολέψει αρκετά. Το σωματείο
μας με τους αγώνες που αναπτύχθηκαν, είτε με τα
άλλα σωματεία και φορείς της περιοχής μας, είτε με
την ομοσπονδία και την συντονιστική επιτροπή συνταξιουχικών οργανώσεων, προσπάθησε να ανταποκριθεί
στα καλέσματα της περιόδου αυτής.
Στιγμή δεν ξεχνάμε ότι αυτοί που πεθαίνουν από
κορωνοϊό , στην συντριπτική τους πλειοψηφία είναι
άνθρωποι ηλικιωμένοι-συνταξιούχοι. Όμως, αντί να
παίρνονται μέτρα για την υγεία, την ενίσχυση του ΕΣΥ
και να αποδίδονται έστω και λίγα από αυτά που έχουν
παρακρατήσει, παίρνονται ακόμα πιο αντισυνταξιουχικά , αντιασφαλιστικά μέτρα σε βάρος μας.
Ευκαιρία να συζητήσουμε και για αυτά, όσοι βρεθούμε στην κοπή της πίτας, παίρνοντας όλα τα μέτρα
προστασίας που απαιτούνται».

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΑΙΓΑΛΕΩ- ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΖΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ
Την Τρίτη 22 Φλεβάρη μαζικοί φορείς του Αιγάλεω
για πολλοστή φορά πραγματοποίησαν παράσταση
διαμαρτυρίας στο κέντρο υγείας Αιγάλεω διαμαρτυρόμενοι για την υποβάθμιση, που έχουν δημιουργήσει οι
Κυβερνήσεις και φυσικά η σημερινή, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
Το 2013 στο Αιγάλεω υπήρχαν 2 υποκαταστήματα
πολυϊατρείων του ΙΚΑ με πάνω από 100 γιατρούς,
νοσηλευτές, διοίκηση, υποδομές. Τώρα έχει ένα υποκατάστημα, με 18 γιατρούς και πολύ λίγες ειδικότητες.
Το ακτινολογικό δεν έχει ακτινολόγο και το μικροβιολογικό κάνει τις μισές περίπου εργαστηριακές εξετάσεις.
Γι’ αυτό ζητήσαμε το Κ.Υ. να λειτουργήσει με γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, με το κατάλληλο νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, να λειτουργήσει
το ακτινολογικό και τα εργαστήρια να κάνουν όλες
τις εξετάσεις και όχι να υποχρεώνουν τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους να πηγαίνουν στα γύρω
ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, να βάζουν ακόμα μια
φορά το χέρι στη τσέπη.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Το σωματείο μαζί με τα σωματεία συνταξιούχων
ΟΑΕΕ και ΔΥ και άλλα σωματεία και φορείς οργάνωσαν συγκέντρωση στις 3 Μάρτη στη ΔΕΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ καλώντας τους εργαζόμενους και το λαό της
πόλης να πάρουν μέρος σ’ αυτήν. Στην ανακοίνωσηκάλεσμα τόνιζαν:
«Εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι, νέοι και νέες
της πόλης μας. 12 χρόνια τώρα τα λαϊκά νοικοκυριά

αγωνίζονται να επιβιώσουν με μειωμένους μισθούς,
μειωμένες συντάξεις. Η ακρίβεια στα τρόφιμα και στα
είδη πρώτης ανάγκης έχει φτάσει στα ύψη. Η αύξηση
70% στο Φυσικό αέριο, 50% στο ρεύμα, 20% στο
πετρέλαιο παγώνει τα σπίτια. Χιλιάδες οικογένειες
αδυνατούν να πληρώσουν το ρεύμα, προσπαθούν με
διακανονισμούς που δεν αντέχουν να βρουν λύση στο
πρόβλημα τους αλλά στο τέλος τους κόβεται η παροχή και μένουν στο σκοτάδι.
Οι κυβερνητικές υποσχέσεις και πριν και τώρα για
δήθεν ελαφρύνσεις, επιδόματα, στήριξη, ούτε καν
ψίχουλα δεν είναι. Είναι μια ακόμη μεγάλη προσπάθεια
για να μας εξαπατήσουν την ίδια ώρα που με μέσω του
νέου αναπτυξιακού νόμου ταΐζουν τράπεζες και κεφάλαιο με δισεκατομμύρια και καλολαδώνουν τα παπαγαλάκια τους στα ΜΜΕ, για να μας καλλιεργούν το
φόβο, τη συναίνεση και την ατομική ευθύνη, Η πράσινη ανάπτυξη τους, με τις ανεμογεννήτριες και τα
φωτοβολταϊκά που κατέκλυσαν όλη την ηπειρωτική
Ελλάδα και τα νησιά μας, έφερε την ιδιωτικοποίηση
της ΔΕΗ, το διπλασιασμό και τριπλασιασμό των ήδη
φουσκωμένων λογαριασμών, για τους καταναλωτές
αλλά και τα πλουσιοπάροχα κέρδη των «επενδυτών»…
Δεν μείναμε και δε θα μείνουμε θεατές
Οι κινητοποιήσεις για τα θέματα υγείας, οι καθημερινοί αγώνες που δίνουμε στους χώρους δουλειάς και
στη γειτονιά μας… όλων των σωματείων που δε δειλιάζουν μπροστά στην εργοδοτική και κυβερνητική τρομοκρατία, τις απειλές και απαγορεύσεις και συνεχίζουν να διεκδικούν συλλογικές συμβάσεις και δικαιώματα, μας δείχνουν πως η μόνη μας επιλογή είναι ο
δρόμος της συλλογικής διεκδίκησης των αιτημάτων
μας.
Το απέδειξε για ακόμη μια φορά το μεγαλειώδες
συλλαλητήριο του Σαββάτου 26-2.
Δεν πρόκειται να συμφιλιωθούμε ούτε με τη φτώχεια ούτε με τις ανατιμήσεις ούτε και με τη βαρβαρότητα. Έχουμε χρέος στους εαυτούς μας και στα παιδιά μας να αντισταθούμε και να συνεχίσουμε τους
αγώνες.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ- ΚΟΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ
ΑΠΟΦΑΣΗ 01.03.2022
Οι Συνταξιούχοι ΙΚΑ Περιστερίου στη Γ.Σ. του
σωματείου τους σήμερα 1 του Μάρτη του 2022 αποφάσισαν να συνεχίσουν τη δράση τους για όλα αυτά
που τους δυσκολεύουν τη ζωή. Πρωτοβουλίες για τα
θέματα της υγείας, των συντάξεων, των αναδρομικών,
της Ακρίβειας, των ανατιμήσεων, κ.λ.π. θα είναι στο
κέντρο των αγωνιστικών παρεμβάσεων τους.
Στόχος η μαζικοποίηση του σωματείου και η κλιμάκωση της πάλης μαζί με την Ομοσπονδία των συνταξιούχων ΙΚΑ και το υπόλοιπο εργατικό -Λαϊκό κίνημα στο
Περιστέρι.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΔΗΜΩΝ
Πριν από λίγες μέρες έφυγαν από τη ζωή δύο Αγαπητοί συνάδελφοι μας. Παλιά μέλη της διοίκησης του
σωματείου μας. Ο ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗΣ από τον
Ταύρο και ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΑΡΑΣ από τη Νέα Σμύρνη.
Στη μνήμη τους το σωματείο μας αντί στεφάνων,
προσφέρει στο Σπίτι του Αγωνιστή το ποσό των 100
ευρώ.
Θα τους θυμόμαστε στους καθημερινούς μας αγώνες.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
Ν. ΙΩΝΙΑΣ & ΠΕΡΙΞ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Καταγγέλλουμε τη Δήμαρχο Δέσποινα Θωμαΐδου
και συνολικά τη δημοτική αρχή που αρνήθηκε να
δεχτεί και απαξίωσε τους μαζικούς φορείς και τους
κατοίκους της Αλσούπολης και της Καλογρέζας την
Τετάρτη 9 Φλεβάρη. Οι αντιδήμαρχοι που ήταν παρόντες μας ειρωνεύονταν και μας έλεγαν ότι «η Δήμαρχος είναι σε άδεια»… Ντροπή τους!

Εμείς ξέρουμε ότι η Δήμαρχος καλούσε τους κατοίκους της Νεάπολης να μαζέψουν υπογραφές για να
φύγουν τα απορριμματοφόρα από το γήπεδο του Ικάρου. Εμείς σαν σωματείο λέμε: ΝΑΙ, να φύγουν τα
απορριμματοφόρα από το στάδιο του Ίκαρου! Είμαστε
μαζί με τους κατοίκους που μένουν γύρω από το στάδιο. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, αντίθετα μας
ενώνει ο κοινός αγώνας, τα απορριμματοφόρα να
πάνε σε κατάλληλο χώρο και όχι δίπλα από σπίτια και
σχολειά.
Εμμένουμε στην απόφασή μας να μην έρθουν τα
απορριμματοφόρα να εγκατασταθούν στο οικόπεδο
της ALTEC στην Αλσούπολη! Η περιοχή αυτή λέγεται
«ανθρακωρυχεία», εκεί έχουν δοθεί μεγάλοι αγώνες
της εργατικής τάξης, των ανθρακωρύχων. Ο τόπος
αυτός είναι ιερός! Οι ανθρακωρύχοι, που πολλοί από
μας είμαστε απόγονοί τους, δούλευαν σε άθλιες συνθήκες και πέθαιναν στα 40 και 45 τους χρόνια από
μολυβδίαση και πνευμονοκοκκίαση.
Δεν θα επιτρέψουμε τα εγγόνια μας να πηγαίνουν
στο σχολειό δίπλα στα απορριμματοφόρα! Θα συνεχίσουμε με ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα
και συμμετοχή! Η οργή μας να μετατραπεί σε αγώνα!
Λέμε στη Δήμαρχο: Πάρε πίσω αυτή την απαράδεκτη πρόταση! Ο λαός της Αλσούπολης και της Καλογρέζας δεν θα σκύψει το κεφάλι!»
Το Σωματείο επίσης κάλεσε τα μέλη του και τους
κατοίκους της Αλσούπολης να συμμετέχουν μαζικά
στη σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής των σωματείων στις 13 /2 στο Παναιτώλιο.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΚΟ - ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Την πίτα έκοψε ο σύλλογος στις 2 Μάρτη 2022 στην
αίθουσα του συνδικάτου οικοδόμων Αθήνας με μεγάλη
συμμετοχή μελών του. Παραβρέθηκε και χαιρέτισε ο
αντιπρόεδρος της ΟΣΙΚΑ συν. Γιώργος Σκιαδιώτης.
Στη σύντομη ομιλία του ο πρόεδρος του συλλόγου
Γ. Αντωνίου τόνισε:
Συνάδελφοι σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωση
της κοπής της πίτας του συλλόγου για τη νέα χρονιά,
Η επικράτηση της πανδημίας ασφαλώς επηρέασε
όλους μας αρνητικά… αλλά όχι τη δυνατότητα και ικανότητα του συλλόγου να ασχολείται με τα προβλήματα, να παρεμβαίνει και να διατυπώνει θέσεις για τα
προβλήματα που κύρια δημιουργούσε η κυβερνητική
πολιτική, αλλά και οι γενικότερες εξελίξεις.
Αποκαλύψαμε αποπροσανατολιστικές θεωρίες και
προπαγανδιστικά επιχειρήματα όπως η «ανάπτυξη για
όλους» της ΝΔ και η «δίκαιη ανάπτυξη» του ΣΥΡΙΖΑ…
Πήραμε μέρος σε όλες τις δράσεις (απεργίες,
συγκεντρώσεις, συλλαλητήρια, άλλες παρεμβάσεις)
του ταξικού εργατικού και του συνταξιουχικού κινήματος, του ΠΑΜΕ και της ΣΕΑ… στο μεγάλο πανεργατικό- παλλαϊκό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα…
Καταδικάζουμε απερίφραστα την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία… Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας
στους λαούς της Ουκρανίας και της Ρωσίας, που έζησαν αδελφικά και ειρηνικά επί 70 χρόνια, στα χρόνια
του σοσιαλισμού στην ΕΣΣΔ…
Να κλείσουν όλες οι ξένες στρατιωτικές βάσεις, να
επιστρέψουν όλα τα ελληνικά στρατιωτικά τμήματα
από όλες τις χώρες και περιοχές, όπου επιχειρούν. Να
βγει η χώρα μας από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ…
Απαιτούμε από την κυβέρνηση να πάρει άμεσα
μέτρα για να στηρίξει και ενισχύσει το εισόδημα και το
βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων και του λαού…
Για την διεκδίκηση των αιτημάτων και των άλλων
αναγκών μας θα συνεχίσουμε τους αγώνες μας μέσα
από την ΣΕΑ των συνταξιουχικών οργανώσεων και μαζί
με το εργατικό κίνημα.

ΟΧΙ στον πόλεμο
των ιμπεριαλιστών
Οι εργαζόμενοι, οι λαοί δεν διαλέγουν στρατόπεδο ληστών
Διαλέγουν την πάλη για την απελευθέρωσή τους από τον καπιταλισμό
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Άρθρο του Δ. Κουμπούρη
στην εφημερίδα 60+

Αγωνιστική συστράτευση για την κοινωνική
ασφάλιση.
Συνταξιούχοι
και
εργάτες πρέπει να αντιταχθούν στα κυβερνητικά σχέδια, για να μην
περάσουν τα μέτρα.
Ο λογαριασμός που
απαιτούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι για την
κατάργηση του κοινωνικού χαρακτήρα της κοινωνικής
ασφάλισης, δεν έχει
εξοφληθεί από τους
ασφαλισμένους και τους
συνταξιούχους ακόμα.
Αυτό που ζούμε από
την δεκαετία του 1990,
όταν άρχισε το ξήλωμα
του ασφαλιστικού, με
τους πρώτους αντιασφαλιστικούς νόμους, συνεχίζεται και σήμερα σταθερά, επιχειρώντας, να
συμπληρωθεί το παζλ
όλων των προηγούμενων
κυβερνήσεων, ανεξάρτητα από το πώς αυτές
αυτοπροσδιορίζονται
πολιτικά, προωθώντας
νέους, ακόμα πιο επιτακτικούς αντιασφαλιστικούς νόμους, που τελικό
στόχο έχουν την οριστική
κατάργηση του όποιου
κοινωνικού χαρακτήρα
έχει εναπομείνει.
Σε αυτή την κατεύθυνση η κυβέρνηση της ΝΔ
αφού έχει υιοθετήσει όλο
το προηγούμενο αντιασφαλιστικό πλαίσιο, πριν
από λίγο καιρό, προχώρησε στην ψήφιση νέου
νόμου που ιδιωτικοποιεί
την επικουρική ασφάλιση
και την παραδίδει στα
νύχια των ιδιωτών με
χαμηλό,
μεσαίο
και
υψηλό επενδυτικό ρίσκο,
όπως ο νόμος υπαγορεύει. Μάλιστα, συνεχίζει
σταθερά σε αυτή την
πορεία, αφού την περασμένη
Παρασκευή
11/2/22, έφερε νέο νομοσχέδιο στη Βουλή με
στόχο όπως υποστηρίζει
την αναδιοργάνωση του
e-ΕΦΚΑ.
Πρόκειται για ένα νέο
νομοσχέδιο- έκτρωμα
που προετοιμάζει τον
ασφαλιστικό οργανισμό
να ανταποκριθεί στο ιδιωτικοποιημένο σύστημα
ασφάλισης, το οποίο,
στη συνέχεια, θα εμπλου-

τιστεί με παρόμοια νομοθετήματα,
για
την
συμπλήρωση του αντιασφαλιστικού παζλ.
Το
συγκεκριμένο
νομοσχέδιο έχει τρείς
βασικές ενότητες, που εν
συντομία είναι οι εξής:
• Με την πρώτη ενότητα νομοθετείται για
πρώτη φορά η πρόσληψη
σε δημόσιο οργανισμό,
ιδιωτών υπαλλήλων, με
διευθυντικές
θέσεις,
Μάνατζερ, μετά από την
ανάθεση της έκδοσης
συντάξεων σε ιδιωτικά,
δικηγορικά και λογιστικά
γραφεία, που πριν από
λίγο διάστημα εφαρμόζεται. Μάλιστα, για την επίτευξη αυτού του στόχου,
έχουν κατασυκοφαντηθεί, για ακόμα μία φορά,
οι
εργαζόμενοι
του
ασφαλιστικού
φορέα,
σχετικά με καθυστέρηση
έκδοσης των συντάξεων
και άλλων υπηρεσιών.
Η κυβέρνηση επιχειρεί
επιμελώς να αποκρύψει
την αλήθεια, που δεν
είναι άλλη από τη μείωση
του αριθμού υπαλλήλων
στο μισό, λόγω αποχώρησής τους για συνταξιοδότηση και την ελάχιστη
κάλυψη θέσεων με προσλήψεις νέων υπαλλήλων
στις διοικητικές υπηρεσίες. Έτσι, κατά την προσφιλή τους τακτική,
ρίχνουν τα βάρη στους
εργαζόμενους, προκειμένου να παραδώσουν τον
ασφαλιστικό φορέα στα
νύχια ιδιωτών.
• Η δεύτερη ενότητα
έχει να κάνει με ένα απαράδεκτο- τρομοκρατικόπειθαρχικό πλαίσιο που
εισάγεται και στην ουσία
καταργεί κάθε δυνατότητα των εργαζομένων να
έχουν λόγο μέσω των
οργάνων τους, για ζητήματα και προβλήματα
που προκύπτουν στη λειτουργία του οργανισμού.
• Η τρίτη ενότητα
σχετίζεται με το ξεπούλημα της ασφαλιστικής
περιουσίας των ασφαλισμένων, που είναι πραγματικά αμύθητη, αφού
αυτή υπολογίζεται στο
ποσό των 1.4 δισ. ευρώ.
Μάλιστα στο όνομα
αυτής της διαδικασίας η
κυβέρνηση έχει βαφτίσει
το νέο νομοσχέδιο ως
«αξιοποίηση» και με
σκοπό την εκποίηση της
ασφαλιστικής περιουσίας, δημιουργεί εταιρεία
που θα λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.
Η κυβέρνηση δεν θα
σταματήσει εδώ. Το επόμενο διάστημα έχει
στόχο να φέρει νέο νομοσχέδιο, που στο στόχα-

στρό της θα βάλει την
ενοποίηση προς τα κάτω
όλων των παροχών των
διάφορων κατηγοριών
ασφαλισμένων και συνταξιούχων.
Οι διατάξεις του
νόμου Κατρούγκαλου.
Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα, για το επόμενο διάστημα, είναι η
εφαρμογή των διατάξεων
του νόμου Κατρούγκαλου, που ψήφισε η
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ,
και αφορά, για πρώτη
φορά στην ιστορία του
ασφαλιστικού, στον διαχωρισμό της ενιαίας
σύνταξης σε Εθνική και
Αναλογική.
Αυτές οι διατάξεις δεν
ψηφίσθηκαν τυχαία. Στο
στόχαστρό τους είναι η
σταδιακή αφαίρεση της
Εθνικής σύνταξης, αφού
το κράτος μειώνει την
εισφορά του από τον
κρατικό προϋπολογισμό
για την κοινωνική ασφάλιση. Ήδη όπως γνωρίζουμε η εθνική σύνταξη
έχει μειωθεί, από την
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, από
τα 484 ευρώ σε 384 για
όσους
εργαζόμενους
βγήκαν στην σύνταξη με
20 χρόνια εργασίας και
στα 360 ευρώ, για όσους
έχουν 15 εργάσιμα χρόνια. Άλλωστε, δεν είναι
τυχαίο - συχνά, πυκνά
ακούγεται- ότι αυτά τα
ποσά πρέπει να φτάσουν
στο ύψος του ελάχιστου
εγγυημένου εισοδήματος, που δεν είναι άλλο,
από το ποσό των 220
ευρώ!
Η υπεράσπιση του
δημόσιου
κοινωνικού
ασφαλιστικού συστήματος και οι λύσεις που
πρέπει να δοθούν σε
όφελος των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων δεν βρίσκεται στη
προσμονή των εκλογών,
της
εναλλαγής
των
κυβερνήσεων στην εξουσία, για να συνεχίσουν
τις ίδιες πολιτικές. Ούτε
βέβαια με προσφυγές
στα δικαστήρια. Και τα
δύο αποτελούν όψεις του
ίδιου νομίσματος - αρκετή άλλωστε πείρα έχει
συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια από αυτή τη
διαδικασία. Το κοινωνικό
- ασφαλιστικό σύστημα
δεν χαρίστηκε, κατακτήθηκε με αγώνες, οι οποίοι
θα πρέπει να συνεχισθούν και να δώσουν
αγωνιστική απάντηση με
πιο πλατιά ακόμη ενότητα των εργαζομένων, των
συνταξιούχων και όλων
των λαϊκών στρωμάτων
για να μην περάσουν τα
βάρβαρα αντιασφαλιστικά τους σχέδια και μέτρα.

30 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ
Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Αυτή την περίοδο συμπληρώθηκαν 30
χρόνια από το 1992, όταν στο Μάαστριχ της
Ολλανδίας οι πολυεθνικές της Ευρώπης και
οι αστικές κυβερνήσεις συμφώνησαν για την
ενιαία στρατηγική τους στις επόμενες
10ετίες.
Ενιαία στρατηγική προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους αγώνες των λαών, τον ανταγωνισμό με τους αντιπάλους τους στα άλλα
ιμπεριαλιστικά κέντρα και για να αυξήσουν
την κερδοφορία τους.
Η συμφωνία αυτή ήταν και είναι το υπερμνημόνιο όλων των μνημονίων, που ακολούθησαν για τους λαούς της Ευρώπης και
τον ελληνικό λαό. Μέρος αυτής της ενιαίας
στρατηγικής ήταν και οι κατευθύνσεις και
αποφάσεις για το κοινωνικοασφαλιστικό
σύστημα. Η ουσία αυτής της στρατηγικής
ήταν η εξής:
Το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα που
εδραιώθηκε στη Δ. Ευρώπη στις αρχές του
20ου αιώνα ήταν αποτέλεσμα των αγώνων
των εργαζομένων και των λαών, της ανάγκης να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα
υγείας και επιβίωσης εκατομμυρίων θυμάτων
του Α΄ και ειδικά του Β΄ παγκόσμιου πολέμου
και της επιρροής που ασκούσε το σοσιαλιστικό σύστημα, το οποίο εξασφάλιζε ένα
υψηλό επίπεδο κοινωνικών παροχών στους
λαούς των χωρών που εντάχθηκαν σ’ αυτό.
Το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα στη Δ.
Ευρώπη όμως αναδείχτηκε ταυτόχρονα ένα
πολύ μεγάλο εμπόδιο στην καπιταλιστική
κερδοφορία και ανταγωνιστικότητα.
Παρά το γεγονός ότι υπολειπόταν πολύ
των αναγκών και των δυνατοτήτων, απορροφούσε τεράστια κεφάλαια για συντάξεις,
κοινωνικές παροχές, την πρόληψη και αποκατάσταση της υγείας των εργαζομένων και
των λαών γενικότερα, αφού το κεφάλαιο είχε
ανάγκη τη βιολογική ικανότητα και δυνατότητα της εργατικής τάξης να μπορεί να συντηρεί και αναπαράγει την εργατική δύναμή της,
ώστε να παράγει την υπεραξία, που αυτό
χρειαζόταν.
Όμως αρκετά χρόνια πριν, αλλά κύρια
μετά την ανατροπή του σοσιαλιστικού συστήματος, αναθεώρησαν τις πολιτικές τους για
το ασφαλιστικό σύστημα και κατέληξαν ότι
τα αστικά κράτη και οι καπιταλιστές όχι μόνο
δεν πρέπει να δίνουν χρήματα για συντάξεις,
πρόνοια, υγεία κ.λ.π., απεναντίας οι εργαζόμενοι από τους μισθούς τους- που έπρεπε
ταυτόχρονα να μειωθούν, ώστε τα ευρωπαϊκά μονοπώλια να γίνουν πιο ανταγωνιστικά
απέναντι σ’ εκείνα των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας,
Κίνας και άλλων αναδυόμενων καπιταλιστικών οικονομιών- να καλύπτουν τις δαπάνες
για τις ανάγκες αυτές, «επενδύοντας» ένα
μέρος (των μισθών) σε ιδιωτικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις.
Στη βάση των αρχών που διατυπώθηκαν
στη Συνθήκη του Μάαστριχτ και εξειδικεύτηκαν στη Λευκή Βίβλο και στις μετέπειτα αποφάσεις και κατευθύνσεις, σχεδίασαν και
προώθησαν ένα πλήρως ιδιωτικοποιημένο
κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα, ώστε από
την παρακρατούμενη υπεραξία της δουλειάς των εργαζομένων να επιστρέφονται
πίσω (σαν κοινωνικές παροχές) όσα λιγότερα μπορούσαν.
Από τότε «κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι».
Αυτές οι κατευθύνσεις και αποφάσεις υλοποιήθηκαν αποφασιστικά σε όλα τα κράτη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ήταν ένας από
τους όρους για την είσοδο νέων κρατών στην
Ε.Ε.
Υλοποιήθηκαν με στοχοπροσήλωση από
όλες τις κυβερνήσεις, σε όλες τις χώρες,
ανεξαρτήτως «χρώματος» και ονομασίας.
Δεξιές, σοσιαλδημοκρατικές, κεντρώες,
λεγόμενες αριστερές, κράτησαν σταθερά το
αντιλαϊκό τιμόνι.
Οι κατακτήσεις των κοινωνικοασφαλιστικών συστημάτων σε όλες τις χώρες της
Ε.Ε- και γενικότερα του καπιταλισμούξεθεμελιώθηκαν. Σήμερα από τις κατακτήσεις αυτές των λαών της Ευρώπης ελάχιστα
πράγματα απομένουν, η στρατηγική αυτή και
οι αποφάσεις του Μάαστριχ έχουν σε μεγάλο
βαθμό εφαρμοστεί.

Το ίδιο έγινε και στην χώρα μας. Όλες οι
κυβερνήσεις (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ- ΣΥΡΙΖΑ ) μόνες
τους, σε συνεργασία μεταξύ τους ή με άλλα
κόμματα, κινήθηκαν σταθερά στην υλοποίηση αυτής της στρατηγικής.
Από το 1992 αρχής γενομένης από τον
πρώτο νόμο της ΝΔ (Σιούφα) , έπειτα του
ΠΑΣΟΚ (Ρέππα- Λοβέρδου και Κουτρουμάνη), πάλι της ΝΔ (Βρούτση), του ΣΥΡΙΖΑ
(Κατρούγκαλου) και εκ νέου της ΝΔ (Βρούτση και Χατζηδάκη) όλες οι κυβερνήσεις
κινήθηκαν σταθερά στην αντιλαϊκή ρότα
αυτής της στρατηγικής και η μια συμπλήρωνε την άλλη με αντιλαϊκούς νόμους και διατάγματα.
Στη Ελλάδα είναι αλήθεια ότι η πορεία
αυτής της πλήρους ιδιωτικοποίησης και ισοπέδωσης των κοινωνικοασφαλιστικών και
συνταξιοδοτικών κατακτήσεων, όπως ομολογούν οι ίδιες οι κυβερνήσεις και οι καπιταλιστές, καθυστέρησε και καθυστερεί ακόμα
σημαντικά.
Επί 30 χρόνια οι καπιταλιστές και οι κυβερνήσεις τους προσπαθούν να υλοποιήσουν τη
στρατηγική του Μάαστριχ στο συγκεκριμένο
ζήτημα, να ολοκληρώσουν το έγκλημα.
Ακόμα δεν το έχουν καταφέρει πλήρως.
Αυτό οφείλεται αποκλειστικά στους αγώνες του εργατικού και συνταξιουχικού κινήματος. Κίνημα που αναπτύχτηκε χάρη στις
ακούραστες προσπάθειες και τους αγώνες
των ταξικών δυνάμεων στην χώρα μας, του
ΠΑΜΕ.
Από την πρώτη μαζική αντίδραση, την
τεράστια διαδήλωση ενάντια στο νόμο Γιαννίτση, που ανάγκασε την κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ να τον αποσύρει προσωρινά, αργότερα τους αγώνες που πέτυχαν την μη περικοπή των συντάξεων και την διατήρηση της
προσωπικής διαφοράς, την επιστροφή
μέρους των συντάξεων χηρείας, των αναδρομικών κ.λ.π όλες αυτές οι επιτυχίες του
κινήματος υπονόμευσαν, καθυστέρησαν την
πλήρη εφαρμογή της στρατηγικής του κεφαλαίου στο συγκεκριμένο ζήτημα.
Εφησυχασμός όμως και αυταπάτες δεν
δικαιολογούνται. Η στρατηγική αυτή παραμένει το ευαγγέλιο και ο μπούσουλας της ΝΔ,
του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ και των
άλλων κομμάτων του ευρωμονόδρομου. Από
μόνα τους όχι μόνο δεν θα ξηλώσουν κάτι
από το αντιασφαλιστικό πλαίσιο που έχουν
συνδιαμορφώσει, αντίθετα θα το συμπληρώσουν, όπως έκαναν με το νόμο για τον ΕΦΚΑ,
την περικοπή της μιας (εκ των δύο) «εθνικής»
σύνταξης, την προοπτική της παραπέρα μείωσής της κλπ.
Κανένας συμβιβασμός δεν θα υπάρξει με
αυτή την άθλια πραγματικότητα που έχουν
διαμορφώσει και θέλουν να την κάνουν
ακόμα χειρότερη.
Για τους συνταξιούχους της χώρας μας
και το κίνημα τους, είναι μονόδρομος η
παραπέρα συγκέντρωση δυνάμεων, η μαζικοποίηση των συνταξιουχικών σωματείων
και η ανάπτυξη ακόμα πιο μαζικών ενιαίων
αγώνων του συνταξιουχικού κινήματος και
συνολικότερα του εργατικού λαϊκού κινήματος.
Οι συνταξιούχοι της χώρας μας, γενικότερα οι εργαζόμενοι δικαιούμαστε συντάξεις
που να αρκούν να ζούμε με αξιοπρέπεια,
σύγχρονα αναβαθμισμένα δημόσια νοσοκομεία, δωρεάν πρόσβαση στα απαραίτητα
φάρμακα και τον θεραπευτικό τουρισμό και
συνολικά αξίζουμε ένα κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα που να ανταποκρίνεται και να
ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες μας.
Η οικοδόμηση ενός τέτοιου κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος είναι απόλυτα
εφικτή. Το επιτρέπουν η ανάπτυξη των
μέσων παραγωγής, η γενικότερη εξέλιξη
της τεχνικής και της επιστήμης, ο τεράστιος πλούτος που παράξαμε σαν πρώην
εργαζόμενοι, που παράγουν τα παιδιά και
τα εγγόνια μας, αλλά τον καρπώνεται μια
χούφτα οικονομικά και κοινωνικά παράσιτα.
ΣΚΙΑΔΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Αντιπρόεδρος της ΟΣΙΚΑ
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Αστεία και σοβαρά
Ποια είναι η νέα επενδυτική εκστρατεία, που θα
ξαναδώσει ώθηση στην ελληνική οικονομία; Η «silver
economy» («ασημένια οικονομία»), που λέει τι; Συνταξιούχοι, προφανώς αρκετά εύποροι, από ευρωπαϊκές
χώρες θα εγκαθίστανται μόνιμα στην Ελλάδα για το
υπόλοιπο της ζωής τους με «καλύτερη ποιότητα
ζωής», αυτήν που προπαγάνδιζε ο Μητσοτάκης. Την
εγκατάσταση αυτή, με αγορά και κατοικίας, θα αναλάβουν εταιρίες, που θα αποκομίζουν κέρδη έως 5
δισεκ. ευρώ το χρόνο, ενώ συνολικά η αγορά αυτή
μέχρι το 2025 θα περιλαμβάνει το 1/3 του ευρωπαϊκού
ΑΕΠ!!! Προβλέπεται μάλιστα πως όσοι απ’ αυτούς
μεταφέρουν εδώ τη φορολογική τους κατοικία, θα
πληρώνουν μόνο 7% φόρο εισοδήματος κι επίσης
όποιος αγοράσει νεόδμητο ακίνητο στην Ελλάδα έως
το 2024, απαλλάσσεται από ΦΠΑ! Για τους γερμανούς
συνταξιούχους η Ελλάδα μπορεί να καταστεί «η Φλόριντα της Ευρώπης», γράφουν γερμανικές εφημερίδες.
Τι άλλο θέλουμε εμείς οι ιθαγενείς συνταξιούχοι.
Να ζήσουμε επί τέλους στη Φλόριντα. Πόσοι από
εμάς δεν έχουμε ονειρευτεί ένα τέτοιο ταξίδι; Ε να
τώρα θα γίνει πραγματικότητα, θα ζούμε κι εμείς μόνιμα στον παράδεισο αυτό!! Τι είπατε; Με 500 ευρώ
σύνταξη; Ε μην είστε αχάριστοι. Άλλωστε στον παράδεισο τι να την κάνετε τη σύνταξη…
----------------------------------Σχίζει τα ιμάτιά του ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν διαπιστώνει
πως η κυβέρνηση της ΝΔ, με την αντιλαϊκή πολιτική
της διαταράσσει όχι το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων και του λαού, αλλά την «κοινωνική συνοχή». Πχ οι ανατιμήσεις των ειδών λαϊκής κατανάλωσης «απειλούν την κοινωνική συνοχή», κατά τον
ΣΥΡΙΖΑ. Κι ανησυχεί σφόδρα, διότι η «κοινωνική
συνοχή» είναι μια κατάσταση που πρέπει να παραμένει σταθερή. Για ποια «κοινωνική συνοχή» όμως
στενοχωριέται ο ΣΥΡΙΖΑ, προβάλλοντας μάλιστα το
επιχείρημα πως αυτός σαν κυβέρνηση θα την διατηρήσει σε ησυχία; Μα για την συνοχή της υποταγής
της εργατικής τάξης και του λαού στα προστάγματα
του κεφαλαίου. Αυτό είναι που επιθυμεί διακαώς και
προσπαθεί με κάθε τρόπο- κυρίως με τους κατασταλτικούς νόμους και μηχανισμούς- να διατηρεί
μια τέτοια συνοχή.
Τι λέμε εμείς; Ότι δεν θέλουμε «κοινωνική συνοχή» με το κεφάλαιο, τη μεγαλοεργοδοσία, τα μονοπώλια. Εμείς αντιπαλεύουμε τη συνοχή αυτή. Αγωνιζόμαστε να την διαλύσουμε, να την ανατρέψουμε,
να προκαλέσουμε κοινωνική αναταραχή, που θα
αμφισβητεί τους νόμους της πλουτοκρατίας και των
κυβερνήσεών της. Που θα προωθεί και θα ενισχύει
την συνοχή της εργατικής τάξης με τους κοινωνικούς συμμάχους της, την μεροκαματιάρα αγροτιά
και τους αυτοαπασχολούμενους, κόντρα στη συνοχή των αφεντικών. Κόντρα στη συνοχή των κομμάτων τους. Συνένοχοι σ’ αυτή τη συνοχή δεν θα
γίνουμε.
----------------------------------Η κόντρα Δύσης- Ρωσίας που ξέσπασε τόσο σφοδρή στα κεφάλια του Ουκρανικού λαού, σκέπασε μια
άλλη, πολύ πρόσφατη- ολίγων ημερών- συναίνεσή
“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, που σχεδόν πέρασε έτσι κι αλλιώς απαρατήρητη.
Στο Καζακστάν λοιπόν ξέσπασε μια λαϊκή εξέγερση, με
αφορμή πράγματα που κι εδώ συμβαίνουν, όπως ακρίβεια, απολύσεις κλπ, που έκανε τα θεμέλια της «καθεστυκίας τάξης» εκεί να τρίξουν. Κι επειδή η κυβέρνηση
δυσκολευόταν να τα βγάλει πέρα, αφού σημειώθηκαν
και ανυπακοές στο στρατό και στην αστυνομία να χτυπήσουν τους εργαζόμενους και τον ξεσηκωμένο λαό,
κινητοποιήθηκε το εκεί ΝΑΤΟ ή CSTO (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ), που περιλαμβάνει Λευκορωσία- Αρμενία- Καζακστάν- Τατζικιστάν- Κιργιζία, υπό την ηγεσία της Ρωσίας. Στρατεύματά του εισέβαλαν στο Καζακστάν, κατέλαβαν κρίσιμες
δομές της χώρας κι έδωσαν τη δυνατότητα στο πρόεδρό του Κ.Ζ. Τοκάεφ να απεμπλέξει ειδικές στρατιωτικές μονάδες, που τις έστειλε στις εξεγερμένες περιοχές να ελέγξουν το λαό, δίνοντας μάλιστα την εντολή
«να χτυπάνε στο ψαχνό». Κι έτσι αφού σκοτώθηκαν
άοπλοι πολίτες, χιλιάδες συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν, επήλθε η διαταραχθείσα «κοινωνική συνοχή»
που λέγαμε και παραπάνω. Ποιο ήταν το γεγονός που
ελάχιστοι πήραν χαμπάρι; Οι ΗΠΑ «χαιρετίζουν την
ανακοίνωση ότι οι ειρηνευτικές δυνάμεις του CSTO
ολοκλήρωσαν την αποστολή τους στο Καζακστάν»,
δήλωσε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. ΗΠΑ και
Ρωσία είναι αδέρφια λοιπόν όταν τα διάφορα ΝΑΤΟ
περιφρουρούν με στρατιωτικές εισβολές σε άλλες
χώρες τα συμφέροντα των σύμμαχων αστικών τάξεων,
καταστέλλοντας και αποτρέποντας εργατικά και λαϊκά
κινήματα από το να γίνουν παραδείγματα ανατροπής
της καπιταλιστικής «κοινωνικής συνοχής». Όταν όμως
τα αστικά συμφέροντα συγκρούονται, τότε οι εισβολές
είναι… απαράδεκτες, καταδικαστέες και προκαλούν
κυρώσεις και άλλες αντιπαραθέσεις.
Εμείς σαν εργατικό- λαϊκό κίνημα, αντικαπιταλιστικό
και αντιιμπεριαλιστικό, καταδικάσαμε την εισβολή των
Ρώσων και στο Καζακστάν και στην Ουκρανία. Γιατί δεν
διαλέγουμε ιμπεριαλιστικό στρατόπεδο, αλλά είμαστε
με τους εργάτες, τους λαούς σε κάθε χώρα, καταγγέλλουμε και πολεμάμε ενάντια στα ΝΑΤΟ κάθε πλευράς.
----------------------------------Θυμάστε τι έλεγαν οι διάφοροι ελληνογιάνκηδες
για την εκλογή του Μπάιντεν σαν προέδρου των
ΗΠΑ: ΝΔκράτες, ΣΥΡΙΖΑιοι, Βαρουφάκηδες και λοιποί; Ξαναζητωκραύγαζαν, όπως παλιότερα με τον
Ομπάμα και πιο παλιά με τον Κλίντον. Ο Τσίπρας
μάλιστα του είχε στείλει και συγχαρητήρια επιστολή,
αναφερόμενος σε «προοδευτικές ηγεσίες που θα
δώσουν προοδευτικές λύσεις»!!! Δεν πέρασε ένας
χρόνος και κάτι και άρχισαν οι κλάψες της απογοήτευσης. Με τη μεγαλύτερη κακομοιριά να εκφράζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, που μέσω της ΑΥΓΗΣ, διαπίστωνε πως «η Αμερική του Τζο Μπάιντεν δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται στις μεγάλες προσδοκίες του
δημοκρατικού και προοδευτικού κόσμου» και ότι...
«ο τρόπος της αντιπαράθεσης» της κυβέρνησης
Μπάιντεν «με την Κίνα και τη Ρωσία δεν φαίνεται να
οδηγεί προς το παρόν σε έναν ασφαλέστερο
κόσμο»! Σήμερα βέβαια, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, φαίνονται να ανακάμπτουν,
αφού θεωρούν ότι η συμμαχία με τις ΗΠΑ και το
ΝΑΤΟ πρέπει να ενισχυθεί, για να βοηθήσει τους
ανατολικότερους εταίρους «κόντρα στην επικίνδυνη
Ρωσία». Το ότι «ο τρόπος της αντιπαράθεσης» της
κυβέρνησης Μπάιντεν «με την Κίνα και τη Ρωσία»
οδήγησε τα πράγματα στο σημείο αυτό, δεν παίζει
κανένα ρόλο για τον ΣΥΡΙΖΑ. Το ΝΑΤΟ να είναι καλά
και η ελληνοαμερικάνικη συμμαχία!!
--------------------------------Με αφορμή την επανέναρξη των διμερών συζητήσεων Ελλάδας- Τουρκίας για τον καθορισμό της ατζέντας των θεμάτων, που θα μπουν σε διαδικασία διευθέτησης και συμφωνίας, οι οποίες μάλιστα πήραν και
πιο επίσημο χαρακτήρα μετά τη συνάντηση Ερντογάν- Μητσοτάκη στην Κωνσταντινούπολη στις 13/3,
θυμηθήκαμε τη δήλωση του τούρκου υπουργού ενέργειας πως «με τη βοήθεια του θεού θα παραιτηθούν

(οι έλληνες) το συντομότερο δυνατό από τα λάθη
τους (όσα υποστηρίζουν)».
Όταν διαβάσαμε τη δήλωση αυτή, σκεφτήκαμε ότι
ο τούρκος υπουργός εννοούσε τον Αλλάχ, που θα
βοηθούσε τους έλληνες να καταλάβουν τα λάθη
τους!!! Όπως κι εμείς θα καλούσαμε το δικό μας θεό,
τον Χριστό, να βοηθήσει τους τούρκους να παραδεχτούν τα δικά τους λάθη. Δεν θα ήταν κακή μια συνεργασία των δύο θεών, αν οδηγούσε σε κάτι καλό.
Πέσαμε όμως έξω. Γιατί αμέσως μετά ένας άλλος
τούρκος υπουργός (της άμυνας) μας ενημέρωσε πως,
«οι διερευνητικές επαφές και τα μέτρα οικοδόμησης
εμπιστοσύνης με την Ελλάδα, καθώς και ο καθορισμός θαλάσσιων ζωνών θα γίνει υπό τη σκέπη του
ΝΑΤΟ!». Κι έτσι καταλάβαμε το δικό μας λάθος. Ο εν
λόγω θεός δεν θα είναι ούτε ο Αλλάχ, ούτε ο Χριστός.
Θα είναι το ΝΑΤΟ. Κι οφείλουμε να παραδεχτούμε
πως οι δυο θεοί δεν φτουράνε μπροστά στο θεό-ΝΑΤΟ, είναι πολύ ανώτερός τους. Και βέβαια είναι σίγουρο πως την επιδιαιτησία του θεού-ΝΑΤΟ την αποδέχονται και οι τούρκοι και οι έλληνες. Υπό τη σκέπη και με
την ευλογία λοιπόν του θεού-ΝΑΤΟ όλα θα πάνε καλά.
Για το ΝΑΤΟ. Που σε πρόσφατη νέα δήλωση αξιωματούχων του, μας κάλεσε- και με αφορμή την ένταση
από τα Ουκρανικά- με απλά λόγια, «να τελειώνουμε με
τις διενέξεις με την Τουρκία».

ΠΑΝΔΗΜΙΑ - ΥΓΕΙΑ

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έφερε σε δεύτερη ή και τρίτη
θέση, όσον αφορά την ενημέρωση και το ενδιαφέρον του λαού,
τον άλλο «πόλεμο», αυτόν της πανδημίας του κορονοϊού. Κι
ήταν μια καλή ευκαιρία για την κυβέρνηση να κηρύξει, με δική
της απόφαση, τη λήξης της, να την περάσει όσο πιο μουλωχτά
γινόταν.
Επιλογή, που φυσικά όχι μόνο δεν βάζει τέλος στην πανδημία, αλλά συντηρεί και ενισχύει την θανατηφόρα επιρροή της.
Έτσι οι απώλειες ζωών δεν ανακόπηκαν. Η σχετική μείωση του
αριθμού τους δεν σημαίνει τίποτε άλλο, παρά ότι εξαντλείται το
πλήθος των ανεμβολίαστων, από τους οποίους προέρχονται τα
περισσότερα θανατηφόρα κρούσματα. Τις τελευταίες μάλιστα
μέρες υπάρχει και μικρή αύξηση των θανάτων, ενώ στο σύνολό
τους ξεπέρασαν τους 26.370.
Μια μακάβρια στατιστική που λέει πως, όταν θα χαθούν όλοι
αυτοί από τη ζωή, τότε πραγματικά η πανδημία θα έχει τυπικά
λήξει. Και λέμε τυπικά, γιατί απλά κανείς, επιστήμονας τουλάχιστον, δεν είναι τόσο αισιόδοξος, ώστε να προδιαγράφει το οριστικό τέλος της, αφού σχεδόν όλοι φοβούνται μια νέα έξαρσή
της, με τα ίδια ή άλλα μεταλλαγμένα στελέχη σε επόμενη φάση
και εφ’ όσον η κυβέρνηση εξακολουθεί να αρνείται να πάρει
μέτρα ενίσχυσης του δημόσιου ΕΣΥ και πραγματικής, αποτελεσματικής προστασίας των εργαζομένων και του λαού στις εστίες μετάδοσης του ιού.
Ταυτόχρονα η κυβέρνηση βρήκε ευκαιρία να προωθήσει,
πάλι στα μουλωχτά, τα σχέδιά της για το «νέο ΕΣΥ», που πλέον
θα παραδοθεί σταδιακά οριστικά στα χέρια του ιδιωτικού κεφαλαίου. Έτσι εμφάνισε ν/σ για την «αναδιάρθρωση» της ΠΦΥ,
όπου μέσω αυτής θα σπρώξει την εισχώρηση του ιδιωτικού
τομέα στον δημόσιο, θα πιέσει τους γιατρούς του δημοσίου να
γίνουν υπηρέτες των ιδιωτών, με τυράκια κάποια μερίδια από
αμοιβές.
Συνολικά η στόχευση της κυβέρνησης είναι η μείωση των
κρατικών δαπανών. Κι αυτό θα επιτευχθεί επίσης με τα μέτρα
που πρόσφατα ανακοίνωσε, όπως:
- Η απόλυση των περίπου 7.000 νοσοκομειακών υπαλλήλων
που έχουν τεθεί σε αναστολή, με τη δικαιολογία της άρνησης
εμβολιασμού, θα επιφέρει ένα μεγάλο όφελος από τη μείωση
της μισθοδοσίας στα νοσοκομεία.
- Οι νέες προσλήψεις που θα γίνουν (λιγότερες από τους
7.000 απολυμένους) θα αφορούν κύρια ήδη υπηρετούντες και
αμειβόμενους με συμβάσεις μερικής απασχόλησης, οπότε
κόστος από αύξηση μισθοδοσίας πολύ μικρό.
- Οι ήδη υπηρετούντες είναι κύρια γιατροί, άρα οι θέσεις
νοσηλευτικού- βοηθητικού προσωπικού που θα αδειάσουν από
τις απολύσεις δεν θα καλυφθούν, οπότε η δυσλειτουργία των
μονάδων θα μεγαλώσει, μια ακόμα δικαιολογία για παραπομπή
στους ιδιώτες. Συνολικά θα υπάρξει μείωση εργαζομένων στα
δημόσια νοσοκομεία. Ο κρατικός προϋπολογισμός θα βγει «κερδισμένος».
- Θα ενισχυθεί το σύστημα της, με ιδιωτικά κριτήρια, λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων, όπου στα απογευματινά
ιατρεία τους, τα οποία σήμερα λειτουργούν με αμοιβή- ταρίφα
ανάλογη με την ασθένεια, την ειδικότητα και το επιστημονικό/
υπηρεσιακό επίπεδο του γιατρού- που πληρώνουν οι ασθενείςθα προστεθούν και τα απογευματινά χειρουργεία, τα οποία θα
έχουν δυνατότητα να αξιοποιούν και ιδιώτες γιατροί.
Κόντρα στις επιλογές αυτές έχει αναπτυχθεί ένα ισχυρό
κίνημα αντίστασης και αγώνα από τους εργαζόμενους στα
δημόσια νοσοκομεία, που με αλλεπάλληλες απεργιακές και
άλλες κινητοποιήσεις διεκδικούν ένα ΕΣΥ, που θα είναι φτιαγμένο για να υπηρετεί τις ανάγκες του λαού, την παροχή υψηλού επιπέδου και δωρεάν υπηρεσιών υγείας- περίθαλψης.
Στο πλευρό τους έχουν το σύνολο των εργαζομένων και του
λαού σε έναν κοινό αγώνα με τους στόχους αυτούς.

8

ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ

Μάρτης 2022

Ιμπεριαλισμός και Ειρήνη
Ιμπεριαλισμός και Ειρήνη είναι δυο ασύμβατες
Πάντως το βέβαιο είναι ότι,
καταστάσεις. Είναι συμβατές μόνο όταν η δεύτερη
- αν υποταχτούμε μέσα από την δική μας άβουλη
λέξη μπαίνει σε εισαγωγικά, δηλαδή όταν είναι στην
απραξία, από την αυταπάτη πως μπορεί ο ιμπεριαλιουσία ανύπαρκτη. Αποδείχνεται συνεχώς, ειδικά τα
σμός να γίνει καλός, πως κάποιοι έξυπνοι και καπάτελευταία 30 χρόνια, μετά την ανατροπή του σοσιατσοι «σωτήρες- ηγέτες» θα σώσουν κάθε έναν λαό
λιστικού συστήματος και τη διάλυση της ΕΣΣΔ, την
ξεχωριστά.
ανατροπή του συσχετισμού δυνάμεων υπέρ του
- αν μας ανακουφίζει που οι πόλεμοι γίνονται
καπιταλισμού, την κυριαρχία του σε παγκόσμιο επίμακριά από την πόρτα μας, μας παρηγορεί και μας
πεδο.
ξαλαφρώνει από τις ενοχές- αν φυσικά νιώθουμε
Η ξέφρενη επίθεση των δυνάμεων του κεφαλαίου
κάποιες- ο «πόνος ψυχής» για τους δυστυχείς μπροστην παγκόσμια εργατική τάξη και στους λαούς, στα
στά στην οθόνη της τηλεόρασης.
δικαιώματα και κατακτήσεις τους, συνοδεύτηκε από το
- αν αποδεχόμαστε που ο καναπές της αδιαφορίας
ξέσπασμα ενός νέου σφοδρότερου ανταγωνισμού
μας- στην πράξη- για τα δικά μας προβλήματα χωράανάμεσα στις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, εφ’ όσον η
ει και την αδιαφορία- στην πράξη- για τα προβλήμαανατροπή του σοσιαλισμού οδήγησε και στην εμφάνιτα- και μάλιστα τέτοιας τάξης- των άλλων.
ση νέων ισχυρών καπιταλιστικών κρατών, με μονοπώ- αν κουνηθούμε από τον καναπέ μας «και γίνει
λια που άπλωσαν την επιρροή τους στη διεθνή καπιτακάτι», υποθετικά, «θα την πληρώσουν τα παιδιά μας».
λιστική αγορά και αμφισβητούν πλέον την ισχύουσα
- αν διαλέξουμε «αδικούμενο» ιμπεριαλιστή, έχουκατάταξη στην πυραμίδα ισχύος, την κατανομή των κερδών, όπως είχε διαμορφωθεί με με κάνει το καθήκον μας απέναντι στο «δίκιο».
τη λήξη του 2ου ΠΠ.
Όλα αυτά μας αποτρέπουν να αγωνιστούμε- όχι μόνοι μας αλλά μαζί με τους άλλουςΚίνα, Ρωσία, Ινδία, Πακιστάν κ.α. έχουν μπει δυναμικά στην αγορά και στην κερδοφο- ώστε να βοηθήσουμε εμάς και τα παιδιά μας «να μην την πληρώνουμε σήμερα» όχι
ρία, διεκδικούν μερίδιά τους, που μέχρι πριν λίγες μόνο δεκαετίες η νομή τους ήταν υποθετικά, αλλά σε πραγματικό, καθημερινό χρόνο.
σχεδόν αποκλειστικό προνόμιο της «δύσης». Η δυναμική οικονομική ανάπτυξη και εξάΗ απάντηση όμως είναι αμείλιχτα μία και μόνη. Να παλέψουμε όλοι μαζί, εργάτες,
πλωση της Κίνας και η σύγκρουσή της με τις ΗΠΑ για την πρωτοκαθεδρία. Η στρατιω- λαός ενωμένοι, σε κοινή δράση με τα εργατικά, λαϊκά κινήματα σε όλες τις χώρες για
τική ενίσχυση της Ρωσίας με την προσπάθεια ταυτόχρονα να στήσει καπιταλιστικές να απαλλαχτούμε από το βάρος αυτό του ιμπεριαλισμού. Του ληστή και δολοφόνου.
ενώσεις με κράτη της πρώην ΕΣΣΔ, αλλά και με Κίνα, Βραζιλία, Ινδία, άλλες αναδυόμε- Που η «ειρήνη» του διαφέρει από τον πόλεμό του μόνο από το πλήθος, τη μάζα των
νες οικονομίες.
απωλειών σε ανθρώπινες ζωές. Γιατί και στην «ειρήνη» του, ο εργάτης στην COSCO,
Οι ΗΠΑ απαντούν με την ενίσχυση και εξάπλωση του ΝΑΤΟ, νέες συμμαχίες (λχ που το μηχάνημα του έκοψε στην κυριολεξία τη ζωή στη μέση, του ίδιου μεγέθους
AUKUS), αναδιάταξη των στρατηγικών ενδιαφερόντων τους. Αλλά κύρια με την επίσημη θύμα είναι. Τα εκατομμύρια νεκροί από την πανδημία στην «ειρήνη» δεν διαφέρουν
κήρυξη των Κίνας και Ρωσίας σαν «εχθρών», που απειλούν την υπάρχουσα κατάσταση, από τις χιλιάδες νεκρούς στα πεδία των πολέμων.
την οποία είχαν επιβάλλει και που η αντιμετώπισή τους αποτελεί την πρώτιστη προτεΙμπεριαλισμός και Ειρήνη είναι ασύμβατες καταστάσεις. Συμβατή είναι η ανάγκη
ραιότητα για τις ΗΠΑ. Βέβαια η απόλυτη διεθνοποίηση των οικονομικών σχέσεων και η των λαών μόνο για Ειρήνη. Κι αυτή θα προέλθει με τη μοναδική επιλογή της κήρυαναγκαστική διαπλοκή στα πλαίσια του διεθνούς ελεύθερου εμπορίου και οικονομικών ξης του ταξικού- εργατικού και λαϊκού πολέμου στον πόλεμο των ιμπεριαλιστών, στην
συναλλαγών, η ελεύθερη μετακίνηση και εγκατάσταση κεφαλαίων παντού, έχει δημιουρ- εκμετάλλευση των καπιταλιστών.
γήσει μια κατάσταση, η οποία υποχρεώνει τις ιμπεριαλιστικές οικονομίες σε μια αλληλοσύνδεση, που δεν μπορούν να ξεπεράσουν.
Έτσι ΗΠΑ και Κίνα την ώρα που αντιπαρατίθενται, ταυτόχρονα προσπαθούν να
(παράφραση του τίτλου της μουσικής σύνθεσης του
συνεργαστούν. Ανάμεσα στη σύγκρουση ΕΕ και Ρωσίας εισχωρεί η εξάρτησή τους από
την ενέργεια και την ανάγκη αξιοποίησης των τεράστιων αγορών τους, το ίδιο με την
Γ. Μαρκόπουλου- ποιος πληρώνει τον βαρκάρη)
Κίνα. Οι ανάγκη της συνεργασίας φέρνει οικονομικές και άλλες συμφωνίες, οι αντιπαραΗ ΕΕ, με ευκαιρία την πολε- αμυντικών προϋπολογισμών χρεώσεις προς το ΝΑΤΟ που
θέσεις κυρώσεις και αντικυρώσεις, μέτρα και αντίμετρα. Συμβιβασμοί και οξύνσεις
μική σύγκρουση στην Ουκρα- τους, το ίδιο η Γερμανία- μάλι- συνεχώς θα αυξάνονται, αλλά
είναι μια καθημερινότητα, που στα πλαίσια του ιμπεριαλισμού είναι προεκτάσεις του
νία, μετά την εισβολή της στα στο αστρονομικό ποσό και τις αντίστοιχες υποχρεώνόμου της ανισόμετρης ανάπτυξης των καπιταλιστικών οικονομιών. Κι αυτός ο νόμος
Ρωσίας, αποφάσισε να ενισχύ- των 100 δισεκ. ευρώ- ενώ
σεις προς την «αυτοδύναμη»
σει την «αμυντική» της θωράκι- συζητιέται η έκδοση ευρωπαϊ- εξωτερική και στρατιωτική
ισχύει ακόμα και μέσα στις ενώσεις πχ ΕΕ, όπου έχουν καθιερωθεί ενιαίοι κανόνες λειση, να προωθήσει τη στρατιω- κού ομολόγου, δηλαδή ενός πολιτική της ΕΕ; Ποιοι άλλοι
τουργίας της οικονομίας της αγοράς κλπ. Η Γερμανία δεν είναι διατεθειμένη να παρατική της ενδυνάμωση, την ικα- μηχανισμού δανεισμού της
παρά οι λαοί. Που ήδη προεχωρήσει περισσότερο μερίδιο στις άλλες, Γαλλία και Ιταλία νιώθουν ριγμένες, προσπανότητά της να παρεμβαίνει πιο ΕΕ, που, ανάμεσα στα άλλα, τοιμάζονται πολυποίκιλα για
θούν να ανακτήσουν έδαφος, ο πλούσιος βορράς δεν «συμπονά» τον φτωχότερο νότο
αποφασιστικά και «αυτοδύνα- θα χρηματοδοτήσει και τις το φόρτωμα αυτών των βαρών
κ.α. τέτοια. Κι όλοι μαζί και χώρια ενάντια και σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, με την Κίνα,
μα» σε όποιες καταστάσεις και σχετικές αμυντικές δαπάνες στις πλάτες τους.
εξελίξεις, όπου ο ιμπεριαλιστι- των κρατών- μελών της ΕΕ.
Η «απειλή» του ρώσικου
τη Ρωσία. Κι όλες μαζί και χώρια στην Ασία, στην Αφρική, στην Νότια Αμερική. Κι όλες
κός χαρακτήρας και ρόλος
Στην ίδια λογική αμέσως μπή- αναθεωρητισμού είναι μια
μαζί πιο βαθειά μέσα στο ΝΑΤΟ, αλλά και (θέλουν) περισσότερο ανεξάρτητες από αυτό.
της θα απαιτείται να αποδεί- καν και άλλες χώρες (Γαλλία, καλή δικαιολογία. Η ανάγκη
Ένα κουβάρι στο οποίο μπλέκουν τους λαούς, γιατί πάντα πρέπει να υπάρχουν τα
χνεται με πιο έντονο τρόπο. Ιταλία, αλλά και μικρότερες
της (κατά δήλωση Μπορέλ)
θύματα, που θα πληρώνουν τις καταστάσεις αυτές. Κάποιοι να φορτώνονται τα βάρη.
«Να επιστρέψει» όπως πανη- όπως οι Βαλτικές) ενώ η εγκα- «υπεράσπισης των φιλελεύθεΤων οικονομικών κρίσεων που φέρνουν οι συμφωνίες και αντιπαραθέσεις, των εξοπλιγυρίζουν η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το τάσταση αμερικάνικων και ρων αξιών μας (που) δεν θα
ΠΑΣΟΚ, ο Γιάνης (με ένα ν) ΝΑΤΟικών στρατιωτικών δυνά- είναι εφικτή, εάν δεν υπάρχει
σμών για να διατηρούνται οι οξύνσεις, των πολέμων για να εκτονώνονται και να καταλήκ.α., λες και είχε «φύγει» ποτέ. μεων και βάσεων διευρύνεται πολιτική δέσμευση και αν οι
γουν στο μοίρασμα των αγορών. Θύματα των πολεμικών συγκρούσεων, νεκρά κορμιά
Έτσι ξεκίνησε ένα ράλι
προς Ρουμανία, Βουλγαρία,
πολίτες δεν προτίθενται να
στα πεδία των μαχών.
αποφάσεων, που κλειδώνει
Πολωνία.
κάνουν κάποιες θυσίες…
Επίσης θύματα που τα μπλέκουν και στην δική τους πολιτική, ιδεολογική αντιπαράθεαυτή την προοπτική, χωρίς να
Τα μονοπώλια των στρατι- (όπου) οι Ευρωπαίοι πολίτες
ση. Έτσι ωθούν με χίλιους δυο τρόπους και ιδιαίτερα με τους προπαγανδιστικούς μηχαεκφεύγει ποτέ από τον απα- ωτικών εξοπλισμών τρίβουν τα πρέπει να μειώσουν τη ζέστη
ραίτητο στενό δεσμό με το χέρια τους από ικανοποίηση. στα σπίτια τους. Όλοι πρέπει
νισμούς τους, με ωμούς συνειδησιακούς εκβιασμούς τους λαούς, τους εργαζόμενους
ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ. Οι Νορβη- Χαρακτηριστικό παράδειγμα να κάνουν μια προσπάθεια. Με
να διαλέγουν στρατόπεδα ιμπεριαλιστών. Φιλοαμερικάνοι και ευρωπαϊστές, φιλοκινέζοι
γία και Φινλανδία ανακοίνω- οι (προφητικές;) δηλώσεις του τον ίδιο τρόπο (που) θα χρησικαι φιλοαμερικανοί, φιλορώσοι και φιλοδυτικοί, φιλονατοϊκοί και ανεξαρτητοευρωπαίοι,
σαν πως σκέφτονται σοβαρά διευθύνοντα συμβούλου της
μοποιούσανε λιγότερο νερό
φιλογερμανοί και αντιγερμανοί, αναγκαίοι και μη αναγκαίοι εξοπλισμοί, καλοί λευκοί και
να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Η «Raytheon», που σε διάσκεψη
εάν υπήρχε ξηρασία»! Ή όπως
κακοί μαύροι μετανάστες είναι οι εκφάνσεις και αποτυπώσεις αυτών των εκβιαστικών
Σουηδία, Φινλανδία, Πολωνία με επενδυτές στις 25 Γενάρη
το είπε ο Σκέρτζος «να μην
αποφάσισαν την ενίσχυση των ανέφερε: «Και φυσικά, οι εντάξεχνάμε αναμμένο το θερμοσίδιλημμάτων. Πάντα όμως φιλοκαπιταλιστές, υποταγμένοι στα αστικά προστάγματα.
σεις στην Ανατολική Ευρώπη,
φωνα!!!». Κι αύριο θα μας
Ιμπεριαλισμός και Ειρήνη είναι δυο ασύμβατες
στη Θάλασσα της Νότιας
πούνε να μισομαγειρεύουμε
καταστάσεις.
Κίνας ασκούν πίεση σε οριτη φασολάδα, να μισοψήνουΙμπεριαλισμός και πόλεμος είναι δυο απόλυτα συμβασμένες από τις αμυντικές με το κοτόπουλο, για να
Ουκρανέ Σεργκέι, Ρώσε Σεργκέι
τές καταστάσεις, ο ιμπεριαλισμός δεν μπορεί να «ζήσει»
δαπάνες… θα δούμε κάποιο
κάνουμε οικονομία στο ρεύμα.
όφελος από αυτό». Και ο πρόΉ να παρατήσουμε τα αυτοκίτο στάρι που σπέρνατε μαζί, τώρα θα κλαίει.
χωρίς πολέμους. Δεν είναι αντιφατικό, αποδείχνεται
εδρος της «Lockheed Martin»
νητα εμείς οι λεφτάδες συνταδυστυχώς διαχρονικά η σύμφυσή τους, ο πόλεμος είναι
Δεν είν’ τα τρακτέρ που το θερίζουν,
είπε πως οι ανταγωνισμοί ξιούχοι, που έχουμε το υπέρη βίαιη, στρατιωτική προέκταση των τεράστιων αντααλλά οι ερπύστριες που το τσακίζουν.
μεταξύ μεγάλων δυνάμεων
τατο προνόμιο, σαν ακόμα μια
γωνισμών των μονοπωλιακών συμφερόντων, όταν
έχουν ανανεωθεί… δεν καθόαπόδειξη του πλούτου μας,
Είσασταν δύση κι ανατολή
αυτοί δεν μπορεί να συμβιβαστούν με «ειρηνικά» μέσα.
μαστε και απλώς παρακολουτης κατοχής ΙΧ.
δύο αδέρφια σε μια ζωή.
θούμε τι συμβαίνει. Δεν
Δεν πειράζει λοιπόν να
Το θέμα είναι οι λαοί, η παγκόσμια εργατική τάξη, η
Όσα δικά σας ήτανε χτες,
μπορώ να μιλήσω για αριθξεπαγιάζουμε εμείς, οι λαουεργατική τάξη σε κάθε χώρα τι πρέπει, τι έχουν καθήκον
μούς», είπε και πρόσθεσε πως
τζίκοι, αρκεί να ζεσταθούν τα
τα μοιραστήκαν αχρείοι ληστές,
και ευθύνη να πράξουν. Εδώ γεννιέται το πραγματικό, το
η «απειλή» εντείνεται και η
κέρδη των μονοπωλίων και
Το
‘να
συμφέρον
πήγ’
από
‘δω,
ουσιαστικό δίλημμα. Δίλημμα ζωής ή θανάτου και με τη
εταιρεία θα πρέπει να «καλύευρωπαϊκών
τ’ άλλο συμφέρον πήγ’ από ‘κει.
σχετική και την απόλυτη έννοια. Θα υποταχτούν στην
ψει τις ανάγκες». Σημειώνουμε ότι το 2020, παρά τη νέα
Τα που σας ένωναν δεκάδες χρόνια,
απάνθρωπη ιμπεριαλιστική πραγματικότητα ή θα παλέοικονομική κρίση, ο κύκλος
Πάρτε μέτρα τώρα
ψουν να την αποτινάξουν από τους ώμους τους, να την
τα ‘καναν μίσος, φωτιά, διχόνοια.
εργασιών των 100 μεγαλύτεκαταστρέψουν;
για την ακρίβεια
Ουκρανέ Σεργκέι- Ρώσε Σεργκέι
ρων ομίλων στον τομέα των
Πως απαντά ο καθένας από εμάς στο ερώτημα; Πως
εξοπλισμών έφτασε στα 531
Κατάργηση του
Ετούτο ‘δω μην το ξεχνάτε,
η σκέψη μας στέκεται σ’ αυτό και δεν το προσπερνά είτε
δισ. δολάρια.
ΦΠΑ- του ΕΝΦΙΑο ένας τον άλλο μην πολεμάτε.
Ποιοι θα πληρώσουν τις
αδιάφορα, είτε για να απαλλαχτεί από την ανάγκη να
του ειδικού φόρου
Έναν Οκτώβρη ορθώστε ξανά,
τεράστιες αυτές δαπάνες; Τα
απαντήσει, επειδή φοβάται την απάντηση, τις ευθύνες
δάνεια της ΕΕ; Τα εξοπλιστικά
στα καύσιμα
να
σας
ενώσει
παντοτινά.
και υποχρεώσεις, που αυτή γεννά;
αυτά προγράμματα; Τις υπο-

Ποιος πληρώνει τον… πόλεμο

Το ποιηματάκι μας

