
ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Στο χρονικό διάστημα που μεσολά-

βησε από τη τελευταία έκδοση του
«Ενημερωτικού Δελτίου», με παρούσες
τις δυσκολίες στο κίνημα των συνταξιού-
χων λόγω πανδημίας, δόθηκε στη δημο-

σιότητα ανακοίνωση των
Συνεργαζόμενων Συντα-
ξιουχικών Οργανώσεων,
για το τι πραγματικά συμ-
βαίνει με τα ασφαλιστικά
ταμεία και τις τσακισμέ-
νες συντάξεις. 

«Κάνουμε καθαρό σε
όλους», επισημαίνει η ανακοίνωση, «ότι
οι συνταξιούχοι δεν θα σταματήσουν
να διεκδικούν ότι με τη βία μάς έχει
αφαιρεθεί σε κύριες, επικουρικές συν-
τάξεις, 13η και 14η σύνταξη, χηρεία,
υγεία - φάρμακα, έκδοση συντάξεων».

«Να σταματήσουν οι αυταπάτες. ΄Οτι
μέχρι σήμερα έχουμε αποκρούσει, ανα-
βάλει και κερδίσαμε, είναι αποτέλεσμα
των αγώνων μας και όχι δικαστικών απο-
φάσεων. Η πορεία του κινήματος των
συνταξιούχων το έχει αποδείξει».

Καταλήγοντας, η Συντονιστική Επι-
τροπή εύχεται καλή δύναμη και υγεία,
καλή και αγωνιστική χρονιά σε όλους
τους συνταξιούχους. Τους καλεί να κλεί-
νουν τα αυτιά τους σε διάφορες ανορθο-
λογικές - συνωμοσιολογικές θεωρίες και
να παίρνουν υπόψη τις ιατρικές συμβου-
λές «ώστε να βγούμε ξανά υγιείς στους
δρόμους του αγώνα».

Μπροστά σε αυτές τις δυσκολίες ξεκι-
νάμε μια προσπάθεια βελτίωσης της επι-
κοινωνίας με τα μέλη μας και προχωράμε
σε δίμηνη έκδοση του «Ενημερωτικού
Δελτίου», επίσης ξεκίνησε και προσπά-
θεια αναμόρφωσης και βελτίωσης του
site.
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Συντάξεις, Υγεία και φυσικές καταστροφές
πηγή κερδών για την ασφαλιστική βιομηχανία.

Μέσα από τις παρεμβάσεις των κυβερνητικών στε-
λεχών και των υπόλοιπων εκπροσώπων των αστι-
κών επιτελείων, φάνηκε καθαρά το τοπίο του
νέου γύρου της αντιασφαλιστικής επίθεσης και
όχι μόνο, που ετοιμάζει η κυβέρνηση, με την ιδιω-
τικοποίηση των επικουρικών συντάξεων. Πέρα
από τη συζήτηση και τα παζάρια γύρω από τις πα-
ραμέτρους για τη συγκεκριμένη υλοποίηση αυτής
της επίθεσης, ξεδι-
πλώθηκε ξανά το
προπαγανδιστικό
μπαράζ με το οποίο
επιχειρούν να πεί-
σουν τους εργαζό-
μενους, ιδιαίτερα
τους νέους, για τα
«ευεργετήματα» της
ιδιωτικής ασφάλι-
σης, είτε πρόκειται
για τα λεγόμενα Ε -
παγγελματικά Τα-
μεία είτε για την
εισαγωγή του κε-
 φαλαιοποιητικού
συστήματος στον πυλώνα της δημόσιας επικουρι-
κής ασφάλισης είτε για τα αμιγώς ιδιωτικά προ-
γράμματα των ασφαλιστικών εταιρειών.

Οι συντάξεις, η Υγεία και οι φυσικές κατα-
στροφές περιγράφονται ως πηγή κερδών για την
«ασφαλιστική βιομηχανία» από τον διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος που μίλησε σε εκδήλωση
της ‘Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών και τάχθηκε
ευθέως υπέρ της ατομικής ευθύνης του πολίτη
«που πρέπει να κατανοεί ότι η οικονομική του
ασφάλεια μετά τη συνταξιοδότηση εξαρτάται σε
σημαντικό βαθμό από τις δικές του προσωπικές

αποταμιεύσεις κατά τη διάρκεια του εργασιακού
του βίου».

Εκτιμά πως υπάρχει περιθώριο σημαντικής κερ-
δοφορίας για τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες
από το γεγονός ότι το κράτος για δημοσιονομι-
κούς και δημογραφικούς λόγους δεν μπορεί να
ανταποκριθεί επαρκώς στην ευθύνη του. Ανα-
φέρει χαρακτηριστικά πως «η ιδιωτική ασφάλιση
δεν μπορεί να υποκαταστήσει την Κοινωνική
Ασφάλιση, μπορεί, όμως, και πρέπει να λειτουρ-

γήσει «συμπληρω-
ματικά» κι αυτό διό-
τι «αφ' ενός, δημο-
σιονομικές πιέσεις
περιορίζουν την οι-
κονομική δυνατό-
τητα του κράτους
να εξασφαλίσει έ -
να επαρκές επίπε -
δο συντάξεων. Αφ'
ετέρου, η γήρανση
του πληθυσμού
μει ώνει τη δυνατό-
τητα του οικονο-
μικά ενεργού πλη-   
θυσμού να χρημα-

τοδοτεί τις συντάξεις του αυξανόμενου αριθμού
συνταξιούχων». Προσθέτει πως για την αντιμετώ-
πιση αυτών των δύο ζητημάτων «η αποδοτικό-
τερη, όμως, μέθοδος ως προς τον αναπτυξιακό
της χαρακτήρα -και γι’ αυτό συνηθέστερη διε-
θνώς- είναι η συμπλήρωση των συνταξιοδοτικών
δικαιωμάτων που συσσωρεύονται στο πλαίσιο
ενός δημόσιου συστήματος του πρώτου πυλώνα,
με ένα σύστημα επαγγελματικής ασφάλισης του
δεύτερου πυλώνα και με προσωπικά συνταξιοδο-
τικά προϊόντα του τρίτου πυλώνα».

Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και το  διαδικτυακό
συνέδριο των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλι-

σης που έγινε πρόσφατα στο οποίο φάνηκε
καθαρά το τοπίο  του νέου γύρου της αντια-
σφαλιστικής  επίθεσης που ετοιμάζει η κυβέρ -
νηση, με την ιδιωτικοποίηση των επικουρικών
συντάξεων προκρίνοντας το κεφαλαιοποι-
ητικό σύστημα κρύβοντας επιδεικτικά  ότι
καμιά «ασφάλεια» δεν προσφέρει στους νέους
εργαζόμενους το τζογάρισμα των εισφορών
τους, η μετατροπή τους από ασφαλισμένους
σε «επενδυτές» - πελάτες. Και μόνο το γεγονός
ότι στις σχετικές κυβερνητικές μελέτες προ-
βλέπεται η επιλογή ανάμεσα σε «πακέτα» με
βάση τον «επενδυτικό κίνδυνο», είναι αρκετό
για να καταλάβει κανείς ποια είναι η «ασφάλεια»
που υπόσχεται η κυβέρνηση.

Επίσης είναι  πρόκληση την ώρα που πάνω
από 1 εκατομμύριο άνεργοι έχουν πεταχτεί
εκτός παραγωγής γιατί αυτό επιβάλλουν τα
συμφέροντα του κεφαλαίου, η κυβέρνηση
και τα αστικά επιτελεία να επικαλούνται τη
«γήρανση» και τη «μείωση του εργατικού δυ-
ναμικού» για να προωθήσουν την ιδιωτικοποί-
ηση της Ασφάλισης!

Επίσης ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλά-
δος αναφέρει πως η Υγεία και οι φυσικές κα-
ταστροφές είναι πεδίο κερδοφορίας για τις 

Κάλεσμα αγώνα στα σωματεία - μέλη της ΟΣΙΚΑ

ΗΟμοσπονδία πραγματοποίησε πρό-
σφατα την πανελλαδική διάσκεψη σω-

ματείων, μέσω τηλεδιάσκεψης, απευθύνο-
ντας κάλεσμα σε όλα τα σωματεία - μέλη της
να είναι «σε αγωνιστική δράση, επαγρύ-
πνηση, ετοιμότητα, και μόλις ξεπεραστούν
τα προβλήματα της πανδημίας να είμαστε
ξανά στο ιερό πεζοδρόμιο».

Στην διάσκεψη των σωματείων, που έγινε
με καθολική συμμετοχή απ' όλη την Ελλάδα,
αναδείχθηκαν τα οξυμένα προβλήματα των
συνταξιούχων καθώς και η πλούσια δράση
της Ομοσπονδίας παρά τις αντιξοότητες της
πανδημίας. Οι συνταξιούχοι «απαιτούν
τώρα την άμεση καταβολή όλων των πα-
ρακρατηθέντων με πολιτική απόφαση,
όπως τα έκοψαν οι κυβερνήσεις, και δεν
πρόκειται να συμβιβαστούν με την κατα-
βολή για το 11μηνο των πετσοκομμένων
αναδρομικών». Στον γόνιμο διάλογο που
έγινε, αναδείχθηκε η σημαντική τοπική δράση
για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
και ιδιαίτερα για τα ζητήματα της Υγείας.

Στη συνδιάσκεψη το Σύλλογο μας εκπρο-
σώπησε ο πρόεδρος του Δ.Σ, ο οποίος με-
ταξύ άλλων επεσήμανε, τις δυσκολίες λόγω
πανδημίας στη δράση των συλλόγων.

«Δεν μπορεί προς το παρόν να καλυφθεί
αυτή η αδυναμία να γίνουν συσκέψεις, συγ-
κεντρώσεις, Γενικές Συνελεύσεις, εκδηλώ-
σεις, μαζικά συλλαλητήρια των συνταξιού -

χων όπως απαιτείται ιδιαίτερα σήμερα
που η κυβερνητική επίθεση σε όλα τα δι-
καιώματα εργαζομένων και συνταξιούχων
βρίσκεται στο απόγειο της,…». Αναφέρθηκε
επίσης στη δράση του Συλλόγου μας. «Αντα-
ποκριθήκαμε με σχετική επάρκεια απέναντι
στις υποχρεώσεις μας στο ταξικό κίνημα,
στην Ομοσπονδία και το ΠΑΜΕ. Η επαφή
μας με τα μέλη του Δ.Σ. ήταν συχνή και με
την Ομοσπονδία διαρκής. Με ανακοινώ-
σεις, δελτία τύπου, emails, sms και το site
του Συλλόγου τοποθετηθήκαμε απέναντι
στην επικαιρότητα ενημερώνοντας τα μέλη
μας.»

Από παλαιότερη κινητοποίηση.



Ε.Δ.: Αυτές τις ημέρες ο Σύλλογος
συμπληρώνει εννέα χρόνια
λειτουργίας. Ποιά ή ταν η
ανάγκη δημιουργίας του, θε-
ωρείτε ότι έχει η δικαιωθεί
αυτή η επιλογή σήμερα; 

Αντωνίου Γιάννης: Από τις ση-
μαντικότερες κατακτήσεις της Ερ-
γατικής Τάξης υπήρξαν, ύστερα
από σκληρούς και πολλές φορές
αιματηρούς αγώνες, η Κοινωνική
Ασφάλιση και το οκτάωρο. πό το
1992, μετά από την συνθήκη του
Μάαστριχτ, τις ανατροπές στις
σοσιαλιστικές  χώρες, άρχισε η
σταδιακή αντεπίθεση της αστικής
τά ξης να πάρει πίσω  ότι είχε κα-
τακτηθεί, με σημείο αιχμής την
σταδιακή απαλλαγή των εργοδο -
τών και του κράτους από την Κ.Α
και την μετατροπή της σε ατομική
υπόθε ση και παράλληλα οι εισφο-
ρές των εργαζομένων να κατευ-
θυνθούν σε ιδιωτικές ασφαλιστικές
επιχειρήσεις. 

Όλες αυτές οι ανατροπές που
επιβλήθηκαν με δεκάδες νομοθετή-
ματα από το 1992 μέχρι και σή-
μερα δικαιολογήθηκαν από τις
κυβερνήσεις σαν προσπάθεια διά-
σωσης του ασφαλιστικού συστή-
ματος. 

Τη διαχρονική αυτή επίθεση των
κυβερνήσεων οι υπάρχοντες τότε
κλαδικοί συνταξιουχικοί σύλλογοι
στο χώρο των ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ,
όχι μόνο δεν αντιπάλεψαν αγωνι-
στικά, αλλά τις ανέχτηκαν και σε
πολλές περιπτώσεις έβαλαν ου-
σιαστικά «πλάτη» για να περάσουν
κρατώντας τους συνταξιούχους
στην παθητικότητα και την αδρά-
νεια.

Είναι χαρακτηριστικό ότι την
ώρα που τα μνημόνια τσάκιζαν μι-
σθούς, συντάξεις, δικαιώματα και
το ταξικό εργατικό και συνταξιου-
χικό κίνημα έδινε τη μάχη της από-
κρουσης των μέτρων αυτοί
«βαράγαν σιωπητήριο στους συν-
ταξιούχους των ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕ-
ΖΩΝ» 

Έτσι το 2012 συνάδελφοι που
ζούσαμε από κοντά την στάση
των συμβιβασμένων ηγεσιών του
κατακερματισμένου συνταξιουχι-
κού, συνδικαλιστικού κινήματος
στο χώρο των π. ΔΕΚΟ-Τραπεζών,
πήραμε την πρωτοβουλία, απευ-
θυνθήκαμε με κάλεσμα στους συν-
ταξιούχους των χώρων μας και
δημιουργήσαμε τον Πανελλήνιο
σύλλογο συντ/χων πρ. ΔΕΚΟ-ΤΡΑ-
ΠΕΖΩΝ με αγωνιστικό, διεκδικη-
τικό προσανατολισμό, ενταγμένο
από την ίδρυσή του στις γραμμές
του ταξικού συνταξιουχικού κινή-
ματος, μέλοςτης ΟΣ-ΙΚΑ μιας και οι
παλιοί τεχνητοί και πλαστοί δια-
χωρισμοί  καταργήθηκαν από την
πολιτική εκείνων που σκόπιμα
τους καλλιέργησαν και τους δημι-
ούργησαν. 

Σήμερα είμαστε όλοι συνταξιού-
χοι του ΕΦΚΑ και άμεσο ενδιαφέ-
ρον και στόχος πρέπει να είναι η
ενιαία δράση με το σύνολο των
συνταξιούχων του ΕΦΚΑ, από
όλους τους κλάδους ώστε να μπο-
ρέσουμε, όχι μόνο να αντισταθού -

με στη βάρβαρη επίθεση και τη συ-
νεχή μείωση της σύνταξης μας,
των κοινωνικών μας δικαιωμάτων,
της ίδιας της ζωής μας, αλλά όλοι
μαζί  σαν μια γροθιά να υπερασπι-
στούμε τις κατακτήσεις μας και να
τις διευρύνουμε στο ύψος όλων
εκείνων που μας ανήκουν και που
επιτάσσει η κάλυψη των σύγχρο-
νων αναγκών μας. 

Τσάρα Χριστίνα: Κάνοντας σύν-
τομο απολογισμό της δράσης του
Συλλόγου μας, με την συμπλήρωση

των εννέα χρόνων λειτουργίας και
δράσης του, μπορούμε να υπο-
στηρίξουμε ότι η δημιουργία του
αποτελεί κατάκτηση στο χώρο
των πρ. ΔΕΚΟ-Τραπεζών. 

Δεκάδες ανακοινώσεις, δελτία
τύπου, ημερίδες, θεματικές συ-
σκέψεις, συγκεντρώσεις και πο-
ρείες διαμαρτυρίας, πολιτιστικές
εκδηλώσεις, συνθέτουν τη δράση
του συλλόγου, με κύριο χαρακτη-
ριστικό τη μαζική και δυναμική
παρουσία των μελών μας. 

Συμμετέχουμε ενεργά στη
δράση του συνταξιουχικού κινή-
ματος που οργανώνει η ΟΣΙΚΑ
και η ΣΕΑ. Από την ίδρυσή του, ο
σύλλογος  έχει αναπτύξει σημαν-
τική  και πλούσια δράση σε όλους
τους τομείς που συνδέονται με τη
ζωή των συνταξιούχων και των
ανέργων παιδιών μας.
Ε.Δ.: Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι

όλο αυτό το διάστημα έχει
πάρει μέτρα στήριξης των
συνταξιούχων και μάλιστα
έχει δώσει και αυξήσεις.
Ποιά είναι η πραγμα   τικό-
τητα; 

Α.Γ.: Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ
ΝΑ ΛΕΕΙ ΨΕΜΑΤΑ. Ο πρωθυπουρ-
γός στην ομιλία του στη βουλή για
τον προϋπολογισμό  δήλωσε πως
«η πολιτεία διέθεσε 23.9 δις ευρώ
σε 62 διαφορετικές δράσεις» και
«οι συνταξιούχοι εισέπραξαν τα
αναδρομικά τους όπως είχαμε δε-
σμευτεί... και με πλήρη σεβασμό
στις αποφάσεις του ανώτατου δι-
καστηρίου». Επισημαίνουμε  πως
όσον αφορά τα αναδρομικά μας, η
κυβέρνηση, κάτω από τις μαζικές,
ακόμη και πανελλαδικές κινητο-
ποιήσεις της ΣΕΑ επέστρεψε ελά-
χιστα από τα κλεμμένα λεφτά των
συνταξιούχων, δικά μας χρήματα,
δεν τα έβγαλε από άλλες πηγές ει-
σοδήματος του κράτους, δεν μας
έκανε καμία χάρη. Η κυβέρνηση
δεν τήρησε την δέσμευσή της, ούτε
σεβάστηκε την απόφαση του ΣτΕ
και έκλεψε για δεύτερη φορά, τα
αναδρομικά που αφορούσαν τα

παρακρατηθέντα από τις επικου-
ρικές συντάξεις και τις 13η και 14η
συντάξεις. 

Εμείς επιμένουμε αγωνιστικά και
διεκδικούμε εδώ και τώρα την επι-
στροφή όλων των αναδρομικών σε
όλους τους  δικαιούχους, αυξήσεις
στις συντάξεις. Ας βγάλουν οι συν-
ταξιούχοι τα συμπεράσματα τους
και να μην πέφτουν στις παγίδες
που μας στήνουν. 

Τ.Χρ.: Αντίθετα όχι μόνο δεν
έδωσε αυξήσεις αλλά για παρά-
δειγμα, εν μέσω πανδημίας με την
τροπολογία για την ένταξη των
συνταξιούχων της ΕΤΕ στο ΕΤΕΑΕΠ
προκειμένου να εξυπηρετήσει την
ΕΤΕ απαλλάσσοντας την από τις
υποχρεώσεις της απέναντι στον
ΛΕΠΕΤΕ μείωσε την επικουρική
τους κατά 30% από το 2024 το
οποίο προστίθεται στο 30% που
ήδη κόπηκε από την κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ. Επιπλέον συνεχίζεται η
παράνομη μη καταβολή επικουρι-
κής σε πάνω από 2.000 συνταξι-
ούχους ΑΤΕ θύματα της
σκανδαλώδους συγχώνευσης της
ΑΤΕ από την Πειραιώς.
Ε.Δ: Απέναντι σε αυτή την κατά-

σταση ποια είναι τα κύρια
αιτήματα πάλης που προ-
βάλλει το αγωνιστικό κίνημα
των συνταξιούχων; 

Τ.Χρ.: Ο Σύλλογος μας ενεργη-
τικό μέλος της ομοσπονδίας μας,
έχει συμπεριλάβει στις διεκδικήσεις
του το πλαίσιο των αιτημάτων της
ΟΣΙΚΑ και της ΣΕΑ, που κατατέθη-
καν και στην τελευταία συγκέν-
τρωση και πορεία στο υπουργείο
εργασίας.

Διεκδικούμε :
• Να δοθούν άμεσα αυξήσεις σε

όλες τις συντάξεις και να ορι-
σθεί η κατώτερη σύνταξη στα
600 ευρώ από τα 360 που είναι
σήμερα.

• Κατάργηση του νόμου 4387/16
-νόμος Κατρούγκαλου- και
όλων των αντιασφαλιστικών
νόμων. Κανένας επανυπολογι-
σμός στις συντάξεις.

• Οχι στη μείωση του αφορολό-
γητου.

• Άμεση απόδοση των πληρωμέ-
νων δώρων και όχι επιδόματα.

• Ανακεφαλαιοποίηση των Τα-
μείων. Άμεση καταβολή των
συντάξεων και επανέκδοση
των εκκαθαριστικών. Άμεση
κατάργηση της ειδικής εισφο-
ράς αλληλεγγύης.

• Αποκλειστικά δημόσιο σύστημα
Κοινωνικής Ασφάλισης, δημό-
σιας δωρεάν υγείας για όλους,
κατάργηση και απαγόρευση σε
κάθε εμπορευματοποίηση.

• «Διεκδικούμε ό,τι μας έχει
αφαιρεθεί, από όλο το αντισυν-
ταξιουχικό - αντιασφαλιστικό
νομικό πλαίσιο που ψήφισαν
όλες οι κυβερνήσεις».

• Να αποδοθούν άμεσα χωρίς αι-
τήσεις, δικαστήρια και προ-
απαιτούμενα, ότι ακόμα οι
κυβερνήσεις αυθαίρετα παρα-
κρατούν σε κύριες – επικουρι-
κές συντάξεις.
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ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.
Υποστηρίζει πως «οι ασφαλιστικές
επιχειρήσεις δεν σχετίζονται μόνο
με συντάξεις - προσωπικές ή επαγ-
γελματικές. «Μπορούν να αναλά-
βουν μεγαλύτερο ρόλο και  στην
κάλυψη ζημιών από φυσικές κα-
ταστροφές».

Αναφέρει επιπλέον ότι «λόγω
του χαμηλού ποσοστού ασφαλιστι-
κής διείσδυσης που ανέκαθεν χα-
ρακτήριζε την Ελλάδα, το κόστος
Υγείας βαρύνει ολοένα και περισ-
σότερο τους πολίτες. Το δε κόστος
των ζημιών από φυσικές κατα-
στροφές βαρύνει κατ’ αρχάς τους
ίδιους τους πληγέντες, ενώ η δυ-
νατότητα και η έκταση τυχόν απο-
ζημίωσής τους εξαρτάται από
πολιτικές αποφάσεις, κυρίως,
όμως, από τις δυνατότητες του
κρατικού προϋπολογισμού».

Η ιδιωτικοποίηση των συντά-
ξεων, της υγείας και βασικών
δομών του κράτους που σχετίζον-
ται με την πρόληψη και την προ-
στασία έχουν  σαν στόχο την
απαλλαγή του κράτους από το κό-
στος της κοινωνικής ασφάλισης,
της υγείας  και  της προστασίας
της ζωής και της περιουσίας του
λαού  εξασφαλίζοντας μια τερά-
στια δεξαμενή φθηνού χρήματος
για τους καπιταλιστές και τα με-
γάλα μονοπωλιακά συμφέροντα.
Οι καλύτεροι όροι για τη διευρυ-
μένη αναπαραγωγή του κεφαλαίου
απαιτούν πιο φτηνή εργατική δύ-
ναμη, συνεπώς απαιτούν και υπο-
βαθμισμένες παροχές Υγείας για τα
λαϊκά στρώματα, στα όρια ενός
ελάχιστου πακέτου κάλυψης. Η
ίδια η ΕΕ, το ΔΝΤ, οι κυβερνήσεις,
επιστημονικοί σύλλογοι και εται-
ρείες, αστοί επιστήμονες με αντι-
κείμενο τα οικονομικά της Υγείας,
έχουν κοινή θέση ότι από την ΠΦΥ
εξαρτάται η μείωση των κρατικών
και ασφαλιστικών δαπανών αποκα-
τάστασης της υγείας για το λαό. Σε
αυτήν τη βάση σχεδιάζεται και
υλοποιείται η ΠΦΥ».

Γι' αυτό ο αγώνας για αυξήσεις
στις συντάξεις και αναπλήρωση
όλων των απωλειών, για μείωση
των ορίων ηλικίας συνταξιοδότη-
σης, για σύγχρονους όρους δου-
λειάς, αμοιβής, ασφάλισης και
συνταξιοδότησης, είναι σήμερα
αναγκαίο να αγκαλιάσει ακόμα
περισσότερους εργαζόμενους,
κυρίως τους νέους.
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• Θεατρική Παράσταση “Νίκος Πλουμπί-
δης”. 3/1/2020 

• Πρωτοχρονιάτικη Πίτα 8/01/2020
• Δελτίο Τύπου για την απεργία στον ΟΤΕ.

Ο Σύλλογός μας εκφράζει την απόλυτη αλλη-
λεγγύη και συμπαράσταση των μελών του
στον μεγαλειώδη απεργιακό αγώνα των εργα-
ζομένων στον Όμιλο ΟΤΕ, που εδώ και είκοσι
μέρες βρίσκονται σε απεργιακές κινητοποι-
ήσεις, διεκδικώντας… 10/01/2020

• Δελτίο Τύπου για τη συμφωνία με τις Βά-
σεις. 28/1/2020

• Ετήσια Γενική Απολογιστική Συνέλευση
Συλλόγου. 30/1/2020

• Aνακοίνωση για τα συλλαλητήρια 6 Φλε-
βάρη για το Ασφαλιστικό… 3/02/2020

• Δελτίο Τύπου για τη ΛΑΡΚΟ. Τα εγκλημα-
τικά σχέδια της κυβέρνησης σε βάρος της
ΛΑΡΚΟ, μιας επιχείρησης με στρατηγική σημα-
σία για την οικονομία της χώρας σαν λαϊκή πε-
ριουσία, σε βάρος των εργαζομένων σε αυτή,
έρχονται… 12/02/2020

• Δελτίο Τύπου για τη ΓΣΕΕ. Καταγγέλ-
λουμε την πλειοψηφία (ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ - ΕΑΚ/ΣΥ-
ΡΙΖΑ) στη διοίκηση της ΓΣΕΕ για την απόφασή
της να προχωρήσει στο στήσιμο ενός «συνε-
δρίου», μηχανισμού της επανεκλογής της ίδιας
και χειρότερης…12/02/2020

• Ανακοίνωση για την απεργία στις
18/2/2020

• Θεατρική παράσταση “Ο θάνατος του Εμ-
ποράκου”25/02/2020

• Για την παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.
Xαιρετίζουμε την παγκόσμια ημέρα της Γυναί-
κας. Χαιρετίζουμε τους αγώνες που δίνουν η
εργαζόμενη γυναίκα... 02/03/2020

• Για τα γεγονότα σε Χίο, Μυτιλήνη. Κατα-
δικάζουμε την προκλητική προσπάθεια της κυ-
βέρνησης να στείλει «στρατεύματα κατοχής»
στη Λέσβο και τη Χίο, με στόχο να επιβάλλει με
τη βία τα σχέδιά της για δημιουργία…
05/03/2020

• Δελτίο Τύπου για τις Κυβερνητικές Εξαγ-
γελίες ως προς τον Κορονοϊό. 11/3/2020 

• ΕΡΩΤΗΣΗ για τον ΛΕΠΕΤΕ επιστολή στα
κόμματα, κατάθεση στη Βουλή από το ΚΚΕ.
17/03/2020

• Δελτίο Τύπου για την τροπολογία ΛΕ-
ΠΕΤΕ. Με μια απαράδεκτη τροπολογία για τον
ΛΕΠΕΤΕ και τον ΕΛΕΠΕΤΕ-ΕΘΝΑΚ που κατέθεσε,
εν μέσω κορονοϊού και μειωμένης λειτουργίας
της Βουλής, ο υπουργός Εργασίας στο νομο-
σχέδιο για τα επαγγελματικά ταμεία.
20/03/2020

• Κορονοϊός και αντεργατικά μέτρα.
Aνακοίνωση. 22/03/2020

• Συμπαράσταση στην κινητοποίηση των
νοσοκομειακών γιατρών στις 7 Απρίλη.
26/03/2020

• Για την Πρωτομαγιά 2020. Aνακοίνωση
• Αναστάσιμες ευχές. 15/04/2020

• Ανακοίνωση - Καταγγελία για τη δημόσια
υγεία. 24/04/2020

• Συμπαράσταση στους αγώνες των Εργα-
ζομένων. Οι εξαγγελίες του Υπουργού Εργα-
σίας κου Βρούτση, αναφορικά με την
κατάργηση των παράνομων παρακρατήσεων
που είχε επιβάλλει η προηγούμενη κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ με το ν. 4387/16 στις επικουρικές συν-
τάξεις ορισμένων… 12/05/2020

• Ενημερωτικό σημείωμα για τις επικουρι-
κές συντάξεις… 05/06/2020

• Ανακοίνωση για τα Συλλαλητήρια της
11ης Ιουνίου 2020. 07/06/2020

• Συνέντευξη της Συντονιστικής Επιτροπής
Αγώνα Συνταξιούχων. Εισηγητική Ομιλία της
Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα (ΣΕΑ), Κυρίες
και Κύριοι προσκεκλημένοι… 10/06/2020

• Δελτίο Τύπου για τα συλλαλητήρια της
11ης Ιουνίου 2020. Με συνθήματα «Πληρώ-
σαμε πολλά, δεν θα πληρώσουμε ξανά, να
πληρώσουν κράτος και εργοδοσία» και με αι-
τήματα: Να καταργηθούν οι Πράξεις Νομοθετι-
κού Περιεχομένου… 12/06 2020

• Δελτίο Τύπου για την Ιδιωτικοποίηση του
νερού. Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για ιδιω-
τικοποίηση και παράδοση στους ιδιώτες, μέσω
των ΣΔΙΤ, ή άλλων μορφών, του Εξωτερικού
Υδροδοτικού Συστήματος (ΕΥΣ) Αθήνας, ενός
ζωτικού κοινωνικού αγαθού… 12/06/2020

• Ανακοίνωση για το ΛΕΠΕΤΕ. Νομοθετών-
τας η κυβέρνηση της Ν.Δ, εν μέσω κρονοϊού,
την πλήρη ένταξη των ασφαλισμένων και συν-
ταξιούχων του ΛΕΠΕΤΕ στο ΕΤΕΑΠ ολοκλήρωσε
την αντιασφαλιστική πολιτική της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ η… 16/06/2020

• Επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών για
το πρόβλημα των πλειστηριασμών της πρώτης
κατοικίας…24/06/2020

• Επιστολή στον Υπουργό Εργασίας. Για το
σ/ν απαγόρευσης των διαδηλώσεων.
24/06/2020

• Επιστολή στον Υπουργό Υγείας. Για την
πανδημία του κορονοϊού…24/06/2020

• Υπόμνημα στον Διοικητή του ΕΦΚΑ.
2/7/2020 

• Υπόμνημα και συνάντηση με τον
Υπουργό Βρούτση. 2/7/2020

• Δελτίο Τύπου για τον Κοινωνικό Τουρι-
σμό. Μετά από 9 χρόνια συνεχών περικοπών
στα προγράμματα Κοινωνικού Θεραπευτικού
Τουρισμού, εκδρομών, αγοράς βιβλίων, εισιτή-
ρια θεατρικών παραστάσεων. Έγινε κατορθωτό
μετά από συνεχείς επαφές της ΣΕΑ με το
Υπουργείο Εργασίας και…03/07/2020

• Για την Απόφαση του Σ.τ.Ε. Το ΣτΕ τελικά
κατέληξε στην πολυαναμενόμενη απόφασή
του για τις περικοπές που υπέστησαν οι συν-
τάξεις με τους νόμους 4051/2012 και
4093/2012 (Κουτρουμάνη- Βρούτση), που ενώ
κρίθηκαν αντισυνταγματικοί... 19/07/2020

• Για τις ενισχύσεις από την Ε.Ε Αθήνα 24
Ιούλη 2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πανηγυρίζουν κυ-
βέρνηση, μεγαλοεπιχειρηματίες και προπαγαν-
διστικοί μηχανισμοί τους για τον «μποναμά του
όχι τζάμπα γεύματος» των 32 δισεκ. ευρώ, που
η κυβέρνηση εξασφάλισε από τη Σύνοδο κο-
ρυφής της ΕΕ… 24/07/2020

• Δελτίο Τύπου για τα Αναδρομικά. Με μια
χονδροειδή λαθροχειρία η κυβέρνηση, δια-
ψεύδοντας τον εαυτό της, αποφάσισε να κου-
ρέψει τα αναδρομικά που δικαιούνται προς
επιστροφή οι εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιού-

χοι, μετά την απόφαση του… 31/07/2020
• Ενημερωτικό Σημείωμα για το Ασφαλι-

στικό, τις συντάξεις, τα αναδρομικά, τις διεκ-
δικήσεις μας… 19/09/2020

• Δελτίο Τύπου για την απεργία της ΟΕΝΓΕ.
Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας
στην απεργιακή κινητοποίηση που πραγματο-
ποιούν στις 24/9 οι νοσοκομειακοί γιατροί.
23/09/2020

• Ανακοίνωση για τη δίκη της Χ.Α…
14/10/2020

• Ανακοινωση για το ΤΥΠΕΤ. Από την αρχή
της πανδημίας εντάθηκαν τα λειτουργικά προ-
βλήματα του ΤΥΠΕΤ, καθώς οι συνάδελφοι δεν
μπορούν να κλείσουν ραντεβού με τους για-
τρούς… 27/10/2020

• Επιστολή στον Διοικητή eΕΦΚΑ για τη
διόρθωση των λαθών στις κύριες συντάξεις.
9/11/2020

• Δελτίο Τύπου για την αστυνομική επί-
θεση στη συγκέντρωση του Πολυτεχνείου
17/11/2020. ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΖΕΙ και μέσα
στην πανδημία και την καραντίνα. Δεν ξεχνάμε
την ηρωική εξέγερση ακριβώς γιατί και πάλι σή-
μερα υπάρχουν ήρωες, που μας θυμίζουν τον
15/11/2020

• Ανακοίνωση για την Απεργία της 26ης
Νοέμβρη. Συμπαραστεκόμαστε στην απεργιακή
κινητοποίηση του ταξικού εργατικού κινήματος
και των εργαζομένων, που οργανώνουν τα τα-
ξικά συνδικάτα, το ΠΑΜΕ, στις 26 Νοέμβρη.
Διατρανώνουμε μαζί με τους εργαζόμενους
την διεκδίκηση… 23/11/2020

• Τροπολογία για τις Επικουρικές Συντάξεις
ΟΤΕ. Με τη σταθερή και επί δυο χρόνια συνεχή
παρέμβαση του Συλλόγου μας προς όλους
τους αρμόδιους φορείς (Ταμείο Αρωγής ΟΤΕ,
ΕΦΚΑ, Υπουργείο, Βουλή), επιλύθηκε οριστικά
το αίτημα συναδέλφων από τον ΟΤΕ για ανα-
γνώριση… 25/11/2020

• Δελτίο Τύπου για τις δηλώσεις του Μη-
τσοτάκη στη Βουλή για τα αναδρομικά. Και
πάλι ψέματα από τον Πρωθυπουργό Στην ομι-
λία του ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης στη
βουλή για τον προϋπολογισμό δήλωσε πως «η
πολιτεία διέθεσε 23,9 δισεκ. ευρώ…
16/12/2020

• Χριστουγεννιάτικες Ευχές. 19/12/2020

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
Η « Ατομική ευθύνη»

μας είναι να συνειδητο-
ποιήσουμε την φύση ενός
αστικού κράτους, που
γράφει στα παλιά του πα-
πούτσια την υγεία μας
αλλά στα λόγια «νοιάζε-

ται», χωρίς να την εγγυάται, δεν προχωράει
στην αναγκαία θωράκιση της Δημόσιας
Υγείας, διότι αυτό αποτελεί κόστος, που
όμως ως αστικό κράτος, (με όλες τις κυ-
βερνήσεις του),διαφημίζει παράλληλα,
(από το πρωί ως το βράδυ), την «ατομική
ευθύνη», ώστε να μην αναζητήσουμε ποτέ
τις ευθύνες του. Κι αν τύχει και μας περά-
σει από το μυαλό, να θεωρήσουμε κι εμείς
τους εαυτούς μας σαν «κοινωνικά ανεύθυ-
νους» και αυτόματα να το βουλώσουμε.

Καταβολή όλων των παρά-
νομα παρακρατηθέντων πο -
σών (αναδρομικά) με πολιτι -
κή απόφαση, που θα ισχύει
για όλους τους συνταξιού-
χους.



Σ
ε συνέντευξη του ο πρό-
εδρος της ΓΣΕΕ, ρωτή-
θηκε για την έκθεση της

«Επιτροπής Πισσαρίδη», την
οποία γνωρίζει πολύ καλά,
αφού μαζί με τον πρωθυ-
πουργό και τους εκπροσώ-
πους των άλλων «κοινωνικών
εταίρων» συμμετείχε στην

πρώτη παρουσίαση της έκθεσης από τον επικεφαλής της επιτροπής.
Πώς τη σχολίασε ο Γ. Παναγόπουλος; «Η χώρα μας έχει άμεση ανάγκη
σχεδιασμού μιας νέας αναπτυξιακής στρατηγικής, αλλά με ουσιαστικό
κοινωνικό διάλογο για τις παραμέτρους του νέου αναπτυξιακού σχεδίου
(...) Οι εργαζόμενοι θα ωφεληθούν εφόσον ο σχεδιασμός της νέας ανα-
πτυξιακής στρατηγικής (...) θέσει στο επίκεντρο την αναδόμηση του πα-
ραγωγικού υποδείγματος και του δίκαιου καταμερισμού του αναπτυ-
ξιακού αποτελέσματος (...) Η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας
στο μέλλον θα εξαρτηθεί από τη μετάβασή της σε ένα νέο, κλαδικά πιο
ισόρροπο παραγωγικά υπόδειγμα».

Μπορεί για έναν μέσο εργαζόμενο όλα αυτά να ακούγονται «κινέ-
ζικα», οι τεχνοκράτες όμως που συνέταξαν την έκθεση και τα κυβερνη-
τικά στελέχη ξέρουν να διαβάζουν καλά τις δηλώσεις των εργατοπα-
τέρων. Κι αυτό που επιβεβαιώνουν είναι ότι ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ έχει
πάρει σοβαρά το ρόλο του ως «συμβούλου» της κυβέρνησης και της ερ-
γοδοσίας για την «αναδόμηση» της ελληνικής οικονομίας, όπου η ηγε-
σία της ΓΣΕΕ αναλαμβάνει τη δέσμευση να οδηγήσει τους εργαζόμενους
σαν πρόβατα σε σφαγή. Γι' αυτό στην ...αντίληψη του προέδρου δεν
έπεσε τίποτα απ' όσα εγκληματικά περιέχονται στο πόρισμα για τις συν-
τάξεις που προωθούν την ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού μέσω των
επαγγελματικών ταμείων τζογάροντας τις εισφορές των εργαζομένων
για την στήριξη της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Επίσης στην αντίληψη
του προέδρου της ΓΣΕΕ δεν έπεσε η διαιώνιση της αθλιότητας στον
κατώτατο μισθό που είναι στα όρια της σχετικής φτώχιας η ιδιωτικο-

ποίηση της υγείας οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις καθως και μια
πλειάδα αντεργατικών νόμων.

«Κράτα με να σε κρατώ» λέει το ρητό και όπως φαίνεται η ηγεσία της
ΓΣΕΕ δεν ξεχνάει ποιοι τη βοήθησαν να κρατήσει τις καρέκλες της, στη-
ρίζοντας με κάθε μέσο τη νοθεία και τις αθλιότητες στο τελευταίο «συ-
νέδριο».

«Λαγός» στην επίθεση η πλειοψηφία της ηγεσίας της ΓΣΕΕ
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ΣΚΙΤΣΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΑΜΕ
Στο παράλληλο σύ -

μπαν του Παπανίκου,
η καραντίνα της κυ-
βέρνησης έχει θέ σει
νοκ-άουτ τον ιό. Δεν
υπάρχουν δεκάδες
νε κροί και χιλιάδες
κρούσματα κάθε μέ -
ρα, δεν έχουμε συ γ-
κοινωνίες και εργο -
στάσια που γίνονται
πηγές διασποράς, ε -
νώ τα πάμε και 12 φο -
ρές καλύτερα από το
Βέλγιο!

Οι μόνοι που λυπούνται για αυτές τις μεγάλες επιτυχίες της
κυβέρνησης είναι τα μέλη του ΠΑΜΕ, που θεωρούν σύντροφό
τους τον κορονοϊό και καταδικάζουν την καταστολή του από το
κράτος.

Και να πώς η τέχνη του σκιτσογράφου εξελίσσεται στην τέχνη
της αυτογελοιοποίησης, πάντα στην υπηρεσία των αφεντικών.
Τα δικά μας σχόλια περισσεύουν.

O ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΣΚΙΤΣΟΓΡΑΦΩΝ


