
Στην απεργιακή κινητο-
ποίηση που προκήρυξαν 
και πραγματοποίησαν η 
ΑΔΕΔΥ, το ΕΚΑ και δεκά-
δες ταξικά συνδικάτα και 
οργανώσεις του εργατικού 
κινήματος, ανταποκρινόμε-
να στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ, 
συμμετείχαν εργαζόμενοι 
από όλους τους κλάδους 
και τους χώρους αυτούς. 

Για την επιτυχία της 
απεργίας, ειδικά στους 
χώρους των υγειονομικών 
και των ΜΜΜ, όπου και 
εκδηλώνεται με σφοδρότη-
τα η επίδραση της ιογε-
νούς πανδημίας, έγινε σε 
όλο το προηγούμενο διά-
στημα μαζική οργανωτική 
δουλειά από τα συνδικάτα, 
με εξορμήσεις σε χώρους 
δουλειάς, εργοτάξια και 
επιχειρήσεις, ζωντανή ενη-
μέρωση, μοίρασμα ανακοι-
νώσεων, αφισοκόλληση, 
ανάρτηση πανό.

Χιλιάδες εργαζόμενοι 
συζήτησαν με τους συνδι-
καλιστές, ενημερώθηκαν, 
πήραν μέρος στη δράση 

για την επιτυχία της απερ-
γίας. Για άλλη μια φορά οι 
νόμοι του ΣΥΡΙΖΑ και της 
ΝΔ που προβλέπουν την 
λήψη απόφασης μέσω 
τηλεψηφοφορίας και 
ποσοστά πάνω από 51% 
έμειναν στα χαρτιά, οι 
εργαζόμενοι τους έγρα-
ψαν στα παλιά τους 
παπούτσια.

Η δράση αυτή επιτεύ-
χθηκε παρά τις… φιλότιμες 
προσπάθειες της αστυνο-
μίας σε πολλές περιπτώ-
σεις να την παρεμποδίσει 
με πρόστιμα, επιθέσεις, 
προσαγωγές.

Φυσικά έλαμψε διά της 
πλήρους εξαφάνισής της η 
ΓΣΕΕ και η ομάδα των 
εγκάθετων συνδικαλιστών 
της εργοδοσίας, που ελέγ-
χουν την οργάνωση.

Την ημέρα της απεργίας 
εργαζόμενοι και συνδικάτα 
έκαναν συμβολική συγκέ-
ντρωση μπροστά στο 
υπουργείο Εργασίας, με τα 
πανό και τα συνθήματά 
τους, τηρώντας όλα τα 

μέτρα προστασίας από τη 
μετάδοση του ιού.

Στις ομιλίες τους οι 
εκπρόσωποι των συνδικά-
των κατήγγειλαν την 
κυβέρνηση για την αντιλαϊ-
κή πολιτική της όσον  
αφορά την αντιμετώπιση 
της πανδημίας, καθώς επί-
σης και για την επίθεση 
στα εργασιακά και συνδι-
καλιστικά δικαιώματά τους, 
αλλά και για τον αντιλαϊκό 
προϋπολογισμό που η 
κυβέρνηση έφερε προς 
συζήτηση στη βουλή. 

Απαίτησαν τη λήψη 
όλων των αναγκαίων 

μέτρων που ζητούν οι 
εργαζόμενοι για την προ-
στασία από την επιδημία, 
αλλά και την απόσυρση 
των αντεργατικών νόμων. 
Διατράνωσαν την διεκδίκη-
ση ρυθμίσεων που θα ανα-
κουφίζουν την εργατική και 
λαϊκή οικογένεια. Τα αιτή-
ματα περιγράφονται στο 
πλαίσιο που ανακοίνωσε το 
ΠΑΜΕ και η απεργιακή 
κινητοποίηση.

Αγωνιστική συμμετοχή 
στις συγκεντρώσεις είχαν 
σωματεία και φορείς των 
αυτοαπασχολούμενων και 
αγροτών.
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Ευχόμαστε σε όλους τους συναδέλφους καλή υγεία, 
δύναμη και κουράγιο. Τα δύσκολα θα περάσουν και 
θα ξανασμίξουμε στους δρόμους των αγώνων.

ΑΠΕΡΓΙΑ 26 ΝοέμβρηΤης... σύνταξης
Η εγκληματική τακτική της κυβέρνησης στο θέμα της 

αντιμετώπισης της πανδημίας είχε σαν αποτέλεσμα την 
τεράστια επιδείνωση της κατάστασης, όσον αφορά στις 
επιπτώσεις στην υγεία του λαού, που πλέον έφτασε στα 
κρίσιμα επίπεδα που αυτή πλήττει άλλες χώρες με τα ίδια 
πληθυσμιακά χαρακτηριστικά με τη δική μας. Μετράμε 
χιλιάδες κρούσματα καθημερινά, εξακόντιση των διασωλη-
νωμένων σε εκατοντάδες και δυστυχώς υπερχίλιους 
νεκρούς, με το άθροισμά τους να γιγαντώνεται κάθε μέρα.

Η κυβέρνηση πιστή στο δόγμα «η υγεία του λαού είναι 
κόστος» για την οικονομία, αρνήθηκε με πείσμα να υιοθετή-
σει τις προτάσεις του εργατικού- λαϊκού κινήματος και 
ειδικά των γιατρών, επιστημόνων και νοσηλευτών, που βρί-
σκονται στο πεδίο της μάχης 24 ώρες το 24ωρο, ζουν την 
τραγικότητα της κατάστασης σε όλη της την έκταση και 
ένταση, δεν είναι απλά κάποιοι σύμβουλοι μιας επιτροπής, 
που παρακολουθούν στατιστικές και δίνουν προτάσεις, 
χωρίς να υποτιμάμε τη δική τους προσφορά στον πόλεμο 
με την αρρώστια. Έχει διαφορά όμως να είσαι σε μια συμ-
βουλευτική επιτροπή, που καταγράφει στοιχεία, από το να 
δίνεις κάθε ώρα τον εαυτό σου, για να σώσεις μια ζωή.

Έτσι φτάσαμε στη σημερινή τραγωδία. Που αντιμετωπί-
στηκε από τον πρώτο υπεύθυνο για την τραγωδία, για το 
έγκλημα σε βάρος του λαού, τον πρωθυπουργό, με το 
άθλιο επιχείρημα «οι ΜΕΘ δεν θα γλιτώσουν από το θάνατο 
όσους θα πεθάνουν έτσι κι αλλιώς, οπότε δεν χρειαζόμαστε 
περισσότερες»!!! Ή το πιο εξωφρενικό «δεν μπορούμε να 
γεννήσουμε λεωφορεία» και το απίστευτα πιο κυνικό «κι 
αλλού πεθαίνουν»!!!!!

Συνειδητά η κυβέρνηση, έχοντας πλήρη επίγνωση της 
σφοδρότητας του δεύτερου κύματος της πανδημίας- όλοι 
οι ειδικοί είχαν προειδοποιήσει γι’ αυτό- άφησε το λαό 
απροστάτευτο. Όχι μόνο απέναντι στον κορονοϊό, αλλά και 
στις άλλες σοβαρές, θανατηφόρες αρρώστιες, αφού πλέον 
σχεδόν όλα τα νοσοκομεία έχουν ακυρώσει την παρεμβατι-
κότητά τους (επεμβάσεις, θεραπείες κλπ) γι’ αυτές, προκει-
μένου να αντιμετωπίσουν το σαρωτικό κύμα της πανδημίας.

Όμως έπρεπε να φτάσουμε στο «μη παρέκει», αναφορι-
κά με την αντοχή του υγειονομικού συστήματος, ώστε να 
αποφασίσει η κυβέρνηση την «επίταξη» ιδιωτικών κλινικών 
(θα δούμε πόσο θα μας κοστίσει αυτή), όπως ασταμάτητα 
πρότειναν και ζητούσαν οι υγειονομικοί και το λαϊκό κίνημα 
εδώ και εννιά μήνες. Με την παρέμβαση αυτή της κυβέρνη-
σης φάνηκε και η αχρειότητα των ιδιωτών, που αυτόματα 
αντέδρασαν λέγοντας όχι, γιατί θίχτηκε η κερδοφορία τους. 
Μπρος στα κέρδη τι είναι ο θάνατος του λαού!!

Μια είναι λοιπόν η προοπτική για το λαό. Να γεμίσει τα 
πνευμόνια του αέρα αγωνιστικό, το μυαλό του με επιμονή 
ανεξάντλητη, την καρδιά του με κουράγιο απείθαρχο. Η 
πανδημία, η οικονομική κρίση αξιοποιείται από το κεφάλαιο 
και τις κυβερνήσεις του για να χτυπήσουν και να αφαιρέ-
σουν εργατικά- λαϊκά δικαιώματα και κατακτήσεις. Όμως 
μπορεί και πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία και για το λαό να 
σκεφτεί, να μετρήσει, να εκτιμήσει τα γεγονότα, τις εξελί-
ξεις και τις καταστάσεις, να βγάλει τα συμπεράσματά του. 
Συμπέρασμα πχ για το ρόλο του ιδιωτικού τομέα στην υγεία 
και την ασφάλιση (και γενικότερα), στον οποίο η κυβέρνηση 
θέλει και σχεδιάζει να παραδώσει την υγεία και την ασφάλι-
σή μας. Για την ανάγκη να συγκρουστούμε αποφασιστικά 
με αυτές τις επιλογές, να μην επιτρέψουμε να εφαρμο-
στούν. Να υπερασπιστούμε το δικαίωμά μας στη ζωή, να 
συντρίψουμε την κερδοσκοπική μανία των τρωκτικών του 
ιδιωτικού τομέα.

Για την αξία του κεντρικού- κρατικού σχεδιασμού, που 
αποκλειστικά πρέπει να έχει την ευθύνη για την αντιμετώπι-
ση των βασικών αναγκών του λαού και σε ειδικά τέτοια 
προβλήματα, αλλά και γενικότερα, όπου αναγκαία και μονα-
δική προϋπόθεση είναι ο παραμερισμός του παράγοντα 
«κέρδος». Μιλάμε για άλλες συνθήκες, όπου η εργατική 
τάξη και η λαϊκή συμμαχία θα πάρουν την οικονομική και 
πολιτική εξουσία στα χέρια τους.

• Να επιταχθούν άμεσα τα χειρουρ-
γεία, οι κλίνες ΜΕΘ, τα κρεβάτια, 
τα διαγνωστικά και τα εργαστηρια-
κά κέντρα των ιδιωτικών νοσοκο-
μείων. Το ίδιο να γίνει και με τους 
ιδιώτες γιατρούς. Να ανοίξουν τα 
νοσοκομεία που έκλεισαν τα 
τελευταία χρόνια.

• Άμεση ενίσχυση του υγειονομικού 
προσωπικού με μαζικές προσλή-
ψεις γιατρών όλων των ειδικοτή-
των, με νοσηλευτικό προσωπικό. 
Μονιμοποίηση όλων των συμβασι-
ούχων και των επικουρικών στην 
Υγεία. Αμεση ενίσχυση με μέσα 
ατομικής προστασίας, για να μη 
νοσήσουν, με υλικά και υποδομές 
για να πολεμήσουν. Ένταξη όλων 
των υγειονομικών στα ΒΑΕ.

• Πύκνωση δρομολογίων και προ-

σλήψεις προσωπικού στις αστικές 
συγκοινωνίες.

• Προσλήψεις καθαριστριών για τα 
σχολεία. Στις τάξεις να είναι 15 
μαθητές. Να δοθούν δωρεάν όλα 
τα αναγκαία για την τηλεργασία 
και δωρεάν ίντερνετ.

• Έκτακτο επίδομα ανεργίας σε 
όλους τους ανέργους, χωρίς 
όρους και προϋποθέσεις.

• Να θεωρηθούν άκυρες οι απολύ-
σεις που έγιναν και όλες οι αρνητι-
κές μεταβολές στους εργαζόμε-
νους.

• Το Δώρο Χριστουγέννων να δοθεί 
στο ακέραιο και στην ώρα του. 
Καμία απόλυση, καμία περικοπή 
εργασιακών δικαιωμάτων. Οι 
εργαζόμενοι να δώσουν μάχη για 
το δικαίωμά τους.

• Να δοθούν η 13η και η 14η σύντα-
ξη σε όλους τους συνταξιούχους. 
Να καταργηθεί η εισφορά αλλη-
λεγγύης και να αποδοθούν όλα τα 
αναδρομικά για τις κύριες και επι-
κουρικές συντάξεις και τα Δώρα 
για όλους τους συνταξιούχους.

• Για όσο διάστημα διαρκούν τα 
περιοριστικά μέτρα και η απαγό-
ρευση, να υπάρχει απαλλαγή από 
τις χρεώσεις σε ρεύμα, επικοινω-
νία, νερό, φυσικό αέριο. Καμία 
διακοπή σύνδεσης.

• Αναστολή πληρωμών για τους 
εργαζόμενους προς Δημόσιο, τρά-
πεζες, ΔΕΚΟ, αναστολή πλειστηρι-
ασμών και κατασχέσεων. Κούρεμα 
και διαγραφή χρεών σε εργατικές 
και λαϊκές οικογένειες».

ΠΑΜΕ: Το πλαίσιο αιτημάτων για την Απεργία της 26/11/2020
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Οι κυβερνητικές 
εγκληματικές 
ευθύνες δεν 

κρύβονται πια. 
Το δημόσιο 

σύστημα υγείας 
έχει καταρρεύσει. 

Οι υγειονομικοί 
έχουν ξεπεράσει 

τα όρια των 
αντοχών τους. 
Οι επιπτώσεις 
της πανδημίας 

τραγικές. Μετράμε 
εκατόμβες 

νεκρών. Τώρα 
δυνάμωμα των 
αγώνων για τη 

σωτηρία του λαού.

Αθήνα 19/10/2020 
Υπόμνημα προς τον Υπουργό Υγείας κ. Β. Κικίλια

κ. Υπουργέ
Οι Συνταξιουχικές Οργανώσεις ΙΚΑ – OAEE – 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ – ΕΛΤΑ – ΟΣΕ –– ΠΕΣ ΝΑΤ– 
ΠΣΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ – ΠΟΣΕΑ ΕΤΕΑΠ – ΕΣΤΑΜΕΔΕ που 
εκπροσωπούν πάνω από 2,5 εκατομ. συνταξιούχους σε 
όλη τη χώρα, ζητούν άμεσα μαζί σας συνάντηση, προ-
κειμένου να συζητήσουμε τα ζωτικής σημασίας προ-
βλήματα των συνταξιούχων στην υγεία και ιατροφαρ-
μακευτική περίθαλψη που καθημερινώς οξύνονται ενό-
ψει και της πανδημίας και βάζουν σε κίνδυνο τις ζωές 
της εργατικής λαϊκής οικογένειας και των συνταξιού-
χων. 

κ. Υπουργέ 
Θα χρειάζονταν πολλές σελίδες για να περιγράψου-

με όλο το φάσμα προβλημάτων, που έχουν δημιουργη-
θεί λόγω των περικοπών σε υγεία και ιατροφαρμακευτι-
κή περίθαλψη, που έχουμε δεχθεί τα τελευταία χρόνια. 

Οι συνταξιούχοι σταθερά εδώ και χρόνια βρίσκονται 
στην πρώτη γραμμή του αγώνα διεκδικώντας λύσεις 
στα μεγάλα προβλήματα της υγείας και της ιατροφαρ-
μακευτικής περίθαλψης. 

Ιδιαίτερα τα χρόνια της κρίσης τα προβλήματα αυτά 
πήραν τεράστιες αρνητικές, θανατηφόρες διαστάσεις. 
Όλο το διάστημα της κρίσης πραγματοποιήθηκαν εκα-
τοντάδες κινητοποιήσεις από τους συνταξιούχους σε 
όλη την χώρα γι’ αυτό το σκοπό.     

Στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν ανάμεσα 
στη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα (ΣΕΑ) των συνταξι-
ούχων, με όλους σχεδόν τους Υπουργούς Υγείας, αλλά 
και τους Πρωθυπουργούς, τόσο με τα Υπομνήματά μας 
όσο και διά ζώσης, τους θέσαμε τα μεγάλα προβλήμα-
τα και την τραγική κατάσταση, που επικρατεί στη δημό-
σια υγεία και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, θέτο-
ντας τα αιτήματα του συνταξιουχικού κόσμου για τη 
λύση τους. 

Όμως τα αιτήματά μας αυτά από τις κυβερνήσεις 
έμπαιναν στη λογική του κόστους και της παραπέρα 
εμπορευματοποίησης του Δημόσιου συστήματος υγεί-
ας, ως γιατρικό και προοπτική. 

Πολλοί  που σήμερα παρουσιάζονται ως ευαίσθητοι 
και ανθρωπιστές στα ζητήματα αυτά, λοιδορούσαν 
τόσο εμάς, όσο και το Εργατικό κίνημα και τους αγώνες 
των υγειονομικών για δωρεάν δημόσια υγεία και ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλψη. 

Σήμερα την περίοδο της παγκόσμιας πανδημίας που 
χτυπάει και τη χώρα μας και η κατάσταση γίνεται φοβε-
ρά επικίνδυνη και φαίνονται καθαρά τα αποτελέσματα, 
που οδήγησαν οι πολιτικές των εκάστοτε κυβερνήσεων, 
που έκλεισαν εκατοντάδες δομές, νοσοκομεία, μονά-
δες πρωτοβάθμιας υγείας, ΜΕΘ, ιατρεία, 

εξεταστήρια των ασφαλιστικών ταμείων, θεραπευτή-
ρια κ.α. Τα νοσοκομεία έμειναν υποστελεχωμένα τη 
στιγμή που χρειάζονται χιλιάδες προσλήψεις σε για-
τρούς, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό. 

Όλα όσα αυτά τα χρόνια προβλέψαμε και διεκδικού-
με, τώρα ξεσπούν με δραματικό και επικίνδυνο τρόπο 
σε βάρος των συνταξιούχων, των εργαζομένων και του 
λαού. Ο δημόσιος τομέας της υγείας αδυνατεί και βρί-
σκεται μακριά από το να ανταποκριθεί στις σημερινές 
ανάγκες και ο ιδιωτικός τομέας υπάρχει, αλλά στοιχίζει 
πολύ για να κερδοσκοπεί όπως ετάχθη. 

Παρότι από το 2016 με το ν. 4387 αυξήθηκε η συμ-
μετοχή μας  για την υγεία στην κύρια σύνταξη από 4% 
σε 6% και στην επικουρική από 0% σε 6%, βελτίωση δεν 
είδαμε. Αυτή την κρίσιμη στιγμή από την παγκόσμια 
πανδημία και τα μεγάλα 

προβλήματα που είναι μπροστά μας απευθυνόμα-
στε στην Κυβέρνηση και διεκδικούμε: 

- Την άμεση πρόσληψη ιατρικού, νοσηλευτικού προ-
σωπικού, όλων των κλάδων ειδικοτήτων, πλήρους και 
αποκλειστικής απασχόλησης σε μόνιμη βάση, με στελέ-
χωση όλων των αναγκών της δημόσιας υγείας. 

- Να ανοίξουν όλες δομές, τα νοσοκομεία, οι κλει-
στές κλίνες ΜΕΘ, οι ανενεργές δομές Πρωτοβάθμιας 
Υγείας σε 24ωρη λειτουργία. 

- Να εφοδιασθούν όλα τα νοσοκομεία με τα απαραί-
τητα φάρμακα, υλικά, μέσα προστασίας για το προσω-
πικό και τους ασθενείς. 

Αυτή την περίοδο μεγάλα προβλήματα αντιμετωπί-
ζουν πολλοί από τους συνταξιούχους, που είναι περιο-

ρισμένοι στα σπίτια και αντιμετωπίζουν διάφορες σοβα-
ρές αρρώστιες και νοσήματα. Κινδυνεύουν περισσότε-
ρο από αυτές και όχι από τον κορονοϊό και αυτό, γιατί 
χρειάζονται εξετάσεις που δεν μπορούν να τις κάνουν, 
αφού δεν μπορούν να πάνε στα νοσοκομεία. Αδυνατούν 
να καλέσουν και να πληρώσουν ιδιώτες γιατρούς από 
τις πενιχρές τους συντάξιμες αποδοχές. 

Είναι χιλιάδες οι συνταξιούχοι που δεν έχουν ούτε 
ένα Ευρώ, αφού για πολύ μεγάλο διάστημα καθυστερεί 
η έκδοση της σύνταξής τους. 

ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ. 

Να επιταχθούν οι ιδιωτικές δομές υγείας και οι ιδιώ-
τες γιατροί να επισκέπτονται τους έχοντες ανάγκη 
ασθενείς στα σπίτια τους. Να γίνονται οι εξετάσεις και 
η συνταγογράφηση εκεί, ώστε να πάρουν τα φάρμακά 
τους. Το κόστος να αναληφθεί από το κράτος δίχως 
καμιά πληρωμή από τους ασθενείς και δημόσιους 
οίκους ευγηρίας, Κέντρων Αποκατάστασης με πλήρες 
υγειονομικό προσωπικό. Οι μεταφορές ιατρών στις 
ΜΕΘ δεν μπορεί να αντικαταστήσουν τις ελλείψεις προ-
σωπικού. 

Να λυθεί οριστικά το ζήτημα των έμμεσα ασφαλισμέ-
νων και των συνταξιούχων που έπαιρναν ΕΚΑΣ μέχρι το 
2019 με μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα και το κον-
δύλι να δοθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό του 
2021 και όχι από το 0,5 του ΑΕΠ που είναι για τους 
συνταξιούχους. 

Άμεση κατάργηση της εισφοράς των συνταξιούχων 
στον κλάδο της υγείας και της ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης, καθώς και της συμμετοχής στην αγορά 
φαρμάκων. 

Οι συνταξιούχοι όλα αυτά τα χρόνια είχαν δραματι-
κές περικοπές στις συντάξιμες αποδοχές τους, σε 
κύριες, επικουρικές συντάξεις και σε κοινωνικές παρο-
χές, ενώ καταργήθηκε το ΕΚΑΣ. Οι συντάξεις τους είναι 
κοντά στα προνοιακά βοηθήματα. Είναι σωστό και 
δίκαιο μπροστά στις απαιτήσεις της κατάστασης, να 
τους καταβληθεί το πληρωμένο από αυτούς δώρο των 
Χριστουγέννων. 

Παρακαλούμε άμεσα να δεχθείτε την αντιπροσωπεία 
μας. 

Υπόμνημα Αθήνα 22.10.2020
Προς τον 
Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ιωάννη 
Βρούτση και τον Υφυπουργό κ. Παν. Τσακλόγλου  

Κύριοι Υπουργοί,
Με την ψήφιση του νόμου 4331/15 καθιερώθηκε για 

πρώτη φορά οι αρχαιρεσίες των Σωματείων των συντα-
ξιούχων να πραγματοποιούνται με την παρουσία Δικη-
γόρου. 

Με αυτή την διάταξη όλες οι Συνταξιουχικές Οργα-
νώσεις διαφωνήσαμε, γιατί σε όλη την ιστορία και 
δράση του συνταξιουχικού κινήματος στην χώρα μας 
ποτέ δεν υπήρξε κανένα απολύτως πρόβλημα στις 
αρχαιρεσίες  των Σωματείων καθώς και στα συνέδρια 
των ομοσπονδιών και ποτέ κανένας υπέβαλλε τέτοιο 
αίτημα. 

Επιπλέον με τη διαδικασία αυτή επιβλήθηκε ένα 
σημαντικό κόστος στα συνδικάτα των συνταξιούχων. 
Για τους λόγους αυτούς ζητάμε με την ψήφιση του 
παρόντος νομοσχεδίου να καταργηθεί αυτή η διάταξη.

ΚΚΕ: τροπολογίες υπέρ 
των εργαζομένων και 

συνταξιούχων
Η αναφορά μας δεν έχει να κάνει με την όποια κομ-

ματική άποψη, αλλά καθαρά και μόνο επειδή οι προτά-
σεις του ΚΚΕ αφορούν ακριβώς στην ικανοποίηση των 
αιτημάτων που προβάλει το εργατικό κίνημα και, όσον 
αφορά εμάς, το συνταξιοδοτικό κίνημα.

Συζητήθηκε και ψηφίστηκε το νομοσχέδιο με τίτλο 
«Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων, κοιονωνικοασφαλιστικές ρυθμί-
σεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων». 
Βέβαια κάθε άλλο παρά αυτά που λέει ο τίτλος του 
έκανε το ν/σ, τα αντίθετα μάλιστα, αφού ο υφυπουργός 
Οικονομικών Θ. Σκυλακάκης δήλωσε στη βουλή πως 
«όσες διαδηλώσεις και να κάνει η αριστερά, ακόμα κι 
αν πάει στη Γη του Πυρός περπατώντας (!!!!!- τα θαυ-
μαστικά δικά μας), οι μισθοί δεν πρόκειται να αυξη-
θούν, αν δεν υπάρχει ανταγωνιστικότητα και παραγωγι-
κότητα». 

Κατά τη συζήτηση το ΚΚΕ κατέθεσε μια σειρά τρο-
πολογιών που ανάμεσα στις άλλες προβλέψεις για 
έκτακτο επίδομα (600 ευρώ) σε όλους τους ανέργους 
και αυτοαπασχολούμενους κ.α. περιλάμβαναν και το 
αίτημά μας για την επαναπόδοση μόνιμα της 13ης και 
14ης σύνταξης. Συγκεκριμένα η τροπολογία αναφέρει: 
Επαναχορηγείται σε όλους τους εργαζόμενους του 
Δημοσίου και σε όλους τους συνταξιούχους όλων 
των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης το 
επίδομα εορτών Χριστουγέννων, ανερχόμενο στο 
ποσό των καταβαλλόμενων αποδοχών για τους εργα-
ζόμενους και της μηνιαίας σύνταξης για τους συντα-
ξιούχους. Επίσης στους πιο πάνω εργαζόμενους και 
συνταξιούχους επαναχορηγείται το επίδομα εορτών 
Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας ανερχόμενα το 
κάθε ένα στο μισό των καταβαλλόμενων αποδοχών 
και του μισού της μηνιαίας σύνταξης.

Φυσικά απορρίφθηκε… πανηγυρικά από την κυβέρ-
νηση. Να σημειωθεί πως αντίστοιχη τροπολογία είχε 
κατατεθεί και επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που είχε επίσης 
απορριφθεί.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η υγεία του λαού είναι 
αδιαπραγμάτευτο 
δικαίωμα. Βασική 

υποχρέωση του κράτους 
να την εξασφαλίζει δωρεάν 
για όλους. Η ζωή του λαού 
δεν είναι κόστος. Κόστος 

είναι η εγκληματική 
κυβερνητική πολιτική. 

Από αυτό πρέπει να 
απαλλαχτούμε
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Νέος συνδικαλιστικός 
Νόμος:

Όξυνση της επίθεσης
κεφαλαίου-κυβέρνησης

Σύσκεψη του ΠΑΜΕ 
(30/10/2020)

Στη σύσκεψη που οργάνωσε το ΠΑΜΕ για την 
ενημέρωση- συζήτηση όσον αφορά στο νέο χτύ-
πημα στα συνδικαλιστικά δικαιώματα του εργατι-
κού κινήματος, παρουσιάστηκαν τα βασικά 
σημεία αυτών των σχεδίων και στόχων κυβέρνη-
σης και εργοδοσίας, που είναι:
- το ηλεκτρονικό «φακέλωμα» των συνδικαλιστι-

κών οργανώσεων και των μελών τους
- περιορισμοί στον τόπο, αλλά και στον χρόνο 

διεξαγωγής των συγκεντρώσεων, σε συνέχεια 
του νόμου – εκτρώματος για τον περιορισμό 
των διαδηλώσεων

- βαριές ποινές και πρόστιμα στα σωματεία και 
αποζημίωση της εργοδοσίας,  για τις απεργί-
ες που θα κριθούν παράνομες και καταχρηστι-
κές, δίνοντας ένα ακόμη όπλο στους εργοδό-
τες, που θα εκβιάζουν και θα τρομοκρατούν 
του εργαζόμενους και τα σωματεία με οικονο-
μική εξόντωση

- εφαρμογή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για 
την λήψη απόφασης για απεργία.
Η κατοχύρωση μάλιστα της ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας, η οποία έχει ήδη προβλεφθεί αρχι-
κά με τον Νόμο 4635/2019, αλλά και με ΠΝΠ εν 
μέσω πανδημίας, υπηρετεί έναν βαθύτερο και 
διαχρονικό στόχο του κεφαλαίου και των κομμά-
των που το υπηρετούν. Η ηλεκτρονική ψηφοφο-
ρία, ανοίγει καταρχάς τον δρόμο στην άμεση 
παρέμβαση της εργοδοσίας στις συλλογικές 
διαδικασίες των σωματείων, αφού πλέον ο 
εργοδότης και οι εκπρόσωποί του, θα μπορούν 
να παρεμβαίνουν ευθέως κι άμεσα στην δια-
μόρφωση της ψήφου των εργαζομένων, υπονο-
μεύοντας έτσι το απεργιακό δικαίωμα και στρώ-
νοντας το δρόμο για την ένταση της εργοδοτι-
κής τρομοκρατίας, των απειλών κι εκβιασμών 
της εργοδοσίας. 

Πέρα όμως από τα ζητήματα ασφάλειας και 
γνησιότητας των ψηφοφοριών που δικαιολογη-
μένα εγείρει η ηλεκτρονική ψηφοφορία, το κύριο 
και βασικό είναι ότι υπονομεύει την ίδια την 
λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων. 
Βάζει στο στόχαστρο την συλλογική δημοκρατι-
κή λειτουργία των συνδικάτων, τις ζωντανές 
διαδικασίες τους, με φυσική παρουσία των εργα-
ζομένων, ανταλλαγή επιχειρημάτων και απόψε-
ων, συλλογική απόφαση και διαμόρφωση των 
αιτημάτων, των μορφών δράσης κλπ. 

Θέλουν να διαμορφώσουν εργαζόμενους 
απομονωμένους από κάθε έννοια συλλογικής 
δράσης, να κόψουν τους δεσμούς των ίδιων των 
εργαζόμενων μεταξύ τους, να θέσουν εμπόδια 
στην συλλογική τους έκφραση, στην συλλογική 
οργάνωση της πάλης τους απέναντι στην εργο-
δοσία και στο κεφάλαιο.

17 ΝΟΕΜΒΡΗ: ΤΟ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΖΕΙ

Η επέτειος του ηρωικού νεανικού και λαϊκού 
ξεσηκωμού, πριν 47 χρόνια, ενάντια στη χούντα 
των συνταγματαρχών, τιμήθηκε και εφέτος, 
κόντρα στις δυσκολίες που δημιούργησε η πανδη-
μία, αλλά κύρια η λυσσαλέα προσπάθεια της 
κυβέρνησης και των μηχανισμών της να αποτρέ-
ψει, να παρεμποδίσει τις εκδηλώσεις που είχαν 
αναγγελθεί, από τους φορείς που είναι υπεύθυνοι 
για τις ετήσιες εκδηλώσεις.

Αποκορύφωμα αυτής της προσπάθειας ήταν το 
«αποφασίζωμεν και διατάσσωμεν» του αρχηγού 
της ΕΛΑΣ «να απαγορευτούν καθ’ άπασαν την 
επικράτειαν» όλες οι συναθροίσεις για τρεις 
μέρες, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονταν η 17 
Νοέμβρη. Το σήμα έδωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουρ-
γός με την ομιλία του στη βουλή, λίγες μέρες 
πριν, όπου αφού… τσάκισε το μονοπώλιο της 
αριστεράς στον αντιχουντικό αγώνα (όπως πριν 
λίγο καιρό είχε εκμηδενίσει αυτό το μονοπώλιο 
στην αντίσταση ενάντια στη γερμανική κατοχή), 
δήλωσε πως οι εκδηλώσεις δεν θα γίνουν, στο 
όνομα βέβαια της… αποτροπής μετάδοσης του 
ιού. Η οποία μετάδοση όμως ήδη βρισκόταν σε 
φορά απογείωσης, ακριβώς λόγω της κυβερνητι-
κής τακτικής. Το ίδιο και τα αντιδραστικά παραλη-
ρήματα του Χρυσοχοΐδη, αλλά και διαφόρων 
δημοσιογράφων και δημοσιολογούντων.

 
Όλα αυτά έπεσαν στο κενό. Οι εκδηλώσεις, 

όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και στη Θεσσαλονίκη 
και άλλες πόλεις έγιναν. Υποδειγματικές, συμβο-
λικές, με λίγο κόσμο και τα μέτρα προφύλαξης. 
Όποιος είδε τις συγκεντρώσεις μπορούσε να 
βγάλει το αβίαστο συμπέρασμα, πως οι συγκε-
ντρώσεις δεν αποτελούσαν κανένα κίνδυνο για 
μετάδοση. Αντίθετα ποιος τις έκανε επικίνδυ-
νες; Η μπουλουκηδόν παρουσία των αστυνομι-
κών δυνάμεων καταστολής χωρίς μέτρα προστα-
σίας και η τρομοκρατική επίθεση στους συγκε-
ντρωμένους.

Άλλωστε η απόδειξη πως ο πραγματικός και 
μοναδικός στόχος της απαγόρευσης ήταν οι εκδη-
λώσεις για την επέτειο, έγινε φανερή λίγες μέρες 
μετά, όταν στις συγκεντρώσεις των συνδικάτων 
στην Απεργία της 26 Νοέμβρη, μετά την παρέλευ-
ση της ημερομηνίας της απαγόρευσης, οι συμβο-
λικές και πάλι συγκεντρώσεις των συνδικάτων στο 
υπουργείο εργασίας και σε άλλες πόλεις δεν 
δημιούργησαν κανένα πρόβλημα ή φόβο διασπο-
ράς.

Να τονίσουμε εδώ πως το κείμενο καταδίκης 
της αντισυνταγματικής εκτροπής του αρχηγού της 
αστυνομίας υπέγραψαν χιλιάδες εργαζόμενοι, 
στελέχη του εργατικού και λαϊκού κινήματος, σύσ-
σωμη η πολιτική ηγεσία του ΚΚΕ. Το κείμενο υπέ-
γραψε και ο Α. Τσίπας και μερικές δεκάδες στελέ-
χη του ΣΥΡΙΖΑ (κύρια βουλευτές), ποιώντας την 
ανάγκη φιλοτιμία, αφού στη συζήτηση που είχε 
προηγηθεί στη βουλή και μετά τις προκλητικές 
δηλώσεις του πρωθυπουργού, ο Πρόεδρος του 
ΣΥΡΙΖΑ δεν έβγαλε κιχ, αφήνοντας τον εαυτό του 
και το κόμμα του πλήρως εκτεθειμένο.

Το Πολυτεχνείο λοιπόν ζει. Και θα ζει μέχρι να 
βρουν δικαίωση τα οράματα και τα αιτήματά του. 
Κόντρα στις αμερικάνικες και ντόπιες αντιδρα-
στικές πανδημίες.

Κρατικός Προϋπολογισμός για 
το 2021

Κατατέθηκε στη βουλή ο κρατικός προϋπολογισμός για το 
2021. Εκτιμώντας το περιεχόμενο, τα στοιχεία, τις στοχεύσεις και 
προβλέψεις του θα μπορούσαμε απλά να πούμε «μια από τα ίδια 
προς το χειρότερο, όπως κάθε χρόνο». Ένας ακόμα ταξικός προ-
ϋπολογισμός που από τη μια εξυπηρετεί τα συμφέροντα του 
μεγάλου μονοπωλιακού κεφαλαίου και από την άλλη χτυπάει 
ακόμα πιο βάρβαρα το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων και του 
λαού με νέα πιο αντεργατικά, αντιλαϊκά μέτρα.

Επειδή όμως διανύουμε μια πραγματικά πολύ κρίσιμη περίοδο, 
επειδή το 2020 που φεύγει και το 2021 που έρχεται χαρακτηρίζο-
νται από το συνδυασμό της απότομης έξαρσης της υγειονομικής 
και οικονομικής κρίσης, που αφήνουν τρομερά, βαθιά σημάδια 
στο σώμα του λαού και προδιαθέτουν για ακόμα χειρότερα, θα 
σχολιάσουμε ορισμένα από το περιεχόμενο του προϋπολογισμού.

Βέβαια πρέπει να τονίσουμε πως αυτός διαμορφώθηκε και θα 
εφαρμοστεί μέσα σε ένα σύνθετο πλαίσιο που περιλαμβάνει 
άλλες επιλογές και ρυθμίσεις, που είτε έχουν ψηφιστεί, είτε τρέ-
χουν, είτε θα μπουν σε τροχιά εφαρμογής αύριο. Να μην δούμε 
δηλαδή τον προϋπολογισμό σαν μία απομονωμένη ρυθμιστική 
εφαρμογή. 

Έχει λοιπόν υπάρξει το νομοθετικό πλαίσιο των αντεργατι-
κών και αντισυνδικαλιστικών νόμων, οι ρυθμίσεις για τους 
κατώτερους μισθούς των 200 ευρώ, οι μειώσεις των εργοδοτι-
κών φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών, οι σχολικές 
τάξεις με 28 μαθητές κ.α. Φυσικά η πανδημία και ασφαλώς ο 
«οδικός χάρτης» του πορίσματος Πισσαρίδη. Επί πλέον η μείω-
ση του ΑΕΠ κατά 10% περίπου, η αύξησή του το 2021 σε ποσο-
στό μικρότερο από το αρχικά υπολογιζόμενο, αλλά και οι προ-
βλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις και δάνεια από την ΕΕ και 
με έλεγχο από αυτήν. 

Κατά συνέπεια ο προϋπολογισμός αντικειμενικά και αναγκαστι-
κά για την κυβέρνηση θα κινηθεί στον στρωμένο αυτό δρόμο. Με 
την έννοια αυτή περιέχει νέες και πιο ευνοϊκές ρυθμίσεις υπέρ του 
μεγάλου κεφαλαίου και αντεργατικές- αντιλαϊκές, με κορυφαία τις 
περικοπές στην υγεία- εν μέσω έξαρσης της πανδημίας και ενός 
πιθανού τρίτου κύματός της αν δεν προχωρήσει, σύμφωνα με τις 
μέχρι σήμερα εξαγγελλόμενες προθεσμίες, ο μαζικός εμβολια-
σμός. Περικοπές που ανέρχονται στο ύψος των 572 εκατ. ευρώ. 
Για τον ΕΟΠΥΥ η μείωση ανέρχεται στο 50% (από 600 εκατ. στα 
300, για την ΠΦΥ κατά 39% (από 250 στα 150).

Προκύπτει λοιπόν το ερώτημα. Εφ’ όσον η κυβέρνηση εξαγγέλ-
λει ενίσχυση του ΕΣΥ μετά την πανδημία (δηλώσεις του Πρωθυ-
πουργού) , μονιμοποίηση ενός μικρού έστω αριθμού γιατρών και 
νοσηλευτικού προσωπικού, αύξηση των ΜΕΘ για να φτάσουμε 
στον μέσο ευρωπαϊκό αριθμό, δωρεάν όλων των εμβολίων και 
δημιουργία μηχανισμού δομών και νοσηλευτών με το καθήκον 
αυτό και λοιπά, από πού θα βρεθούν τα κονδύλια αυτά, αφού οι 
δαπάνες για την υγεία περικόπτονται;

Η κυβέρνηση απαντά πως αν χρειαστούν επί πλέον δαπάνες για 
την υγεία θα καλυφθούν από το αποθεματικό των 3 δισεκ. για το 
2021 (δήλωση Σταϊκούρα σε ρ/φ σταθμό), όπως κάλυψε με 800 
εκατ, από το αποθεματικό του 2020 τις έκτακτες ανάγκες (για την 
καταπολέμηση του κορονοϊού). Μόνο που οι έκτακτες δαπάνες 
για το 2020 δεν αφορούσαν στην ενίσχυση του δημόσιου συστή-
ματος  υγείας (ΠΦΥ, ΚΥ, Νοσοκομεία), αφού το μεγαλύτερο 
μέρος τους κάλυψε ειδικές μισθολογικές, διοικητικές ανάγκες του 
ΕΟΠΥΥ, την αποζημίωση των ιδιωτικών νοσοκομείων και εξετα-
στηρίων κ.α.

Αλλά αν αυτές οι εξαγγελίες γίνονται από τώρα, που σημαίνει 
πως δεν θα θεωρηθούν έκτακτες αλλά μόνιμες, τότε γιατί δεν 
εντάσσονται στον προϋπολογισμό; Θα καλύπτονται κάθε χρόνο 
από το ετήσιο αποθεματικό σαν έκτακτες δαπάνες; Κάποιο 
λάκκο έχει η φάβα και αυτών των κυβερνητικών υποσχέσεων.

Φυσικά η πολιτική αυτή είναι συνέχεια όλων των προηγούμε-
νων, όταν η κυβέρνηση πάλι της ΝΔ έκλεινε νοσοκομεία, απέλυε 
γιατρούς, έκοβε δαπάνες για φάρμακα, μείωνε τις δαπάνες για το 
δημόσιο σύστημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέβασε ακόμα πιο κάτω τον πήχη, 
αφού στην κυβερνητική θητεία του δεν άνοιξε κανένα κλειστό 
νοσοκομείο, μείωσε τις δαπάνες για τα νοσοκομεία κατά 800 εκατ. 
ευρώ, έβαλε μπρος για πρώτη φορά τη σύμπραξη του δημόσιου 
με τον ιδιωτικό τομέα (ΣΔΙΤ), με την ίδρυση της Ανώνυμης Εταιρί-
ας Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ), που της ανήκει το νοσοκομείο Σαντο-
ρίνης, η πλειοψηφία των προσλήψεων σε γιατρούς ειδικά έγινε με 
επικουρικούς και προσωρινές συμβάσεις. 

Ο προϋπολογισμός της κυβέρνησης για άλλη μια φορά αρνεί-
ται να ικανοποιήσει τις πραγματικές λαϊκές ανάγκες, αντίθετα 
μειώνει τις δυνατότητες αντιμετώπισής τους με θετικό για το λαό 
τρόπο. Το εργατικό και λαϊκό κίνημα, κάνοντας τον δικό τους 
προϋπολογισμό για την επόμενη χρονιά, προγραμματίζουν την 
ενίσχυση και κλιμάκωση των αγώνων τους για την διεκδίκηση 
των αιτημάτων τους, κόντρα στις αντιλαϊκές επιλογές του κεφα-
λαίου και της κυβέρνησής του.



ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Επιστολή της 

Ομοσπονδίας στον 
υπουργό Εργασίας 

και Κοινωνικής 
Ασφάλισης 

κ. Ιωάννη Βρούτση 
Κύριε Υπουργέ,

Μετά τη συγκέντρωση των συνταξιούχων στις 
8/10/2020, με όλα τα μέτρα προστασίας, συναντήθηκε 
μαζί σας η αντιπροσωπεία της ΣΕΑ, καθώς και με τον 
Υφυπουργό κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου, όπου συζητή-
σατε το σύνολο των προβλημάτων που έχετε στην 
ευθύνη σας και αφορούν τους συνταξιούχους.

Μεταξύ των θεμάτων ήταν και η καταβολή του 
Δώρου Χριστουγέννων, η κατάργηση του χαρατσιού 
αλληλεγγύης των ν.3863/10 – 3865/10 που επιβάλλεται 
μόνο στους συνταξιούχους, και το άρθρο 29 ν.3986/11 
για τις συντάξεις, καθώς και η οικονομική ενίσχυση των 
χαμηλοσυνταξιούχων που σε όλη τη 10ετία της κρίσης 
δεν έχει λάβει ούτε ένα ευρώ, παρά την μείωση του 
εισοδήματός τους (κατάργηση του ΕΚΑΣ, επιβολή για 
την υγεία κλπ).

Η απάντηση σας, ότι τα δημοσιονομικά της Χώρας 
δεν επιτρέπουν στην κυβέρνηση κάποια θετική απάντη-
ση αυτή τη στιγμή, δεν έπεισε τους συνταξιούχους. 

Αυτό αποδείχθηκε λίγο διάστημα αργότερα μετά τη 
συνάντησή, όταν στις 12/11/2020 σε συζήτηση στη 
βουλή ο κ. Πρωθυπουργός υποσχέθηκε ότι θα δοθεί 
οικονομική ενίσχυση στους οικονομικά αδύναμους και 
θα αποφασίσουν οι υπεύθυνοι υπουργοί σε ποιους, με 
ποιους τρόπους και ποιο ποσό θα δοθεί.  Άρα λοιπόν 
χρήματα υπάρχουν και όχι μόνο αυτά αλλά πολλά 
περισσότερα, μόνο αν υπολογίσουμε αυτά που παρα-
κρατούνται από τους συνταξιούχους φθάνουν τα 7,5 
δις κάθε χρόνο. 

Μετά τις παραπάνω δηλώσεις του Πρωθυπουργού 
επανερχόμαστε στα αιτήματα μας και απαιτούμε : 
- Να περιληφθούν στην οικονομική ενίσχυση όλοι οι 

συνταξιούχοι που εξαιρέθηκαν από τα αναδρομικά 
του 11μηνου και οι συνταξιούχοι που καθυστερεί η 
σύνταξή τους και δεν παίρνουν ούτε προσωρινή. 

- Εν’ όψει του προϋπολογισμού του 2021 την κατάρ-
γηση άμεσα της εισφοράς αλληλεγγύης των 
ν.3863/10 – 3865/10 που μόνο οι συνταξιούχοι πλη-
ρώνουν και του άρθρου 29 ν.3986/11 για τις συντά-
ξεις. 

- Να νομοθετηθεί αύξηση κάθε χρόνο στις συντάξεις, 
να επανέλθουν τα δώρα που στον εργάσιμο βίο 
έχουν πληρώσει όλοι οι συνταξιούχοι και συνεχίζουν 
να πληρώνουν σήμερα οι εργαζόμενοι.

Την επιστολή αυτή απέστειλαν προς τον υπουργό 
δεκάδες σωματεία- μέλη της Ομοσπονδίας

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΑΛΕΣΜΑ 9-10-2020
Η Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Ηρακλείου με ανακοί-

νωση κάλεσε τους συνταξιούχους να συμμετέχουν 
μαζικά στο συλλαλητήριο που οργάνωσαν εργατικά 
σωματεία και ομοσπονδίες, ενώσεις και σύλλογοι αυτο-
απασχολουμένων στις 13 Οκτώβρη στις 7.00μμ στην 
Πλατεία Ελευθερίας, για τη διεκδίκηση της προστασία 
της υγείας και των δικαιωμάτων του λαού…

«Η αναζωπύρωση της πανδημίας στην Ελλάδα έχει 
τη σφραγίδα της κυβερνητικής πολιτικής που έπαιξε 
την υγεία του λαού στο τζόγο των μεγάλων επιχειρημα-
τικών συμφερόντων ειδικά στον τουρισμό και τις μετα-
φορές. Άλλωστε και από την αρχή της διαχείρισης 
κριτήριο δεν ήταν η υγεία του λαού, όπως υποκριτικά 
έλεγε η κυβέρνηση αλλά η εύρυθμη λειτουργία του 
εκμεταλλευτικού συστήματος… 

Συνεχίζουμε τους αγώνες μας, κανένας δεν μπορεί 
να μας αγνοήσει και να μας σταματήσει… Όλοι στον 
δρόμο του αγώνα… στέλνουμε μήνυμα και κλιμακώ-
νουμε την πάλη! Πληρώσαμε πολλά δεν θα πληρώσου-
με ξανά! 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΙΚΑ ΡΟΔΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10.10.2020
Συλλαλητήριο συνδικάτων 13 Οκτωβρίου 2020

Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ρόδου συμμετείχε 
στο πανελλήνιο συλλαλητήριο των συνδικάτων την 
Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020 με αιτήματα, καλώντας τους 
συνταξιούχους να πάρουν μέρος.

Το Σωματείο πραγματοποίησε Γενική Συνέλευση 
την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στο κινηματοθέατρο 
«Ρόδον» με θέματα τον απολογισμό της δράσης του 
απερχόμενου ΔΣ και εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής 
για τη διενέργεια προσεχώς των εκλογών του Σωμα-
τείου.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΙΚΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΚΑΛΕΣΜΑ
Το Σωματείο  Συνταξιούχων ΙΚΑ επαρχίας Λιβα-

δειάς απηύθηνε κάλεσμα συμμετοχής και έκφρασης 
αλληλεγγύης το Σάββατο 17/10 στη Λάρυμνα στην 
απεργία που έχουν αποφασίσει τα σωματεία των 
εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ. Ο αγώνας τους για το 
μεροκάματο, για την ζωή, είναι και δικό μας αγώνας.

«Συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα των εργαζομένων 
της ΛΑΡΚΟ και στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματά τους.

Οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ με την πάλη τους, όλο 
αυτό το διάστημα που είναι σε κινητοποιήσεις, εμπόδι-
σαν απολύσεις στις εργολαβίες, διαθεσιμότητες, εκ 
περιτροπής εργασία, επέβαλαν την συνέχιση της λει-
τουργίας, εμπόδισαν περισσότερες περικοπές.

Διεκδικούν διασφάλιση της λειτουργίας της ΛΑΡΚΟ 
και της εργασίας τους, παλεύουν για  τα κεκτημένα 
τους.

Συνεχίζουν τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις τους για 
να σταματήσουν τα σχέδια της κυβέρνησης για ιδιωτι-
κοποίηση της ΛΑΡΚΟ  που ενέχει και τον κίνδυνο του 
οριστικού κλεισίματος…

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας και στηρίζουμε τα 
αιτήματά τους».

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΡΚΟ.

Ο ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΛΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΙΚΑ ΑΙΓΑΛΕΩ – ΧΑΪΔΑΡΙ

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ
Αρχαιρεσίες πραγματοποίησε ο σύνδεσμος, όπου 

που ψήφισαν 311 συνάδελφοι και εκλέχτηκαν για το 
Διοικητικό Συμβούλιο:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                  ΚΡΕΠΑΠΑΣ Θεόδωρος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:          ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ Δημήτριος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:      ΚΑΤΡΑΝΑ Ιωάννα

ΤΑΜΙΑΣ:                        ΤΙΡΤΙΡΑΚΗ Ελευθερία

ΜΕΛΗ: ΝΙΚΑΣ Βασίλειος, ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ Κωνσταντίνος
ΠΑΣΧΑΛΗΣ Αλκιβιάδης, ΤΣΑΛΑΠΑΤΗ Δήμητρα
ΚΟΡΑΚΗΣ Κωνσταντίνος
Με άλλη ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος κατήγγειλε 

πως: «Στο πάρα 5΄ αποφεύχθηκε η μετάθεση της παθο-
λόγου γιατρού από το 3ο ΤΟΜΥ Αιγάλεω για να καλύ-
ψει αντίστοιχη θέση στο Ίλιον.

Η Κυβέρνηση και η 2η ΥΠ εφαρμόζοντας την γνωστή 
τακτική των συνεχών μεταθέσεων, από δω και από εκεί, 
σε όλες τις δομές υγείας για να καλύπτει τα τεράστια 
κενά που υπάρχουν στο Δημόσιο στο σύστημα Υγείας, 
επιχείρησε και εδώ αυτή την μετάθεση.

Κάτω από τις έντονες διαμαρτυρίες του προσωπι-
κού, ασθενών του Κ. Υγείας και ΤΟΜΥ Αιγάλεω και του 
Δήμου πάρθηκε πίσω η απόφαση.

Καλούμε την Κυβέρνηση άμεσα να προχωρήσει στη 
γενναία, κατ έτος, ενίσχυση του Δημόσιου συστήματος 
Υγείας με κάλυψη όλων  των κενών σε:

Υγειονομικό, νοσηλευτικό, διοικητικό, καθαρισμού 
προσωπικό, επαρκή υλικά για την εύρυθμη λειτουργία 
όλων των μονάδων υγείας.

Να μην τολμήσει στο μέλλον να επαναλάβει 
τέτοιες ενέργειες,

γιατί θα μας βρει μπροστά της».

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Βόλος 7/11/2020

Τηρουμένων όλων των μέτρων ασφαλείας, πραγμα-
τοποιήθηκε συγκέντρωση για την προστασία της Υγεί-
ας και των δικαιωμάτων του λαού σήμερα στην παρα-
λία του Βόλου. Συμμετείχαν εκπρόσωποι διοικήσεων 
από σωματεία και φορείς της πόλης που ανταποκρίθη-
καν στο κάλεσμα συνταξιουχικών οργανώσεων, του 
Συλλόγου Δημοκρατικών Γυναικών Μαγνησίας  και 
σωματείων από το χώρο της Υγείας, διεκδικώντας 
μέτρα για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος 
υγείας καθώς και μέτρα προστασίας στους χώρους 
δουλειάς και στα σχολεία.

Οι ομιλητές στη συγκέντρωση: Ντίνου Μηνδρινού 
πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκο-
μείο Βόλου, Γιώργος Ρούσσας πρόεδρος του Συλλό-
γου Συνταξιούχων ΙΚΑ, Βούλα Ευθυμίου πρόεδρος των 
πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου, Κώστα Γερο-
γιάννη γραμματέα του Συλλόγου Συνταξιούχων ΟΑΕΕ 
(ΤΕΒΕ – ΤΣΑ) και Κώστας Στεργίου πρόεδρος του 
Συνδικάτου Μετάλλου Μαγνησίας «Μήτσος Παπαρή-
γας» αναφέρθηκαν στα προβλήματα και τις ελλείψεις 
που υπάρχουν στο Νοσοκομείο, στην προστασία των 
εργαζομένων, κατήγγειλαν τις κυβερνητικές πολιτικές 
που οδήγησαν στην επικίνδυνη αυτή κατάσταση, καθώς 
και την ωμή παρέμβαση των λιμενικών αρχών στη 
συγκέντρωση, που εκτελούσαν άνωθεν εντολές με 
στόχο τη φίμωση και την τρομοκράτηση του λαού.

Τόνισαν ότι «πρέπει, τώρα που οι δυσκολίες μεγαλώ-
νουν με το lockdown, να δυναμώσει και η οργανωμένη 
διεκδίκηση μέτρων ουσιαστικής προστασίας από τους 
εργαζόμενους, τα συνδικάτα και τους άλλους φορείς.

Αφού ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση και ενώ απο-
χωρούσε ο κόσμος, το λιμενικό προχώρησε στην 
απαράδεκτη προσαγωγή των συναδέλφων Κώστα 
Στεργίου, πρόεδρου του Συνδικάτου Μετάλλου 
Μαγνησίας, Εύης Καρυδάκη, προέδρου του Συνδικά-
του εργαζομένων ΟΤΑ Μαγνησίας και αντιπροέδρου 
του ΝΤ Μαγνησίας της ΑΔΕΔΥ, και του Αποστόλη 
Ριζόπουλου, δημοτικού συμβούλου Βόλου, με την 
κατηγορία της «απείθειας γιατί δεν υπάκουσαν στις 
εντολές να διαλύσουν τη συγκέντρωση». Τελικά, 
αφού έπεσαν στο κενό οι κατηγορίες, οι συνάδελφοι 
αφέθηκαν ελεύθεροι.

Καλούμε όλα τα σωματεία και τους φορείς της 
περιοχής μας να καταδικάσουν την προσπάθεια δίω-
ξης των αγώνων και της συνδικαλιστικής δράσης. Να 
καταγγείλουν το σημερινό περιστατικό και την προ-
σαγωγή των συναδέλφων.

Να στείλουν μήνυμα ότι η κυβέρνηση δεν θα φιμώ-
σει τα στόματά μας, αλλά θα επιμείνουμε και θα κλι-
μακώσουμε τους αγώνες μας για τη ζωή και την υγεία 
μας.

Οι ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑ-
ΝΩΣΕΙΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ επίσης εξέδωσαν δυο ψηφίσμα-
τα αλληλεγγύης στον αγώνα των εργαζομένων στη 
ΛΑΡΚΟ και καταγγελίας της άδικης, αδικαιολόγητης 
και αναίτιας απόσπασης της πρώην Διευθύντριας του 
Κ.Κ. Κασσαβέτειας, λόγω της συνδικαλιστικής της δρά-
σης.

ΠΑΛΛΕΣΒΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΚΑΙ 

ΣΥΝΑΦΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Επιστολή προς τον υπουργό υγείας τους διοικητές 

της ΥΠΕ Πειραιώς και νήσων και τον διοικητή του νοσο-
κομείου Μυτιλήνης και των ΚΥ, τους βουλευτές  του 
νομού, μαζικούς φορείς των υγειονομικών και τα τοπι-
κά ΜΜΕ απέστειλε η Ένωση, προβάλλοντας και πάλι τα 
προβλήματα που υπάρχουν στο δημόσιο σύστημα 
υγείας του νησιού, στο νοσοκομείο και τα κέντρα υγεί-
ας και διεκδικώντας λύσεις στα ζητήματα αυτά.

Πιο ειδικά αναφέρεται στις δυσκολίες να εξυπηρετη-
θούν οι προσφεύγοντες στο νοσοκομείο, αφού υπάρ-
χουν μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό. Παρουσιάζει 
την άθλια κατάσταση στην ψυχιατρική κλινική, που 
στεγάζεται σε ένα παλιό κτίριο, με κακές συνθήκες 
καθαριότητας.



ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Επισημαίνει τα σοβαρά προβλήματα με τις υποδο-

μές, όπως του αιμοδυναμικού τμήματος, τον μαγνητικό 
τομογράφο, το ακτινολογικό μηχάνημα, ενώ τονίζει την 
διόγκωση των προβλημάτων, λόγω του προσφυγικού/ 
μεταναστευτικού και του κορονοϊού, που κάνει ακόμα 
πιο επιτακτική την ανάγκη να ενισχυθεί το νοσοκομείο 
και τα ΚΥ με προσωπικό και τεχνολογικό εξοπλισμό.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΓΩΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ 

ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
19/10/2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι συνεργαζόμενες  συνταξιουχικές οργανώσεις της 
Θεσσαλονίκης οργάνωσαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας 
την Πέμπτη 22-10-2020 στο Άγαλμα Βενιζέλου. 

Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε 
στα πλαίσια του προγράμματος συγκεντρώσεων δια-
μαρτυρίας των συνταξιούχων, σε όλες τις περιφέρειες 
της χώρας και σε αυτήν συμμετείχαν oι συνταξιούχοι 
από τους νομούς Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πιερίας και 
Χαλκιδικής, εκφράζοντας ταυτόχρονα την απαίτηση και 
διεκδίκηση ικανοποίησης όλων των αιτημάτων τους.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (19-10-2020)
Η Διοίκηση της Ένωσης Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. 

Ρεθύμνου με ανακοίνωσή της ενημέρωσε τους 
συνταξιούχους, ότι:

Σύμφωνα με τις δύο Κοινές Υπουργικές Αποφά-
σεις που δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρ-
νησης στις 14-10-2020 τα αναδρομικά για το 11μηνο 
Ιούνιος 2015-Μάιος 2016, θα πάρουν με τη σύνταξη 
του Νοεμβρίου (τέλος Οκτωβρίου) όσοι συνάδελφοι 
έχουν μειώσεις στις κύριες συντάξεις  με τους 
νόμους 4051 και 4093/2012. 

Το συνολικό ποσό από τις μειώσεις αυτές για τους 
έντεκα (11) μήνες θα καταβληθεί εφάπαξ στους 
δικαιούχους με παρακράτηση 6%  για υγειονομική 
περίθαλψη.

Η Ένωσή μας έχει τονίσει πολλές φορές και επα-
ναλαμβάνει και σήμερα ότι  η λύση που έδωσε η 
Κυβέρνηση να επιστρέψει μόνο για τις κύριες συντά-
ξεις όσα οι Κυβερνήσεις έχουν κλέψει από τους 
συνταξιούχους,  δεν ικανοποιεί το συνταξιουχικό 
κίνημα και γι’ αυτό:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από την Κυβέρνηση να προχωρήσει 
άμεσα σε πολιτική απόφαση  και να δώσει τα ανα-
δρομικά και στις επικουρικές συντάξεις και βέβαια τα 
δώρα εορτών και το επίδομα άδειας   ΣΕ ΟΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΑ-
ΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ. ΟΠΩΣ ΤΑ ΠΗΡΑΝ 
ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟ-
ΦΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ!!

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΡΕΘΥ-
ΜΝΟΥ ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚ-
ΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Τρίκαλα  14/ 10/ 2020
Υπόμνημα

Προς: τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής 
Ασφάλισης κ. Ιωάννη Βρούτση
τον Υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια 
τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ.  Κώστα Αγοραστό
τους Δημάρχους Τρικκαίων: κ. Δημήτρη 
Παπαστεργίου & Καρδίτσας: κ. Βασίλη Τσιάκο

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
Της Σύσκεψης των Συνταξιουχικών Σωματείων Δ. 
Θεσσαλίας: Ν. Τρικάλων – Ν. Καρδίτσας.

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Οκτώβρη 2020, 
στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, η  
σύσκεψη όλων των Συνταξιουχικών Σωματείων των 
Νομών Τρικάλων και Καρδίτσας, όπου έγινε ενημέρω-
ση από τους εκπροσώπους των Ομοσπονδιών μας για 
τα προβλήματα μας. 

Οι καταστροφικές πλημμύρες στην περιοχή μας, οι 
περικοπές που δέχθηκαν οι συνταξιούχοι όλα τα προη-

γούμενα χρόνια, οι μειώσεις στις συντάξεις, κύριες, 
επικουρικές, στο ΕΚΑΣ, στα δώρα, στην υγεία, στα 
φάρμακα, στις κοινωνικές παροχές, από τις κυβερνή-
σεις εξακολουθούν να υπάρχουν και έχουν προσθέσει 
στην ζωή μας σοβαρά προβλήματα. 

Σήμερα είμαστε για μια ακόμη φορά στο δρόμο 
του αγώνα και δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε 
ό,τι μας έχει αφαιρεθεί. 

Με κοινή μας απόφαση καταλήξαμε στα παρακά-
τω:

Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας 
στους πληγέντες από τις πλημμύρες  των νομών Καρ-
δίτσας–Φαρσάλων και των περιοχών στο Ν. Τρικά-
λων(Μ. Καλυβίων- Φαρκαδόνας- Ζάρκου- Κεραμιδί-
ου).

Ζητάμε από την κυβέρνηση την Περιφέρεια Θεσ-
σαλίας και τις Δημοτικές αρχές:
> Να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα οικονομικής 

ανακούφισης των κατοίκων όλων των περιοχών που 
πλήγηκαν, με την χορήγηση έκτακτου βοηθήματος 
σε κάθε οικογένεια, να καταγραφούν και να αποκα-
τασταθούν οι ζημιές σε σπίτια, καταστήματα, αυτο-
κίνητα, χωράφια, να δοθούν άμεσα αποζημιώσεις 
στο 100% των ζημιών.

> Την άμεση αποκατάστασή τους να υπάρξει άμεση 
μέριμνα για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότη-
σης, της ύδρευσης και να αποκατασταθεί η οδική 
σύνδεση μεταξύ κατοικημένων περιοχών.

> Την άμεση και συντονισμένη παρέμβαση Κυβέρνη-
σης, Περιφέρειας, Δήμων, με την κινητοποίηση όλων 
των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε να παρθούν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για να μην  χαθούν άλλες ανθρώ-
πινες ζωές, σπίτια και ο κόπος μιας ολόκληρης ζωής.

> Να ξεκινήσουν άμεσα οι μελέτες και η υλοποίηση 
όλων των απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων σε 
όλους τους δήμους της Θεσσαλίας, στον Πηνειό, 
στους παραποτάμους, χείμαρρους και ρέματα.

> Να εκδοθεί άμεσα απόφαση από τον Υπ. Υγείας με 
κατεύθυνση στους γιατρούς να συνταγογράφουν τα 
εμβόλια σε όλους οι πληγέντες από τις πλημμύρες 
ώστε να έχουν το δικαίωμα στον εμβολιασμό για τη 
γρίπη και τον πνευμονιόκοκκο,  καθώς βρίσκονται σε 
αυξημένο κίνδυνο λόγω των άσχημων συνθηκών 
διαβίωσής τους. 

> Να απονεμηθούν άμεσα οι συντάξεις που εκκρε-
μούν, κατά προτεραιότητα, στους συνταξιούχους  
στις πληγείσες περιοχές.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ- 

ΕΦΚΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Το μέσο ποσό για τις νέα κύριες συντάξεις που 

εκδόθηκαν τον Οκτώβριο του 2020 ΕΦΚΑ και Δημοσίου 
είναι μόλις 607,5 ευρώ μεικτά ενώ η μέση κύρια σύντα-
ξη όλων των υπολοίπων συνταξιούχων ανέρχεται στα 
727 ευρώ μεικτά, δηλαδή η κύρια σύνταξη των νέων 
συνταξιούχων υπολείπεται των «παλιών» κατά εκατό 
είκοσι ευρώ. Ακόμη χειρότερα είναι για τους συνταξι-
ούχους του ΟΓΑ με 360 – 400 ευρώ μέσον όρο. Οι 
συνταξιούχοι έχουμε πληγεί ιδιαίτερα από την πανδη-
μία τoυ Covid 19  αφού το 90% και πάνω είναι συνταξι-
ούχοι. 

Είναι πρόκληση σε αυτήν την πραγματικότητα να  
έρχεται η Δημοτική Αρχή να επιβάλλει εξοντωτικές 
αυξήσεις στο νερό τη στιγμή που αυτές οι πενιχρές 
συντάξεις δεν φτάνουν να ζούμε με αξιοπρέπεια. Ιδιαί-
τερα στα χωριά που η πλειοψηφία είναι συνταξιούχοι 
του ΟΓΑ. 

Κύριοι της Δημοτικής Αρχής. Έχουμε φτάσει στον 
πάτο. Δεν αντέχουμε άλλα βάρη και αυξήσεις στις πλά-
τες μας. Διεκδικούμε :
- Καμία αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΥΑΣ
- Ουσιαστική μείωση στα τιμολόγια νερού και αποχέ-

τευσης στη Σπάρτη
- Όχι στην εξομοίωση των τοπικών διαμερισμάτων με 

την πόλη της Σπάρτης
- Διεύρυνση του κοινωνικού τιμολογίου σε χαμηλοσυ-

νταξιούχους
- Καμία διακοπή νερού σε συνταξιούχο που αδυνατεί να 

πληρώσει
- Να καταργηθεί ο ΦΠΑ σε νερό και αποχέτευση

Καλούμε τους συναδέλφους και τους δημότες την 
Τρίτη, 3 Νοεμβρίου, 6 μ.μ. (τηρώντας  όλα τα μέτρα 
υγειονομικής προστασίας),  στην Κεντρική Δημόσια 
Βιβλιοθήκη Σπάρτης στη συνεδρίαση της Οικονομι-
κής Επιτροπής του Δήμου Σπάρτης για να διαμαρτυ-
ρηθούμε. Και να απαιτήσουμε να αποσυρθεί το θέμα 
των αυξήσεων στο νερό. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΙΚΑ ΠΑΤΡΑΣ «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ»

Πάτρα 29-10-2020
Ο Σύλλογος χαιρετίζει τους εκατοντάδες συναδέλ-

φους που με την ψήφο τους επιβεβαίωσαν τη συμφω-
νία τους και τη στήριξή τους στην ταξική γραμμή του 
Συλλόγου. Από τις αρχαιρεσίες αναδείχθηκε το νέο 
Διοικητικό Συμβούλιο για την επόμενη τριετία που υπό-
σχεται ότι θα ανταποκριθεί στην διεκδίκηση των σύγ-
χρονων δικαιωμάτων όλων των συνταξιούχων.

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
στις 29/10/2020 συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Δ.Σ. ως 
εξής:
• ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
• ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
• ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
• ΤΑΜΙΑΣ: ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
• ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΘΗΝΑ
• ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ: ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
• ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΗΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:
 ΓΕΡΑΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

ΔΕΚΟ - ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Αθήνα 17 Νοέμβρη 2020

Το κράτος της ΝΔ, του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτά-
κη, του βραβευμένου από το FBI(!!!) υπουργού… επι-
στασίας του λαού Χρυσοχοΐδη και του αρχιαστυνόμου 
της ΕΛΑΣ: 
> αφού πρώτα αποφάσισε και διέταξε να μην γίνει η 

πορεία του Πολυτεχνείου, 
> αφού είδε την διαταγή του να γίνεται κουρέλι από 

τους συγκεντρωμένους, 
> αφού συνειδητοποίησε πως δεν θα μπορούσε να 

συνεχίσει τη συκοφαντία, πως η συγκέντρωση θα 
διέσπειρε τον ιό, καθώς ήταν μια άψογα από υγειο-
νομικής πλευράς οργανωμένη συγκέντρωση

> αφού πήρε χαμπάρι πως όλος ο κόσμος έβλεπε τις 
συγκεντρωμένες αστυνομικές δυνάμεις να παραβιά-
ζουν τα μέτρα πρόληψης και να γίνονται αυτές εστί-
ες διασποράς, κατέφυγε στον ένα και μοναδικό 
τρόπο που ξέρει για να αντιμετωπίζει τον εχθρό λαό, 
τη βία και τρομοκρατία. Χημικά, αύρες με αντλίες 
νερού, γκλόμπς, συλλήψεις, προσαγωγές, θράσος 
και αυθάδεια από πάνοπλους αστυνομικούς προς 
τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, βουλευτές.
Καταγγέλλουμε την απρόκλητη και τρομοκρατική 

αστυνομική επίθεση ενάντια στη συγκέντρωση του 
εορτασμού του Πολυτεχνείου, την κυβέρνηση και τον 
πρωθυπουργό σαν αυτουργούς και οργανωτές της 
επίθεσης.

Καταγγέλλουμε την προσπάθεια να εμποδιστεί ο 
εορτασμός της επετείου του Πολυτεχνείου, να ακου-
στούν τα αντιιμπεριαλιστικά συνθήματα του ξεσηκω-
μού, κατ’ εντολή του Πάιατ.

Καταγγέλλουμε την προσπάθεια της κυβέρνησης να 
φιμώσει τις φωνές που ξεσκεπάζουν την αντιλαϊκή, 
θανατηφόρα για το λαό πολιτική της στο θέμα αντιμε-
τώπισης της πανδημίας, προβάλουν τα αιτήματα για 
την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.

Για άλλη μια φορά απέτυχαν. Οι εργαζόμενοι, η νεο-
λαία δεν πρόκειται να αφήσουν κανέναν να σβήσει τα 
συνθήματα του Πολυτεχνείου. Αν η κυβέρνηση ζήλεψε 
τις χουντικές μεθόδους, ας το ξέρει πως θα παίρνει 
απάντηση με όλο και περισσότερα Πολυτεχνεία.
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Η πανδημία αποτελεί μια ατράνταχτη απόδειξη: 
Ο κρατικός σχεδιασμός, η κρατική ευθύνη είναι 
όρος για την σωστή λειτουργία της κοινωνίας 

και της οικονομίας υπέρ του λαού. Απέναντι στη 
βαρβαρότητα του καπιταλισμού η μόνη απάντηση 

είναι ο σοσιαλισμός.

Για να μπούμε στον e-ΕΦΚΑ και να ελέγξουμε την 
ενημέρωση για τις αποδοχές μας ενεργούμε ως εξής:
1) Μπαίνουμε στο efka.gov.gr ή στο ΗΔΙΚΑ-ΕΦΚΑ
2) Συνταξιούχοι
α) για ενημερωτικό σημείωμα πατάμε «πληρωμές» 
αα) εκτύπωση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος 
για τα έτη 2019 - 2020
αα1) είσοδος στην υπηρεσία (πρώτο τέτοιο γαλάζιο 
κουτάκι)
αα2) συνέχεια στο TAXISNET
αα3) user name- password
αα4) είσοδος
αα5) εξουσιοδότηση
αα6) ΑΦΜ – ΑΜΚΑ
αα7) είσοδος 
αα8) παράθυρο «ενημερωτικό σημείωμα ΕΦΚΑ»
αα9) έτος πληρωμής 2020 – μήνας πληρωμής Σεπτέμ-
βρης 
αα10) αναζήτηση
αα11) εκτύπωση (δεξιά στην άκρη με κόκκινα γράμ-
ματα)
αα12) εκτέλεση
αα13) ΟΚ
αα14) ΟΚ
αα15) Εμφανίζεται το ενημερωτικό σημείωμα, στο 
οποίο φαίνονται τα ποσά κράτησης για τους νόμους 
4051 και 4093/2012. Το άθροισμά τους επί 11 μας 
δίνει το ποσό που δικαιούμαστε για επιστροφή και 
αυτό είναι γενικά το ποσό επιστροφής. Καταγράφο-
νται επίσης οι κρατήσεις για την  εισφορά περίθαλ-
ψης και το τελικό καθαρό ποσό που εισπράττουμε. 
Επισημαίνουμε όμως πως η κράτηση υπέρ ΕΟΠΥΥ 
γίνεται με ποσοστό 6%, ενώ μέχρι την ψήφιση του 
ν. 4387/16 ίσχυε το ποσοστό 4%, δηλαδή κρατιού-
νται παράνομα περισσότερα χρήματα. Με τον υπο-
λογισμό του ποσού με ποσοστό 4%, μπορούμε να 
δούμε το παραπανίσιο ποσό που μας κρατάνε υπέρ 
ΕΟΠΥΥ. Κατά συνέπεια ζητάμε την διόρθωση και 
αυτού του «λάθους» στην ένσταση θεραπείας.

Επειδή έχουν υπάρξει περιπτώσεις, όπου οι κρατή-
σεις των νόμων αυτών στα ενημερωτικά σημειώματα 
των ετών 2015 και 2016 δεν είναι ίδιες με αυτές που 
εμφανίζονται στα ενημερωτικά σημειώματα του έτους 
2020, για να ελέγξουμε αν τα ποσά ταυτίζονται, πάμε 
στα ενημερωτικά των ετών 2015/2016 με την εξής 
διαδικασία.
αβ) εκτύπωση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος 
για τα έτη έως 2018
αβ1) συνταξιούχοι
αβ2) πληρωμές
αβ3) είσοδος στην υπηρεσία (στο τρίτο γαλάζιο κου-
τάκι)
αβ4) 7ψήφιος ΑΜ συνταξιούχου – ΑΜ ΔΙΑΣ

Για να ελέγξουμε τα ποσά μειώσεων της κύριας 
σύνταξης πάμε στον μήνα από 6/2015 έως 5/2016 
(πατάμε τους αντίστοιχους μήνες και έτη στα κουτά-
κια)
αβ5) Μήνας – έτος
αβ6) εισαγωγή οπτικού κωδικού επιβεβαίωσης (δίνε-
ται με αριθμούς και αγγλικούς χαρακτήρες σε διπλα-
νό κουτάκι)
αβ7) εκτύπωση

Εμφανίζεται το ενημερωτικό σημείωμα. Εδώ φαίνε-
ται η κράτηση του ν. 4093/12, αλλά η κράτηση του ν. 
4051/12 υπάρχει σε ενιαίο ποσό με αυτό του ν 4024, 
οπότε δεν μπορούμε να υπολογίσουμε το άθροισμα 
του ποσού (4051 και 4093) που δικαιούμαστε για επι-
στροφή. Από το ποσό όμως του ν. 4093 μπορούμε 

να ελέγξουμε αν οι κρατήσεις που έγιναν στο 
11μηνο είναι ίδιες με αυτές που γίνονται σήμερα 
(δηλαδή 2015/2016 με 2020).

Στην περίπτωση βέβαια που τα ποσά των ετών 
2015/2016 είναι μικρότερα από αυτά των ετών 
2019/2020, αλλά χοντρικά είναι ίσα με το ποσό που 
μας επεστράφη, δεν υπάρχει πρόβλημα και μπορού-
με μάλιστα να το θεωρήσουμε θετικό αν οι κρατήσεις/
μειώσεις των συντάξεών μας το 2015/2016 ήταν 
μικρότερες.

αγ) Για να ελέγξουμε αν το ποσό που μας επε-
στράφη είναι το ίδιο με αυτό που δικαιούμαστε, στην 
εφαρμογή 3α) μετά το βήμα αα8, όπου εμφανίζεται 
το ενημερωτικό σημείωμα, αριστερά επάνω βγαίνει 
και ένδειξη «επιστροφή ποσών μειώσεων συντάξε-
ων», το οποίο κλικάρουμε και εμφανίζονται τα ποσά 
επιστροφής για το 2015 και 2016 ξεχωριστά, οι κρα-
τήσεις υπέρ ΕΟΠΥΥ και το καθαρό ποσό που παίρ-
νουμε. Αν συγκρίνουμε το ποσό αυτό με το ποσό του 
ενημερωτικού του μήνα Σεπτέμβρη 2020, όπως το 
υπολογίζουμε στο βήμα αα15, βλέπουμε αν έχουμε 
πάρει το σωστό ποσό ή αν υπάρχει λάθος, αν έχουμε 
πάρει λιγότερα.

αδ) Αν έχουμε πάρει λιγότερα μπαίνουμε στον e-Ε-
ΦΚΑ με την ίδια διαδικασία, στο συνταξιούχοι πατάμε 
το «ένσταση/αίτηση θεραπείας…», ανοίγει παράθυρο 
με τα στοιχεία μας, πατάμε «νέα αίτηση», ανοίγει 
παράθυρο με τα στοιχεία μας, συμπληρώνουμε όσα 
λείπουν (διεύθυνση, τηλέφωνο, φορέας κλπ) και 
συμπληρώνουμε το παρακάτω κείμενο κάτω από το 
«παρακαλούμε να εξετάσετε…».

Παρακαλώ όπως εξετάσετε την ένσταση/αίτηση 
θεραπείας κατά του ενημερωτικού σημειώματος 
του e-ΕΦΚΑ επιστροφής του ποσού μείωσης της 
σύνταξής μου για τους παρακάτω λόγους:

1) Στο ενημερωτικό σημείωμα καταβολής της 
σύνταξής μου μηνός Σεπτέμβρη 2020 το άθροισμα 
της μείωσης της σύνταξής μου από τους νόμους 
4051/12 και 4093/12 για το 11μηνο από 6/2015 έως 
5/2016 είναι 2.200 ευρώ (100 ευρώ συν 100 ευρώ = 
200 ευρώ Χ 11 = 2.200 ευρώ), το οποίο είναι το 
οφειλόμενο προς επιστροφή σε εμένα.

2) το ποσό που μου επεστράφη, όπως εμφανίζε-
ται και στο σχετικό ενημερωτικό σημείωμα του 
e-ΕΦΚΑ είναι 2.000 ευρώ, μικρότερο από το οφειλό-
μενο κατά 200 ευρώ.

3) ζητώ την αποκατάσταση του λάθους και την 
απόδοση σε εμένα και του υπολειπόμενου ποσού 
των 200 ευρώ.

4) η κράτηση υπέρ ΕΟΠΥΥ πάνω στο επιστρεφό-
μενο ποσό γίνεται με ποσοστό 6% (2.200 Χ 6%= 
132), ενώ για το 11μηνο αυτό ίσχυε το ποσοστό 4% 
(2.200 Χ 4%= 88), κατά συνέπεια το ποσό υπέρ 
ΕΟΠΥΥ είναι μεγαλύτερο, με αποτέλεσμα το καθα-
ρό επιστρεφόμενο ποσό να είναι μικρότερο κατά 44 
ευρώ. Ζητώ την διόρθωση και αυτού του λάθους και 
την απόδοση και αυτού του ποσού.

Ο καθένας συμπληρώνει και αποστέλλει την 
ένσταση/αίτηση θεραπείας ανάλογα με την περί-
πτωση. Αν τα επιστρεφόμενα είναι σωστά και το 
λάθος είναι μόνο στην κράτηση υπέρ ΕΟΠΥΥ, στέλ-
νουμε την αίτηση μόνο με το σημείο (4) του υπο-
δείγματος.

(τα ποσά είναι τυχαία, ο καθένας συμπληρώνει τα 
ποσά των ενημερωτικών σημειωμάτων του).

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τα αναδρομικά

Τέλος η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως σε όσους δεν πήραν έγκαιρα τα αναδρομικά τους, αυτά θα αποδοθούν 
το Νοέμβρη. Θα παρακολουθούμε το θέμα και θα ενημερώσουμε για όποια άλλη εξέλιξη.

Το… τσουνάμι στις συντάξεις
Στο συνέδριο του Economist με τίτλο το «Ασημένιο 

Τσουνάμι»(!!!)  για το ασφαλιστικό/συνταξιοδοτικό μίλη-
σαν γνωστοί αστέρες- πρωταγωνιστές των αντισυνταξι-
οδοτικών ανατροπών, όπως ο Γιαννίτσης (πρώην υπουρ-
γός Εργασίας), ο Νεκτάριος (πρώην διοικητής ΙΚΑ). Και 
φυσικά δεν έλειπε ο νυν υπουργός Γ. Βρούτσης. Ο 
οποίος στην παρέμβασή του, αφού συμφώνησε με τους 
δυο προηγούμενους, ότι το ασφαλιστικό «έχει κόστος 
στην θεαματική διάβρωση(!!!) της βιωσιμότητας κρίσι-
μων κοινωνικών, οικονομικών και αναπτυξιακών σχέσε-
ων…», δήλωσε πως «το ασφαλιστικό ήταν μια από τις 
κύριες αιτίες του δημοσιονομικού εκτροχιασμού(!!!) 
της Ελλάδας… και χρησιμοποιήθηκε από όλο το πολιτι-
κό σύστημα… για πολιτικούς λόγους και λιγότερο για 
να αποδώσει τη σύνταξη, τη δίκαιη… Έχει μετατραπεί 
σε πολιτικό εργαλείο» και επανέλαβε για άλλη μια 
φορά τις προθέσεις για ιδιωτικοποίηση, με τη συμμετο-
χή του ιδιωτικού τομέα, «που θέλει ενίσχυση».

Δεν είπε λέξη βέβαια για το γεγονός, πως πράγματι 
όλες τις κυβερνήσεις μετέτρεψαν το συνταξιοδοτικό σε 
πολιτικό εργαλείο, για να τσακίσουν το βιοτικό επίπεδο 
εκατοντάδων χιλιάδων συνταξιούχων, για να προικίσουν 
τις τράπεζες με τα δισεκατομμύρια των αποθεματικών 
των ταμείων, για να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις 
και τα κέρδη των μεγαλοκαρχαριών επενδυτών. Πως οι 
πολιτικές αυτές επέπεσαν σε ματωμένο (και όχι ασημέ-
νιο) τσουνάμι πάνω στη ζωή εργαζομένων και συνταξι-
ούχων.

Έτσι δεν μας προξένησε καμία έκπληξη η αποστρο-
φή του Αδώνιδος (τι όνειδος) σε ερώτηση δημοσιογρά-
φου σε τ/ο κανάλι, γιατί η κυβέρνηση δεν αγοράζει νέα 
λεωφορεία για να αποσυμφορηθεί η κατάσταση στα 
ΜΜΜ, «τι θέλετε να κόψουμε τις συντάξεις των ανθρώ-
πων για να πάρουμε λεωφορεία»; Ότι και να πεις σ’ 
αυτούς τους τύπους, αμέσως θα σου πετάξουν την 
περικοπή των συντάξεων σαν τρόπο για τη λύση 
τέτοιων προβλημάτων. 

Θέλουμε Rafale; Θα κόψουμε συντάξεις. Θέλουμε 
φρεγάτες; Θα κόψουμε συντάξεις. Θέλουμε λεωφο-
ρεία; Θα κόψουμε συντάξεις. Θέλουμε γιατρούς; Θα 
κόψουμε συντάξεις. Θέλουμε καλύτερους μισθούς; Θα 
κόψουμε συντάξεις. Θέλουμε συντάξεις για τις νέες 
γενιές; Θα κόψουμε συντάξεις. Θέλουμε, θέλουμε, 
θέλουμε;; Θα κόψουμε συντάξεις. Πατέντα.

Νισάφι πια ρε, νισάφι.

Νέοι εξοπλισμοί με τα 
λεφτά των συνταξιούχων
Και για του λόγου το αληθές. Στον προϋπολογισμό 

για το 2020 προβλέπονται εκτός από τα 4,5 δισεκ. 
ευρώ για το ΝΑΤΟ, επί πλέον 2,5 δισεκ. για νέους εξο-
πλισμούς (Rafale, φρεγάτες κλπ). Που βρέθηκαν αυτά 
τα 2,5 δισεκ; Στο προηγούμενο τεύχος του ΠΑ (τεύχος 
456 Οκτώβρη 2020) υπάρχει το ενημερωτικό σημείωμα 
της ΟΣΙΚΑ, που αναφέρεται διεξοδικά στην ανάλυση 
του ζητήματος «αναδρομικά». Ξαναθυμίζουμε λοιπόν: 

Το κόστος της επιστροφής των ποσών των μειώσεων 
των κύριων συντάξεων, των επικουρικών και των 13ης 
και 14ης συντάξεων ήταν 3.9 δισεκ. ευρώ για το επίμα-
χο 11μηνο 2015-2016. Ο κος Σταϊκούρας δήλωσε πριν 
ψηφιστεί η τροπολογία Βρούτση, πως «… δεν υπάρχει 
κανένα θέμα με τους θεσμούς για την πληρωμή των 
αναδρομικών, καθώς δεν πρόκειται για κάποια μόνι-
μη αύξηση στις συντάξεις» και διαβεβαίωνε ότι «η 
χώρα έχει την δυνατότητα να πληρώσει τα αναδρομι-
κά σε όλους τους συνταξιούχους». 

Τελικά όμως η κυβέρνηση αυτοδιαψεύστηκε και από 
αυτά κατέβαλε τα αναδρομικά μόνο στους δικαιούχους 
των μειώσεων των κύριων συντάξεων ύψους 1,4 δισεκ. 
ευρώ. Άρα έμειναν στον κρατικό κορβανά 2,5 δισεκ. 
ευρώ, που δεν απέδωσε για τα υπόλοιπα χρωστούμε-
να.  

Αυτά τα αρπαγμένα με λωποδυτικό τρόπο από τους 
συνταξιούχους ποσά, η σημερινή κυβέρνηση τα ξαναέ-
κλεψε  για να χρηματοδοτήσει το τεράστιο αυτό εξο-
πλιστικό πρόγραμμα. Για άλλη μια φορά λοιπόν οι 
συνταξιούχοι φορτώθηκαν ένα μεγάλο μέρος μιας 
επιλογής σε βάρος όλου του λαού, όπως έγινε με την 
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, της δημιουργίας 
των ματωμένων υπερπλεονασμάτων, της αποπληρω-
μής δανείων κλπ.

Νισάφι πια ρε, νισάφι…
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Διανέμεται 
δωρεάν

Η πανδημία, οι 
συνταξιούχοι 
και οι προπα-
γανδιστικές 
αθλιότητες

Τόλμησαν διάφοροι πολιτι-
κοί και δημοσιολόγοι, είχαν το 
θράσος να βγουν και να πουν 
πως «οι συνταξιούχοι αδιαφο-
ρούν για τα μέτρα αντιμετώπι-
σης της πανδημίας, επειδή 
έχουν εξασφαλισμένη τη 
σύνταξή τους (και οι δημόσιοι 
υπάλληλοι το μισθό τους), ενώ 
οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό 
τομέα θα πληρώσουν πάλι το 
λοκ ντάουν, αφού θα μείνουν 
άνεργοι, χωρίς μισθό…» κλπ. 
Άλλη μία προσπάθεια κοινωνι-
κού αυτοματισμού, με στόχο 
ξανά τους συνταξιούχους. 
Τους δήθεν προνομιούχους, 
που είναι βολεμένοι, σε αντίθε-
ση με τα παιδιά τους που θα 
υποστούν και πάλι χτυπήματα 
λόγω της έξαρσης της πανδη-
μίας…

Και τα λένε αυτά οι άθλιοι 
συκοφάντες, την ώρα που η 
πανδημία, στο δεύτερο κύμα 
της, σαρώνει κυριολεκτικά 
την τρίτη ηλικία, σαν βασικό 
θύμα της. Ας δούμε τι λένε τα 
στοιχεία που έδωσε ο ΕΟΔΥ 
στις ανακοινώσεις του.

Από την έναρξη του πρώτου 
κύματος μέχρι την «λήξη» του 
(31/7) οι νεκροί ανήλθαν στους 
206, η μέση ηλικία τους ήταν 
τα 76 έτη. Με το ξέσπασμα του 
δεύτερου κύματος στις 31/8 
ανέβηκαν στους 266 με μέση 
ηλικία τα 77 έτη. Στις 30/9 τα 
θύματα ήταν 391 με μέση ηλι-
κία τα 78 και στις 3/11 εκτινά-
χτηκαν στα 655 με μέση ηλικία 
τα 79. Στις 7/11 θύματα 749, 
μ.ο. ηλικίας 79,  όπως και στις 
10/11 με νεκρούς 866, στις 
14/11 μ.ο. ηλικίας 80 στους 
1035 θανάτους, το ίδιο στις 
20/11 με 1419 θύματα. Δηλα-
δή η αύξηση των θανάτων 
συνοδεύτηκε από αύξηση της 
μέσης ηλικίας. Η συντριπτική 
πλειοψηφία των νεκρών είναι 
συνταξιούχοι.

Ας σταματήσουν λοιπόν οι 
διάφοροι χυδαιολογούντες 
την βρώμικη προπαγάνδα 
τους σε βάρος των συνταξι-
ούχων. Είναι τουλάχιστον 
ντροπή τους να τα λένε αυτά.

Πόσο και γιατί πληρώνουμε το ΝΑΤΟ;
Ασφαλώς δεν είναι η πρώτη φορά που αναφερόμαστε στις δαπάνες της χώρας μας για 

τη συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ, όπως την έχουν συμφωνήσει και αποφασίσει όλες οι αστικές 
πολιτικές δυνάμεις, η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ παλιά και νέα μικροαστικά πολιτικά 
μορφώματα μιας χρήσης, όπως οι ΑΝΕΛ, το ΠΟΤΑΜΙ, το ΜΕΡΑ25, η Ελληνική Λύση κ.α.

Με βάση τη συμφωνία δαπανάμε κάθε χρόνο για το ΝΑΤΟ περίπου το 2,5% του ΑΕΠ, 
είμαστε η δεύτερη χώρα- μέλος με αυτό το υψηλό ποσοστό μετά τις ΗΠΑ. Αυτές οι δαπάνες 
είναι ανελαστικές. Είναι χαρακτηριστικό πως στα χρόνια των μνημονίων, ενώ στο λεπίδι των 
περικοπών που επέβαλε η τρόικα μπήκαν ακόμα και συμβατικές δαπάνες για τις ένοπλες 
δυνάμεις της χώρας (μάλιστα αφορούσαν κύρια μισθοδοσία των στελεχών και μονίμων στρα-
τιωτικών), σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητήθηκαν τα κονδύλια για το ΝΑΤΟ. 

Στην τελευταία 20ετία το ΑΕΠ της χώρας κυμαίνεται, με αυξομειώσεις λόγω των οικονο-
μικών κρισιακών φαινομένων, ανάμεσα στα 150- 180 δισεκ. ευρώ. Άρα το 2,5% είναι κατά 
μέσο όρο περίπου 4 δισεκ. ευρώ το χρόνο. Μέσα στην 20ετία αυτή δηλαδή δαπανήσαμε 
για το ΝΑΤΟ χοντρικά 80 δισεκ. ευρώ!!!!! Το ξαναγράφουμε: 80 δισεκατομμύρια ευρώ!!!!!!! 
Περιορίζουμε την αναφορά στην 20ετία αυτή, γιατί στα όριά της είχαμε τις αμερικανοΝΑΤΟι-
κές επεμβάσεις στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στη Συρία και λίγο πριν στην πρώην Γιουγκοσλα-
βία. Επίσης έχουμε την όξυνση των αντιπαραθέσεων ΗΠΑ, αλλά και ΕΕ, κύρια με Ρωσία και 
ειδικά Κίνα και την επέκταση της ΝΑΤΟικής στρατιωτικής παρέμβασης και παρουσίας σε 
πρώην σοσιαλιστικές χώρες (Ουκρανία, Βαλτικές, Πολωνία, Βουλγαρία κ.α.) σε μια ολοφάνε-
ρη επιθετική πολιτική στρατιωτικής περικύκλωσης της Ρωσίας. Πχ πληρώνουμε στο ΝΑΤΟ 
για να περιπολεί η πολεμική μας αεροπορία πάνω από τη Βουλγαρία και την Βόρεια Μακε-
δονία, αφού αυτές δεν διαθέτουν ακόμα τον απαραίτητο εξοπλισμό, για να επιτηρούν τους 
εναέριους χώρους τους.

Συνολικά πληρώσαμε αυτό το τεράστιο για τα οικονομικά μεγέθη της χώρας μας ποσό, 
για τους πολέμους στις χώρες της Μέσης Ανατολής και τη ΝΑΤΟική επέκταση στα σύνο-
ρα της Ρωσίας και θα εξακολουθούμε να πληρώνουμε.

Τι μας πρόσφερε το ΝΑΤΟ σαν ανταπόδοση για την συμμετοχή και συνεισφορά μας στα 
έξοδά του; Εμείς λέμε τίποτα. Τίποτα θετικό, ωφέλιμο για τη χώρα και το λαό μας. Υποτί-
θεται πως το ΝΑΤΟ μας προστατεύει από κάποιους εχθρούς, που ύπουλα και κρυφά σχεδι-
άζουν να μας επιτεθούν. Ποιοι είναι αυτοί οι εχθροί δεν μας έχουν πει ποτέ. Αναφέρεται ο 
Στόλτενμπεργκ στις διάφορες ΝΑΤΟικές συσκέψεις των αξιωματούχων, πολιτικών και στρα-
τιωτικών, στην απειλή της Ρωσίας, της Κίνας, του Ιράν κ.α., αλλά είμαστε βέβαιοι πως κανέ-
νας στοιχειωδώς λογικά σκεφτόμενος έλληνας πολίτης, δεν πιστεύει πως κινδυνεύουμε από 
τις χώρες αυτές και άρα χρειαζόμαστε την προστασία του ΝΑΤΟ. Κι αν κινδυνέψουμε σε 
πραγματικές συνθήκες, αυτό θα συμβεί ακριβώς επειδή είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ. Ο Πούτιν 
το δήλωσε ξεκάθαρα: όποιος διαθέτει πυρηνικά όπλα που μπορούν να στραφούν εναντίον 
της Ρωσίας, θα είναι στόχος επίθεσής μας. Και οι δυο πρόσφατες κυβερνήσεις μας, με την 
στρατηγική συμφωνία που υπέγραψαν με τις ΗΠΑ, που προβλέπει την μετεγκατάσταση και 
πυρηνικών όπλων (από το Ιντσιρλίκ της Τουρκίας στον Άραξο της Αχαΐας) καθώς και την 
συνυπογραφή όλων των αποφάσεων του ΝΑΤΟ, ειδικά για το «δικαίωμα στο πρώτο πυρηνικό 
πλήγμα», μετατρέπουν τη χώρα μας σε στόχο αντεπίθεσης. 

Από την άλλη με τις χώρες αυτές, Ρωσία και Κίνα, έχουμε καλές και επιδιώκουμε καλύτε-
ρες οικονομικές σχέσεις. Πανηγυρίσαμε για την παράδοση του Πειραιά στην COSCO και 
προσδοκούμε κι άλλες κινέζικες επενδύσεις, πρόσφατα ο Λαβρόφ επισκέφτηκε τη χώρα μας 
και συζήτησε για την ενίσχυση των οικονομικών σχέσεών μας με τη Ρωσία.

Δυο είναι λοιπόν οι εχθροί της χώρας μας, δυο οι κίνδυνοι. Γνωστοί σε όλους. Η… σύμ-
μαχός μας στη συμμαχία αυτή, η Τουρκία. Που μας απειλεί με πόλεμο, αν δεν δεχτούμε τις 
αξιώσεις της στο Αιγαίο και την Αν Μεσόγειο. Και η ίδια η συμμαχία, το ΝΑΤΟ. Που αντί να 
μας προσφέρει την τυπική προστασία  απέναντι στον τουρκικό κίνδυνο, ώστε να πούμε πως 
τα 80 δισεκατομμυριάκια μας πιάνουν έστω κάποιον τόπο, αντίθετα, συμπλέει με τις τούρκι-
κες απαιτήσεις, στις απειλές της «ποιεί την νήσσαν», καλύπτει την τουρκική επιθετικότητα. 
Άρα;

Άρα ένα είναι το συμπέρασμα. Τώρα έξω από το ΝΑΤΟ. Τώρα να σταματήσουμε να 
πληρώνουμε… ΝΑΤΟκερατιάτικα. Τώρα να αξιοποιήσουμε τα κονδύλια αυτά για τις άμε-
σες και επιτακτικές ανάγκες του λαού. 

Ο καθένας μπορεί να φανταστεί πόσα πράγματα θα μπορούσαν να έχουν γίνει με αυτά τα 
80 δισ/ρια, ακόμα και με την αστική λογική και πολιτική. Ασφαλώς τα πολλά θα τα έπαιρναν 
οι πλουτοκράτες, βιομήχανοι, εφοπλιστές, τραπεζίτες κλπ παράσιτα. Όμως οι κυβερνήσεις, 
έστω στοιχειωδώς, κάτι θα έκαναν και για το λαό. Μπορεί να μην είχαν κλείσει τα νοσοκομεία, 
να υπήρχαν χίλιες ΜΕΘ ακόμα, να είχαν καλύψει κάποια κενά στην υγεία και την εκπαίδευση 
με προσωπικό, μπορεί ακόμα να είχαν πληρώσει και μέρος του δημόσιου χρέους, ώστε να 
μην χρωστάμε τόσα πολλά. Θα αντιμετωπίζαμε την πανδημία με καλύτερες προϋποθέσεις.

Η άλλη πλευρά του ζητήματος, που δεν μπαίνει στη συζήτηση, είναι η εξής: Όταν λέμε 
πως το ΝΑΤΟ, ο Στόλτενμπεργκ,  άμεσα ή έμμεσα υποστηρίζουν τις αξιώσεις της τουρκικής 
αστικής τάξης, αυτό σημαίνει πως το κάνουν αυτό εκφράζοντας και εμάς, δηλαδή άμεσα ή 
έμμεσα κι εμείς, μέσω της συμμετοχής μας και συμφωνίας με τις ΝΑΤΟικές θέσεις και εκτι-
μήσεις των ανώτερων διοικητικών αξιωματούχων του, συμφωνούμε και αποδεχόμαστε τις 
τουρκικές διεκδικήσεις. 

Επίσης το γεγονός πως η επίσημη θέση του ΝΑΤΟ είναι η μη αναγνώριση χωρικών 
υδάτων στο Αιγαίο, ότι δηλαδή υπάρχει διαχωρισμός των δικών μας από αυτά της Τουρ-
κίας, σημαίνει πως η θέση αυτή έχει και τη σύμφωνη γνώμη της χώρας μας, των κυβερ-
νήσεών μας. Αφού δεν αντιδρούμε και δεν απαιτούμε επιτακτικά να αλλάξουν οι ΝΑΤΟικές 
θέσεις και να μετατραπούν σε υποστηρικτικές προς εμάς, αλλιώς θα αλλάξουμε στάση όσον 
αφορά στη συμμετοχή μας, σημαίνει πως συμφωνούμε. Αυτό λέει η κοινή λογική. Με άλλα 
λόγια βάζουμε στη ζυγαριά τα κυριαρχικά συμφέροντά μας και αποφασίζουμε πως αυτά 
έχουν μικρότερη αξία από την αδιατάραχτη συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ. Πάλι αυτό λέει η 
απλή λογική.

Άλλωστε σε κάθε ευκαιρία οι εκπρόσωποί μας στο ΝΑΤΟ, αλλά και στις συζητήσεις με τις 
ΗΠΑ, τονίζουν πως ενδιαφερόμαστε σφόδρα για την παραμονή της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, για 
το αδιατάρακτο της καλής λειτουργίας της συμμαχίας. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην πρό-
σφατη τηλεδιάσκεψη των χωρών μελών του, τόνισε πως η συμπεριφορά της Τουρκίας βάζει 
σε κίνδυνο τη συνοχή του ΝΑΤΟ!!  Όχι τα δικά μας συμφέροντα, αλλά αυτά του ΝΑΤΟ.

Και τέλος η συμμετοχή μας με τα κονδύλια αυτά βοηθάει να δυναμώνει το προσφυγικό 
κύμα προς τη χώρα μας, αφού οι επεμβάσεις μας, μέσω του ΝΑΤΟ στις χώρες αυτές, έχουν 
αποτέλεσμα τον ξεριζωμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Δηλαδή, για όσους δεν το 
έχουν συνειδητοποιήσει, πληρώνουμε δισεκατομμύρια για να υποχρεώνουμε αυτούς τους 
ανθρώπους να ξεσπιτώνονται και να έρχονται εδώ, ζητώντας σωτηρία από την δική μας 
επέμβαση στις χώρες τους.

Και να μην ξεχνάμε τα εκατομμύρια που μας κοστίζει η συμμετοχή μας στην χρηματοδό-
τηση της ΕΕ προς την Τουρκία, για να κρατάει μέρος των προσφύγων αυτών εκεί. Την πλη-
ρώνουμε για να πληρώνει τους τούρκους διακινητές προσφύγων, να τους αποβιβάζουν στα 
νησιά μας και να μας απειλεί επίσης συνέχεια πως θα αυξήσει το πλήθος των προσφύγων, 
αν… εκνευρίσουμε, σαν ΕΕ, τον Ερντογάν.

Για άλλη μια φορά λοιπόν: Τώρα έξω από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ. Χωρίς να ισχυριζόμαστε 
πως μόνο η εξοικονόμηση των δαπανών για το ΝΑΤΟ θα λύσει όλα τα προβλήματα του 
λαού, αν δεν υπάρξει συνολική ανατροπή σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, πάντως 
αυτά τα λεφτά μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην αντιμετώπιση τέτοιων λαϊκών 
αναγκών, όπως τις αναφέρουμε πιο πάνω.

Η «κουλτούρα των 
πληρωμών»

Με αφορμή την ψήφιση του νόμου για τον πτωχευτικό 
κώδικα η κυβέρνηση μας ξανασέρβιρε το επιχείρημα, 
πως ο κώδικας αυτός θα βοηθήσει (θα επιβάλει με το 
ζόρι λέμε εμείς) να εδραιωθεί η «κουλτούρα των πληρω-
μών», να μάθει δηλαδή ο έλληνας ο… μπαταχτσής, να 
πληρώνει αδιαμαρτύρητα. Τώρα από πότε η πληρωμή 
δόσεων δανείων και χρεών στο δημόσιο αποτελεί πεδίο… 
κουλτούρας(!!) μόνο η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και οι 
άλλοι εραστές τέτοιων θεωριών μπορούν να μας εξηγή-
σουν. Και πότε επιχειρεί η κυβέρνηση να επιβάλει αυτή 
την… κουλτούρα; Τώρα που ο κόσμος ο λαϊκός δεν έχει 
δουλειά, δεν έχει εισόδημα, δεν έχει να πληρώσει ρεύμα 
και νερό, δεν έχει να φάει στην κυριολεξία. Πράγματι 
βρήκαν ευκαιρία (οικονομική και πανδημική ιογενής 
κρίση), για να θάψουν όλο το λαό.

Όμως ας δούμε την άλλη πλευρά. Από ποιον άραγε 
λείπει η «κουλτούρα των πληρωμών»; Κι απέναντι σε 
ποιους δεν την έχει; Από το κράτος και τις κυβερνήσεις 
του. Το αστικό κράτος και τις αστικές κυβερνήσεις του. 
Που απέναντι στο λαό δεν έχουν… κουλτούρα πληρω-
μών, αφού δεν πληρώνουν: 
- τους μισθούς των εργαζομένων με ελαστικές σχέσεις 
στο δημόσιο στην ώρα τους, τις υπερωρίες, γενικά την 
υπερεργασία, πχ στους εργαζόμενους στα δημόσια 
νοσοκομεία.
- τις συντάξεις χιλιάδων συνταξιούχων στην ώρα τους, σε 
εκατοντάδες χιλιάδες τις δικαιούμενες, σε χιλιάδες 
άλλους δεν τις πληρώνουν καθόλου.
- στους δικαιούχους αυτά που τους οφείλουν από διάφο-
ρους άλλους λόγους (επιστροφή φόρων, επιδόματα κ.α.)
- στους δήμους τα οφειλόμενα για τη χρηματοδότησή 
τους.
- στους αγρότες τα δικαιούμενα από τις ζημιές που υφί-
στανται στην παραγωγή τους από καιρικά φαινόμενα.
- στους κατεστραμμένους από φυσικά φαινόμενα, όπως 
πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς, καταστροφές που 
οφείλονται στην άρνηση του κράτους να δημιουργήσει 
υποδομές προστασίας.
- σε εκατοντάδες χιλιάδες άνεργους τα επιδόματα ανερ-
γίας

Και θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε επ’ αόριστον τον 
κατάλογο.

Ταυτόχρονα όμως το κράτος και οι κυβερνήσεις 
διαθέτουν μια θαυμάσια «κουλτούρα πληρωμών» απέ-
ναντι στο μεγάλο κεφάλαιο αφού το πληρώνουν:
- για να κάνει επενδύσεις
- για να μην πληρώνει μισθούς από τα κέρδη του
- για να μην πληρώνει ασφάλιστρα από την τσέπη του
- για να «προσφέρει» υπηρεσίες υγείας σε περίοδο παν-
δημίας 
- για να διαφημίζει τις κυβερνητικές υποδείξεις για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας
- για να μην χάνει κέρδη λόγω πτώσης του τζίρου, όπως 
η AEGEAN, η ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, μεγαλοξενοδόχοι και λοι-
ποί… αναξιοπαθούντες
- για κάνει αρπαχτές μέσω έργων τύπου «μεγάλος περί-
πατος»

Και θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε επ’ αόριστον τον 
κατάλογο.

Μάλιστα την κουλτούρα αυτή επιχειρούν να επιβάλ-
λουν στους «οφειλέτες» με το ζόρι και έχοντας το ελεύ-
θερο από τις κυβερνήσεις τα κοράκια των real estate, των 
τραπεζών κ.α. πιέζοντας, εκβιάζοντας, απειλώντας τους 
με τηλεφωνήματα, επιστολές .

Ας αφήσει λοιπόν η κυβέρνηση τα… σάπια. Ο λαός δεν 
χρειάζεται «κουλτούρα πληρωμών». Οι εργαζόμενοι χρει-
άζονται μόνιμη δουλειά, με καλό μισθό, εξασφαλισμένες 
κατοικίες, εργασιακά δικαιώματα και σχέσεις εργασίας 
αξιοπρεπείς, πλήρη και δωρεάν υγεία- περίθαλψη, δωρε-
άν γνωστική-επιστημονική, πολιτιστική και αθλητική παι-
δεία για τα παιδιά τους, ωράρια και άδειες για ξεκούρα-
ση και ελεύθερο χρόνο, οι αγρότες και μικρομεσαίοι 
επαγγελματίες εξασφαλισμένα εισοδήματα, συντάξεις 
που θα προσφέρουν αξιοπρέπεια στην τρίτη ηλικία τους. 
Ο λαός χρειάζεται προστασία από σεισμούς, φωτιές και 
πλημμύρες, για να μην θρηνεί ανθρώπινα θύματα, κατε-
στραμμένους τόπους, χαμένους κόπους.

Και φυσικά οι εργαζόμενοι και ο λαός δεν χρειάζο-
νται καμία «κουλτούρα πληρωμών» προς τα αφεντικά. 
Χρειάζονται μία κουλτούρα (χωρίς εισαγωγικά) από-
λαυσης των αποτελεσμάτων των κόπων τους, των 
εργασιών τους, του πλούτου που παράγουν. Κι αυτή 
την κουλτούρα θα την αποκτήσουν, όταν θα απαλλα-
χτούν από την «κουλτούρα» εκμετάλλευσής τους, που 
έχουν επιβάλει οι καπιταλιστές.
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Α σ τ ε ί α  κ α ι  σ ο β α ρ ά

Είναι φανερή πλέον η από-
φαση της κυβέρνησης να 
μετατρέψει τη δημόσια ζωή, 
την καθημερινότητα του 
απλού εργαζόμενου λαού, της 
νεολαίας σε αντικείμενο επι-
στασίας, ελέγχου και κρίσης 
από την αστυνομία. Το κράτος 
της αστικής δημοκρατίας 
μας, από έστω στοιχειωδώς 
φιλελεύθερο, όσον αφορά τα 
λαϊκά, δημοκρατικά δικαιώ-
ματα και ελευθερίες, μεταλ-
λάσσεται ταχέως σε αστυνο-
μικό κράτος. Η κυβέρνηση 
αναθέτει ανοιχτά την διαχείρι-
ση της κοινωνικής ζωής των 
λαϊκών ανθρώπων, σε κάθε 
της έκφραση, ειδικά όσον 
αφορά τη στάση τους απένα-
ντι στο πως αντιμετωπίζουν τα 
μεγάλα, οξυμένα προβλήματα 
διαβίωσής τους, τα αιτήματά 
τους, την ικανοποίηση των 
αναγκών τους, στην αστυνο-
μία.

Φυσικά δεν πρόκειται για 
κάτι καινούργιο, πρωτοφανές 
γεγονός. Η φράση «το κράτος 
είστε εσείς» (οι αστυνομικοί), 
που είχε εκστομίσει ο πατήρ 
Μητσοτάκης σαν πρωθυπουρ-
γός, ήταν και είναι ένα δόγμα, 
που καμία αστική κυβέρνηση 
δεν παρέλειψε να υιοθετήσει 
και να θέσει σε εφαρμογή, με 
λιγότερη ή περισσότερη 
ένταση, ανάλογα με τις ανά-
γκες του αστικού συστήμα-
τος και των οικονομικών αφε-
ντικών του να αντιμετωπίζει 
το εργατικό- λαϊκό κίνημα.

Πάντα η αστυνομική βία, 
αυθαιρεσία και τρομοκράτηση 
σε βάρος του ταξικού- εργατι-
κού και λαϊκού κινήματος ήταν 
παρούσες. Το ξύλο, τα χημικά, 
οι προβοκάτσιες, η κακοποίη-
ση ακόμα και δολοφονίες 
αγωνιστών ή απλών αθώων, οι 
συλλήψεις με προσχήματα και 
αιτίες στη συντριπτική τους 
πλειοψηφία κατασκευασμένες 
, φυλακίσεις και  δίκες σαν 
συνέχεια δεν έλειψαν ποτέ, 
όταν το εργατικό και λαϊκό 
κίνημα αγωνιστικά διεκδικού-
σαν δικαιώματα, αιτήματα, 
υπερασπιζόντουσαν κατα-
κτήσεις, απέκρουαν αντεργα-
τικές νομοθετικές ή εργοδο-
τικές επιθέσεις.

Τα τελευταία τρία χρόνια 
όμως έχουμε περάσει σε μια 
σχετικά νέα φάση και κατά-
σταση. Η οικονομική κρίση της 
περασμένης δεκαετίας αποτέ-
λεσε μια μεγάλη ευκαιρία για 
το κεφάλαιο να επιβάλει κάθε 
αντεργατικό μέτρο και απαίτη-
σή του. Μείωση μισθών, 
κατάργηση ΣΣΕ, εκμηδενισμό 
εργασιακών δικαιωμάτων 
(μόνιμη εργασία, 5νθήμερο, 
οχτάωρο, πληρωμή υπερω-
ριών, συνθήκες εργασίας 
κ.α.), μείωση συντάξεων με 
παράλληλη αύξηση ορίων ηλι-
κίας συνταξιοδότησης και 
φυσικά χτύπημα των συνδικα-
λιστικών δικαιωμάτων, οργά-
νωσης και διεξαγωγής αγώ-
νων, παρέμβαση εν τέλει 
ακόμα και στις λειτουργικές 
διαδικασίες των συνδικάτων. 
Και μια σειρά άλλα πολύ μεγά-
λα ζητήματα που βασανίζουν 
την εργατική, λαϊκή οικογένεια 
(ανεργία, στέγαση, παιδεία, 
πρόνοια κλπ).

Όμως η χρονική προέκτα-
ση αυτής της κατάστασης που 
οδηγεί πλατειές λαϊκές μάζες 
στη φτώχεια, στην αδυναμία 
να ανταποκριθούν στις βασι-
κές ανάγκες διαβίωσης, αλλά 
και υποχρεώσεις προς δημό-
σιο, υπηρεσίες κλπ καταλήγει 
να γίνεται πρόβλημα για την 
ίδια την καπιταλιστική οικονο-
μία. Μείωση της λαϊκής κατα-
νάλωσης, άρα μείωση κερδών 
για το κεφάλαιο σχεδόν όλων 
των κλάδων, αύξηση χρεών 

προς το κράτος (εφορία, 
ταμεία, δήμους), άρα μείωση 
κρατικών εσόδων, διόγκωση 
χρεών προς υπηρεσίες (τρά-
πεζες, ΔΕΗ κλπ), άρα αδυνα-
μία του τραπεζικού κεφαλαίου 
να ανταποκριθεί στις ανάγκες 
χρηματοδότησης των επενδύ-
σεων, αλλά και οικονομική 
δυσχέρεια πχ της ΔΕΗ. Όλα 
αυτά με πολλές προεκτάσεις, 
όπως ανάγκη κρατικής ενίσχυ-
σης προς τράπεζες, ΔΕΗ, επι-
χειρήσεις αλλά και μια καλή 
δικαιολογία για τη μείωση της 
κρατικής ικανότητας για αντι-
μετώπιση άλλων αναγκών (πχ 
ενίσχυση του ΕΣΥ, της παιδεί-
ας κλπ).

Η κατάσταση αυτή όμως 
δημιουργεί και αντιστάσεις 
από το εργατικό και λαϊκό 
κίνημα, οργή και αγανάκτηση 
σε πλατειά λαϊκά στρώματα,  
που παρά τις αδυναμίες και 
δυσκολίες που αντιμετωπί-
ζουν, συνεχίζουν και εντεί-
νουν τη δράση τους. Δεν 
αποδέχονται και δεν υποτάσ-
σονται στις κυβερνητικές και 
εργοδοτικές επιθέσεις.

 Έτσι το αστικό κράτος 
αποφάσισε πως δεν αρκούσε 
το μέχρι σήμερα επίπεδο 
άσκησης αστυνομικής βίας, 
πως πρέπει να το φέρει σε 
ανώτερο. Πήραν σειρά νόμοι, 
που στην άμεση στόχευσή 
τους έχουν κατ’ αρχή το ταξι-
κό εργατικό συνδικαλιστικό 
κίνημα, που μπορεί να μην 
φαινόταν με την πρώτη ματιά 
η άμεση σύνδεσή τους με την 
αστυνόμευση, όμως η συνέ-
χεια έκανε φανερή και αυτή 
την πλευρά. Πχ ο νόμος του 
ΣΥΡΙΖΑ για την απαίτηση του 
51% ψήφους για την απόφαση 
απεργίας από τα πρωτοβάθ-
μια σωματεία δεν φαίνεται να 
έχει σχέση με την αστυνομία. 
Η κυβέρνηση της ΝΔ ενίσχυσε 
αυτό το προαπαιτούμενο με 
εκείνο της ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας και το επόμενο 
της ηλεκτρονικής αρχειοθέτη-
σης των μητρώων μελών των 
συνδικάτων, που πρέπει να 
καταθέτουν στο υπουργείο, 
δηλαδή στην αστυνομία και 
στους εργοδότες.

Φυσικό συμπλήρωμα στο 
πλαίσιο αυτό ήταν ο νόμος για 
τις διαδηλώσεις και η διασύν-
δεση των οικονομικών των 
σωματείων (αλλά και κομμά-
των κι όλοι καταλαβαίνουμε σε 
ποιο- ένα κόμμα αναφέρονται) 
με την… τρομοκρατία, ενώ 
απαραίτητο κομμάτι του παζλ 
ήταν ο νόμος για την κατάργη-
ση του Πανεπιστημιακού ασύ-
λου. 

Για όλα αυτά, στο βαθμό 
που οι αντιστάσεις του εργατι-
κού και νεολαιΐστικου κινήμα-
τος τα ακυρώνουν ή τα κουρε-
λιάζουν στην πράξη (κάτι που 
κάνουν εδώ και δεκαετίες, 
ξεκινώντας από το ν. 330) 
χρειάζεται η παρέμβαση της 
αστυνομίας να πάρει ακόμα 
πιο αποφασιστικά και δυναμι-
κά χαρακτηριστικά.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε 
τη δημιουργία ενός ειδικού 
αστυνομικού σώματος, που 
θα αναλάβει την τήρηση του 
νόμου για την απαγόρευση 
των διαδηλώσεων. Η αναγγε-
λία αυτή ήρθε μετά την εκτίμη-
σή της, πως ο νόμος από την 
αρχή τέθηκε σε καραντίνα, 
κάτω από την δυναμική, αγω-
νιστική άρνηση του ταξικού 
εργατικού κινήματος να τον 
εφαρμόσει.

Επίσης τη δημιουργία ενός 
ειδικού σώματος αστυνομι-
κών, που θα αναλάβει την 
φύλαξη των πανεπιστημια-
κών ιδρυμάτων και των έλεγ-
χο του ποιος μπαίνει και 
βγαίνει. Για την επάνδρωση 

του σώματος αυτού ανακοινώ-
θηκε η άμεση πρόσληψη χιλί-
ων αστυνομικών. Ενισχυτικό 
ρόλο στην εξέλιξη αυτή έπαιξε 
η προβοκάτσια με το γνωστό 
επεισόδιο, όπου κάποιοι… 
αντιεξουσιαστές, όργανα των 
κρατικών και παρακρατικών 
μηχανισμών της αστικής εξου-
σίας, εισέβαλαν στο γραφείο 
του πρύτανη της ΑΣΣΟΕ και 
έστησαν το γνωστό σκηνικό.

Επίσης αν δεν τηρούνται 
οι προβλεπόμενες διαδικασί-
ες από τα συνδικάτα, οι 
απεργίες και οι αποφάσεις 
θα είναι παράνομες, οπότε 
για την επιβολή του νόμου σε 
περίπτωση απειθαρχίας των 
συνδικάτων θα επεμβαίνουν 
και πάλι η αστυνομία και η 
«δικαιοσύνη».

Οι πρόσφατες κινητοποιή-
σεις των μαθητών χτυπήθη-
καν άγρια από την αστυνο-
μία. Οι «ήρωες» εκπαιδευτικοί 
και  υγειονομικοί, ομοίως αντι-
μετωπίστηκαν σαν… ταραξί-
ες κι εναντίον τους επενέβη-
σαν τα ΜΑΤ με χημικά και 
ξύλο.

Και φυσικά η τήρηση των 
μέτρων καραντίνας, περιορι-
σμού πολλών καθημερινών 
δραστηριοτήτων του λαού 
ανατέθηκε στην αστυνομία, 
στο βαθμό που η κυβέρνηση 
δεν έπειθε για την σοβαρότη-
τά της, αφού την ίδια στιγμή η 
ίδια παραβίαζε τα πρωτόκολ-
λα που αποφάσιζε για χάρη 
των εφοπλιστών, των αεροπο-
ρικών εταιριών, των μεγαλοξε-
νοδόχων και των μεγάλων του-
ριστικών επιχειρήσεων, των 
βιομηχάνων και μεγαλεμπό-
ρων, ενώ δεν έπαιρνε μέτρα 
προστασίας στις επιχειρήσεις, 
στα εργοστάσια, στα νοσοκο-
μεία, στα σχολεία.

Σαν «κερασάκι στην τούρ-
τα» ήρθε η εξουσιοδότηση της 
κυβέρνησης στον αρχηγό της 
ΕΛΑΣ να αποφασίσει και να 
διατάξει την κατάργηση ή 
καταστρατήγηση άρθρου του 
αστικού συντάγματος για τις 
συναθροίσεις στις 17 Νοέμ-
βρη, με δικαιολογία την παν-
δημία και πραγματικό στόχο 
την παρεμπόδιση της πραγμα-
τοποίησης της πορείας του 
Πολυτεχνείου. Διαταγή βέβαια 
που το εργατικό- λαϊκό κίνημα 
αχρήστευσαν επίσης στην 
πράξη.

Βρισκόμαστε λοιπόν μπρο-
στά στην καθαρή επιχείρηση 
από μεριάς κυβέρνησης και 
μεγάλου κεφαλαίου να προλά-
βουν την έξαρση των αγωνι-
στικών δράσεων του λαού. 
Μετατρέποντας το αστικό 
κράτος σε αστυνομικό, ολο-
κληρωτικό (για να χρησιμοποι-
ήσουμε έναν δικό τους όρο), 
όπου δερβέναγας της ζωής 
μας, απόλυτος και ανεξέλε-
γκτος θα είναι ο αστυνόμος. 
Θα αποφασίζει και θα διατά-
ζει, θα επιβάλλει, θα εξανα-
γκάζει, θα απαγορεύει και θα 
υπαγορεύει, θα περιορίζει, θα 
μετράει, θα υπολογίζει και 
φυσικά θα εφαρμόζει το γνω-
στό «όπου δεν πίπτει λόγος, 
θα πίπτει ράβδος».

Ας το πάρουν χαμπάρι 
όμως. Το ταξικό εργατικό και 
λαϊκό κίνημα έχουν κι εκείνα 
τα δικά τους όπλα. Τη δράση, 
τη οργάνωση αγώνων, τη 
συσπείρωση στα εργατικά 
συνδικάτα, τη λαϊκή συμμαχία, 
που μέσα σε τόσες δυσκολίες 
και εμπόδια χτίζεται από τα 
λαϊκά στρώματα. Οργάνωση, 
δράση και αγώνας που θα 
αχρηστεύουν το αστυνομικό 
κράτος των αστών, όσο εξο-
πλισμένο κι αν είναι. Μέχρι την 
πλήρη ανατροπή του.

Παρέμβαση έκανε ο εισαγ-
γελέας σε βάρος των Δ. Κου-
τσούμπα, Α. Τσίπρα και Γ. 
Βαρουφάκη στηριζόμενος 
στην μήνυση που κατέθεσε 
γνωστός κρυφο-φανερός 
φασίστας, με αφορμή τις 
εκδηλώσεις για το Πολυτε-
χνείο, και με βασική κατηγορία 
την «υποκίνηση σε απειθαρ-
χία».

Τι μας προβλημάτισε: Πρώ-
τον ο εισαγγελέας άραγε θα 
πάρει υπ’ όψη του πως το 
επίσημο συνδικαλιστικό όργα-
νο που τον εκφράζει, θεώρησε 
αντισυνταγματική την απόφα-
ση του αρχηγού της ΕΛΑΣ να 
απαγορεύσει τις συναθροί-
σεις;

Και δεύτερον: Ο υποκινη-
τής της δίωξης πριν προχωρή-
σει στην ενέργειά του αυτή, 
άραγε δεν πήρε τη γνώμη πιο 
υψηλών απ’ αυτόν προσώπων, 
καταλαβαίνετε ποιους εννοού-
με. Δεν τους ρώτησε «να την 
κάνω ή όχι;». Κι αφού την 
έκανε, δεν σημαίνει πως πήρε 
το ΟΚ; Άρα ήταν σε γνώση 
αυτών των από πάνω, που οι 
ίδιοι δεν ήθελαν να αναλάβουν 
κι αυτή την ευθύνη, να διατά-
ξουν τη δίωξη των «αρχηγών» 
τριών κομμάτων. Θα έπεφτε 
λίγο πιο βαρύ από τα προη-
γούμενα με την απαγόρευση. 
Βρέθηκε δηλαδή «λαγός»;;

Καταγράψατε όλοι υποθέ-
τουμε τις απόψεις τριών 
υπουργών της κυβέρνησης 
για τις επιπτώσεις του δεύτε-
ρου, εξαιρετικά θανατηφό-
ρου κύματος της πανδημίας.

Γεωργιάδης: Ναι, πανηγυ-
ρίζουμε για τους 12 φορές 
λιγότερους νεκρούς από το 
Βέλγιο.

Γεραπετρίτης: Με περισ-
σότερες ΜΕΘ θα είχαμε 
περισσότερους θανάτους.

Κοντοζαμάνης: Σε σχέση 
με τους θανάτους συγκρινό-
μενοι με άλλες χώρες είμα-
στε σε πάρα πολύ καλή 
θέση… στην Ελλάδα οι θάνα-
τοι είναι λίγοι αν τους συγκρί-
νουμε με τις υπόλοιπες 
χώρες… σε άλλες χώρες οι 
χίλιοι θάνατοι είναι ο ημερή-
σιος αριθμός… δεν θέλω να 
μπω σε μέτρα σύγκρισης 
όσον αφορά τους θανά-
τους…  

Ποια φράση σας έρχεται 
στο μυαλό όταν τα ακούτε ή 
τα διαβάζετε αυτά; Πως οι 
άνθρωποι είναι απίστευτοι… 
Λάθος. Οι άνθρωποι είναι 
πιστευτοί. Πράγματι τα 
πιστεύουν αυτά που λένε. 
Εκφράζουν απόλυτα τη 
συνείδηση και τα πιστεύω 
που έχουν. Των αστών πολι-
τικών. Που μετράνε το θάνα-
το των απλών ανθρώπων με 
αριθμούς, την υγεία τους σαν 
κόστος. Που ανησυχούν για 
τα κέρδη των αφεντικών 
τους, που υπηρετούν τη βού-
ληση των αφεντικών τους. 

Για να θυμίσουμε εκείνο 
το κυνικό του Τσίπρα «οι 
συνταξιούχοι έχουν μ.ο. ηλι-
κίας τα 70, άρα πόσο ακόμα 
θα ζήσουν για να μας κοστί-
ζουν». Ή το άλλο του υπουρ-
γού του, που όταν ψήφισαν 
το νόμο για τους ηλεκτρονι-
κούς πλειστηριασμούς, είπε 
πως το έκαναν «για να απαλ-
λάξουν τους υποψήφιους 
άστεγους από το άγχος να 
παρακολουθούν ζωντανά στα 
δικαστήρια τη στενάχωρη 
αυτή διαδικασία».

Συνειδήσεις και πιστεύω 
κυνικά και απάνθρωπα. Έτσι 
είναι όλο το σινάφι των 
αστών πολιτικών. Δεξιών κι 
«αριστερών». Ας το σκεφτού-
με καλύτερα εμείς, ο λαός. 
Θέλουμε να τους ακολουθού-

με; Να τους εμπιστευόμαστε; 
Να τους δίνουμε την ψήφο 
μας;

Παρουσιάζοντας ο Πρωθυ-
πουργός την περιβόητη «έκθε-
ση Πισσαρίδη», ισχυρίστηκε 
πως «δεν αποτελεί κυβερνητι-
κό πρόγραμμα, δεν είναι πολι-
τικό κείμενο (!!! τα θαυμαστικά 
δικά μας), γι’ αυτό πιστεύω ότι 
πρέπει να μείνει έξω από την 
πολιτική, μάλλον θα έλεγα την 
κομματική αντιπαράθεση… 
Είναι ένα κείμενο αναφοράς 
στο οποίο  κάθε έλληνας πολί-
της, η ελληνική κοινωνία, τα 
κόμματα, οι φορείς της αγο-
ράς μπορούν να ανατρέχουν 
ανά πάσα στιγμή και να το 
συμβουλεύονται… Είναι καλές 
πρακτικές, προτάσεις, ιδέες 
που… θα μπορέσουν να υιοθε-
τηθούν και στην Ελλάδα… πολ-
λές εισηγήσεις (της) ήδη υλο-
ποιούνται ή έχουν δρομολογη-
θεί».

Δηλαδή ο Κυριάκος μας 
είπε πως τα όσα αντεργατικά 
προβλέπει η έκθεση θα εφαρ-
μοστούν από την κυβέρνησή 
του ή από όποια επόμενη, θα 
γίνουν κυβερνητικές πολιτικές 
επιλογές και προγράμματα, 
αλλά επειδή η έκθεση… δεν 
είναι πολιτικό κείμενο, δεν θα 
πρέπει να αντιδρούμε στην 
εφαρμογή των όσων προτείνει, 
να μην αντιπαρατιθέμεθα πολι-
τικά και ταξικά, αγωνιστικά, 
αντίθετα έμπλεοι θαυμασμού 
για τις… σοφίες της, να τις 
δεχόμαστε με ανοιχτό στόμα 
και ακίνητοι. Καλά σε λωτοφά-
γους απευθύνονται;

Κοινής αποδοχής υπουρ-
γό υγείας πρότεινε ο Τσί-
πρας στην κυβέρνηση, είχε 
μάλιστα έτοιμο και το πρόσω-
πο, με δικαιολογία την κρισι-
μότητα στην αντιμετώπιση 
της πανδημίας. Άρχισε να 
μαγειρεύεται η συγκυβέρνη-
ση, ώστε κάποια στιγμή να 
σερβιριστεί κι όλας. Θα 
κάνουμε μια υπόθεση. Επει-
δή το επόμενο μεγάλο και 

κρίσιμο θέμα θα είναι η δια-
χείριση των κονδυλίων που 
θα έρθουν από την ΕΕ για 
την διάσωση της οικονομίας, 
ο ΣΥΡΙΖΑ θα προτείνει κοι-
νής αποδοχής υπουργό οικο-
νομικών. Θα προστεθεί δηλα-
δή στη συνταγή άλλο ένα 
καρύκευμα, για να κάνει τη 
σούπα της συγκυβέρνησης 
πιο εύπεμπτη από τους 
ψηφοφόρους του. Ο ΣΕΒ 
πάντως δεν θα έχει καμία 
αντίρρηση σε ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο.

Κι όσον αφορά στην απα-
γόρευση της αστυνομίας για 
τις συναθροίσεις. Η κυβέρνη-
ση και το σκεφτικό του αρχη-
γού της ΕΛΑΣ προέβαλαν σαν 
δικαιολογία για την απόφαση 
την πρόταση της επιτροπής 
λοιμοξιολόγων για μια τέτοια 
ενέργεια. Ο Μαγιορκίνης 
όμως διέψευσε επίσημα πως η 
επιτροπή εισηγήθηκε κάτι 
τέτοιο, αντίθετα δήλωσε πως 
ήταν κυβερνητική επιλογή. 
Κατά συνέπεια η απόφαση για 
την απαγόρευση στηρίχτηκε 
σε ένα καθαρό ψέμα. Η κυβέρ-
νηση και ο αρχιαστυνόμος 
εξαπάτησαν το λαό. Μα αν μια 
κυβερνητική και υπηρεσιακή 
απόφαση είναι απατηλή, αυτό 
δεν συνιστά παραβίαση του 
συντάγματος; Άρα στην ουσία 
η απόφαση ήταν ανύπαρκτη 
νομικά και συνταγματικά. Και 
από πότε ο λαός και οι φορείς 
του είναι υποχρεωμένοι να 
υπακούν και να πειθαρχούν σε 
μια απόφαση- απάτη, που 
περιφρονεί το σύνταγμα; Το 
ίδιο το αστικό σύνταγμα λέει 
πως η υπεράσπισή του εναπό-
κειται στη βούληση του λαού. 
Κατά συνέπεια ο λαός και οι 
διοργανωτές των εκδηλώσεων 
για το Πολυτεχνείο, με την 
άρνηση να υπακούσουν στην 
παράνομη και ανύπαρκτη από-
φαση της αστυνομίας, υπερα-
σπίστηκαν το σύνταγμα απέ-
ναντι στην προσπάθεια κατα-
στρατήγησής του.

Το ποιηματάκι μας
Η πανδημία ήρθε πιο άγρια 
στο δεύτερό της κύμα.
μα η κυβέρνηση έλεγε,
πως όλα πάνε πρίμα.
Ανάγκη δεν τις έχουμε
τις ΜΕΘ τις παραπάνω, 
και οι γιατροί περ’σσεύουνε,
γι’ αυτά που είναι να κάνω.
Σ’ αεροπλάνα, πλοία έβαλα
τον κόσμο σαν σαρδέλες,
στα τρόλεϊ να στριμωχτούν
μπορούνε σαν αγέλες.
Στα εργοστάσια η δουλειά
να βγαίνει είναι υγεία,
μα για τα κρούσματα ένοχη
η ατομική μωρία.
Κι αν τώρα πια τους ασθενείς
μετράμε σε μυριάδες
και οι θρήνοι για τους θάνατους
εγίνανε χιλιάδες,
ευθύνη εμείς δεν έχουμε
αλλά εσείς οι νέοι,
αλλά και οι απρόσεχτοι,
οι αρνητές της μάσκας, 
κι οι γέροι που χαλάρωσαν
στη λογική της λάσκας.
Κλειστείτε μέσα το λοιπόν
ξανά θα δούμε πόσο,
και ύστερα τι θα γενεί,
άλλα μέτρα θα κλώσω.
200 ευρούλια οι μισθοί
και τέρμα η απεργία,
κι όποιος στο δρόμο πάει να βγει,
συγκέντρωση, πορεία,
με ΜΑΤ, ξύλο και χημικά
θα ‘χει νόμιμη βία.

Αστυνομικό κράτος - αστυνομική βία: 
υπέρτατος νόμος


