
Το δικαίωμα στην τεμπελιά, του
Paul Lafargue , γράφτηκε και δη-

μοσιεύθηκε σε συνέχειες στην L’
Egalité το 1881. Η αστική τάξη, δια-
φεντεύοντας κάθε λογής προτιμή-
σεις, καταπατώντας πρωταρχικά δι -
καιώματα και οδηγούμενη από μία
ανεξέλεγκτη και αύξουσα κλίση
προς την κατανάλωση αναγκάζει
την εργατική τάξη στην εξαθλίωση
μέσω της πολύωρης και εξαντλητι-
κής εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο,
η εργατική τάξη τυφλά
παρασυρμένη στην πα-
γίδα της υπηρεσίας αλ-
λότριων συμφερόντων
τα οποία δεν συνάδουν
με τα δικά της, δεν κα-
ταφέρνει να απολαύσει
ούτε τις στοιχειώδεις
χαρές αφού η εργασία
δεν επιτρέπει ούτε καν
ξεκούραση για την επό-
μενη μέρα.  

Σε αυτό που καταλή-
γει ο Paul Lafargue,
είναι πως η εργατική
τά  ξη, αιχμάλωτη και
υποταγμένη σε μία αδηφάγα αστική
τάξη που διψάει για ύλη και πηγές
ευδαιμονίας για να καλύψει την
καλά κρυμμένη κάτω από το τρα-
πέζι ματαιοδοξία της έχει δημιουρ-
γήσει τόσες ανάγκες που δεν
υπάρχουν τόσοι αστοί για να τις κα-
λύψουν, έτσι οι ώρες εργασίας μει-
ώνονται και η παραγωγή οδεύει σε
άλλες αγορές. Η ίδια η εργατική
τάξη αποκλείεται από αυτή την κα-
ταναλωτική γιορτή λόγω των πενι-
χρών εισοδημάτων της, λόγω του
περιορισμένου χρόνου που έχει για
να αφιερώσει σε τέτοιου είδους
απολαύσεις και σαφέστατα εξαιτίας
της υπεροχής αυτών που με ανησυ-
χία φοβούνται μήπως κάποια μέρα
χαθεί το βασίλειο της κυριαρχίας
τους και αναγκαστούν οι ίδιοι να
απολέσουν τα κεκτημένα που με
“κόπο” απέκτησαν πατώντας στα
“πτώματα” κάποιων λιγότερο τυχε-
ρών. Γιατί όλο το μυστικό κρύβεται
σε αυτή την υποκρισία της δήθεν
πολιτιστικής προόδου που αυξάνει
την προσφορά και την παραγωγή
αγαθών και τελικά δεν υπάρχει ζή-
τηση ενώ η εργατική τάξη είναι
αναγκασμένη να υπομένει τον
φαύλο αυτό κύκλο χωρίς κανέναν
λόγο και με κανένα απολύτως κέρ-
δος για την ίδια.

Γιατί έχει αντιληφθεί κανείς, και
αυτά εν έτει 1881, πόσο οδυνηρό
και επώδυνο είναι αυτό το μαρτύ-
ριο και το βάσανο ενήλικες αλλά
ακόμα και παιδιά να υποβάλλονται
σε 12ωρη εργασία, η οποία στην
πορεία γίνεται δεκάωρη, λες και
αυτό αποτελεί μεγάλη κατάκτηση
ενώ στην πραγματικότητα δεν
είναι άλλο από πύρρεια νίκη; 

Και φτάνουμε στο σήμερα, 2021
Αυτή η συζήτηση για τα σύγχρο -

να δικαιώματα και τις ανάγκες των

εργαζομένων είναι που πρέπει να
ανοίξει πλατιά μέσα στους χώρους
δουλειάς, ακόμα πιο επιθετικά, για
να τροφοδοτήσει με νέα δυναμική
την πάλη ενάντια στα βάρβαρα
σχέδια κυβέρνησης - κεφαλαίου.

Αν υπάρχει μια μερίδα εργαζομέ-
νων που θα βιώσει με μεγαλύτερη
σφοδρότητα τις συνέπειες από το
νέο νομοσχέδιο - έκτρωμα, αυτή
είναι η σημερινή και η αυριανή βάρ-
δια της εργατικής τάξης, οι νέοι ερ-

γαζόμενοι. Αυτοί που, στο όνομα
της «καινοτομίας» και της «ψηφιακής
επανάστασης», ακούνε την κυβέρ-
νηση και την εργοδοσία να αντι-
στρέφουν προκλητικά την πραγμα 
τικότητα που ζούνε. Να τους λένε
δηλαδή ότι σήμερα, παρά την
άνοδο της παραγωγικότητας και την
πρόοδο της επιστήμης και της τεχνι-
κής, ο «σύγχρονος εργαζόμενος»
πρέπει να μάθει να ζει με λιγότερα
δικαιώματα από ότι οι γονείς και οι
παππούδες του, να δουλεύει περισ-
σότερες ώρες και πιο εντατικά, για
μικρότερο μισθό. Παρουσιάζουν ως
«κανονικότητα» αυτό που ήδη ζουν
χιλιάδες νέοι εργαζόμενοι, ειδικά σε
κλάδους όπως η Πληροφορική, οι
Τηλεπικοινωνίες, το Εμπόριο, ο Επι-
σιτισμός και προσπαθούν να τους
πείσουν ότι είναι «εκσυγχρονισμός»
να κατοχυρώνονται και με νόμο οι
ατελείωτες και ακανόνιστες ώρες
δουλειάς, το «όποτε και όπως» θέλει
ο εργοδότης. Κι όμως. Αυτό που
πολλοί εργαζόμενοι πιστεύουν σή-
μερα ότι είναι προσωρινό (τα ωρά-
ρια - λάστιχο, οι μισθοί χαρτζιλίκι, η
πλήρης υποταγή της εργάσιμης
μέρας στον εργοδότη κ.ά.), θα γίνει
μόνιμο και διαρκείας. ‘Οσοι πι-
στεύουν ότι δεν τους αφορά είναι οι
επόμενοι που θα μπουν στο στόχα-
στρο! Πατώντας πάνω στη ζούγκλα
που έχτισαν με τους νόμους τους
όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις,
το αντεργατικό αυτό τερατούργημα
φέρνει μια σειρά «τομές», εμπνευ-
σμένες από τις πιο αντεργατικές
«παραγγελιές» της εργοδοσίας και
των επιτελείων της.

Υπάρχει Ελπίδα.
Είναι οι χιλιάδες απεργοί που έβα-

λαν «στον πάγο» τη λειτουργία με-
γάλων επιχειρήσεων, ογκώδεις συ-
γκεντρώσεις στην Αθήνα, στη Θεσ-

σαλονίκη και άλλες μεγάλες πόλεις,
μαζικές κινητοποιήσεις από τη μια
άκρη της χώρας έως την άλλη: Τα
δικά τους «όπλα» αντέταξαν  στην
κυβέρνηση και την εργοδοσία οι ερ-
γαζόμενοι, απαντώντας με το απερ-
γιακό τους «μπλόκο» στην προ-
ώθηση του νομοσχεδίου - οδοστρω-
τήρα για τα εργασιακά και συν -
δικαλιστικά τους δικαιώματα. Οι
απεργιακές κινητοποιήσεις ήταν
ένας κρίσιμος σταθμός, μια μάχη

που χρόνια είχε να
γνωρίσει τέτοια απή-
χηση, δημιουργώντας
κλίμα ανάτασης. Μια
μάχη που δόθηκε με
επιτυχία κόντρα σε
«θεούς και δαίμονες»:
Που με τη δύναμη της
συλλογικής οργάνωσης
ακύρωσε εκβιασμούς
της εργοδοσίας. Με τη
δύναμη της αλληλεγ-
γύης έσπασε στην
πράξη δικαστικές απα-
γορεύσεις όπως στο λι-
μάνι του Πειραιά, όπου

«δεν γύρισε προπέλα» αφού οι ναυ-
τεργάτες απέργησαν καθολικά. Με
τη δύναμη της συγκρότησης απερ-
γιακού μετώπου από εκατοντάδες 
συνδικαλιστικές οργανώσεις έστει-
λε στον αγύριστο τα διαλυτικά σχέ-
δια της ηγετικής ομάδας της ΓΣΕΕ
και τα τερτίπια με τις ημερομηνίες
της απεργίας. Και κυρίως, με τη δύ-
ναμη της γραμμής πάλης των συν-
δικάτων, της καθολικής απόρριψης
του νομοσχεδίου και όχι του «παζα-
ρέματός» του, της αναζήτησης «θε-
τικών στοιχείων» και «περιθωρίων
βελτίωσης». «Κάτω τα χέρια από το
8ωρο»: Αυτό ήταν ένα από τα συν-
θήματα που έδωσαν τον τόνο στα
μπλοκ των απεργών σε όλες τις
συγκεντρώσεις, εκφράζοντας την
ομόθυμη απαίτηση των εργαζομέ-
νων να αποσυρθούν το νομοσχέδιο
και οι διατάξεις του που βάζουν «τα-
φόπλακα» στον σταθερό ημερήσιο
εργάσιμο χρόνο, να πάρουν τη θέση
που τους αξίζει, στον κάλαθο των
αχρήστων, μαζί με όλες τις ήδη νο-
μοθετημένες ρυθμίσεις της «ευελι-
ξίας». «8ωρο, Ασφάλιση, σύνταξη,
Υγεία, δεν θα τα χαρίσουμε στην ερ-
γοδοσία», φώναξαν εργαζόμενοι,
νέοι, συνταξιούχοι, στέλνοντας μή-
νυμα πως τα δικαιώματά τους δεν
είναι «δόγματα» του «παρελθόντος»
που πρέπει να «ξεπεραστούν», όπως
λένε η κυβέρνηση και ο υπουργός
της. Στη «σύγχρονη σκλαβιά» που
επιβάλλουν τα κέρδη των επιχειρη-
ματικών ομίλων, οι διαδηλώσεις αν-
τέταξαν τις απαιτήσεις των εργαζο- 
μένων για την υπογραφή Συλλογι-
κών Συμβάσεων, για αυξήσεις στους
μισθούς και συντάξεις,  για 7ωρο -
5ήμερο - 35ωρο και σταθερή δου-
λειά, για το δικαίωμα στον ελεύ-
θερο χρόνο.

ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Hκυβέρνηση με τη νέα επίθεση
στο Ασφαλιστικό, προσπαθεί

να κοροϊδέψει τους νέους ασφαλι-
σμένους ότι τους περιμένουν με-
γαλύτερες επικουρικές συντάξεις

και τους παλιότε-
ρους ότι δεν έχουν
κανένα λόγο να
μπλεχτούν σε ξένα
χωράφια, επειδή
τίποτα δεν αλλάζει
τάχα γι' αυτούς.

Η «αγωνία»
της κυβέρνησης για τη «βιωσι-
μότητα» δεν α φο ρά τα Ταμεία
και τις συντάξεις, αλλά την κερ-
δοφορία των επιχειρήσεων. Γι'
αυτό το Ασφαλιστικό αντιμετω-
πίζεται απ' όλες διαχρονικά τις
κυβερνήσεις ως δημοσιονομικό
ζήτημα και ως «κόστος» για την
εργοδοσία, όχι ως εργατικό -
λαϊκό δικαίωμα και ανάγκη. 

Ο πυρήνας των αλλαγών που
προωθεί η κυβέρνηση, σε συνέχεια
όλων των προηγούμενων, επιβάλ-
λεται από την ανάγκη στήριξης
των κερδών του κεφαλαίου και
του στόχου της καπιταλιστικής
ανάκαμψης. Από τη μια, η σύν-
ταξη, η Υγεία, η Πρόνοια μετατρέ-
πονται ολοένα και περισσότερο σε
ατομική υπόθεση, ανάλογα με το
εισόδημα κι από το αν έχει κά-
ποιος δουλειά ή όχι. 

Από την άλλη, στόχος τους είναι
να διευρύνεται ο «δημοσιονομικός
χώρος» που θα αξιοποιεί το κρά-
τος για νέες επιδοτήσεις, φοροα-
παλλαγές και μειώσεις ασφα λι -
στικών εισφορών στην εργοδοσία,
να μειώνεται το λεγόμενο «μη μι-
σθολογικό κόστος» για να αυξά-
νονται η ανταγωνιστικότητα και τα
κέρδη, να μετατρέπονται οι εισφο-
ρές των ασφαλισμένων σε «επεν-
δυτικό κομπόδεμα» για τις μεγάλες
επιχειρήσεις, να ανοίγουν νέα πε-
δία κερδοφόρας επένδυσης συσ-
σωρευμένων κεφαλαίων στην
ιδιωτική Ασφάλιση και Υγεία. 

Σήμερα με τις τεράστιες δυνατό-
τητες που υπάρχουν , για εργαζό-
μενους και αυτοαπασχολούμε -
νους, με τη ραγδαία ενσωμάτωση
της τεχνολογίας στην παραγωγή
και την αύξηση της παραγωγικό-
τητας, μπορούν να δουλεύουν λι-
γότερες ώρες τη μέρα για λιγότερα
χρόνια, να απολαμβάνουν ικανο-
ποιητικές συντάξεις και ελεύθερο
χρόνο στο τέλος του εργάσιμου
βίου και  όχι να βγαίνουν στη σύν-
ταξη ένα βήμα πριν από τον τάφο,
με συντάξεις πείνας. 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων
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• 22/6/1923: ΠΩς ζουν οι εργΑ-
τες ςτην εδεςςΑ
Εις το εργοστάσιον νηματουρ-

γείων Τσίτη και Σια που ασχολούν-
ται περισσότεροι από 200
εργάτριες και εργάτες τα μεροκά-
ματα κυμαίνονται από 2,50 μέχρι
15 δραχμές!

Τα ίδια και στο νηματουργείο του
Λάππα και Σια και στο κανναβουρ-
γείο «Εδεσσα».

Οι εργάτες γυναίκες ως επί το
πλείστον δουλεύουν περισσότερο
από 12 ώρες χωρίς καμμιά ανά-
παυση. Το μεσημέρι δεν σχολνούν
γιατί δεν τους επιτρέπεται. Σηκώ-
νονται οι μισοί, τρώνε όπως όπως
στο πόδι (...) για να επαναλάβουν
τις εργασίες τους να αντικαταστή-
σουν τους άλλους μισούς. Κορίτσια
15-18 χρονών δέρνονται απ' τους
εργοστασιάρχες και άνδρες που
δουλεύουν 15 χρόνια μέσα στο ίδιο
εργοστάσιο παίρνουν μόνο 17
δραχμές!!

Δε σταματούν όμως εδώ η απαν-
θρωπιά και η εκμετάλλευση της
πλουτοκρατικής κλίκας της Εδέσ-
σης. Οι εργοστασιάρχες δεν θέλουν
να πληρώσουν ούτε αυτά τα 3
φράγκα στις γυναίκες και (...) κου-
βάλησαν πρόσφυγες - όλο γυναίκες
- τις οποίες βάζουνε να δουλεύουν
δωρεάν σχεδόν!! (...)

Κατ' αυτό τον τρόπο δημιούρ-
γησε και δημιουργεί η ελληνική ερ-
γοδοτική τάξη τα κέρδη της. (...)
Ευτυχώς αν και κάπως αργά οι ερ-
γάτες Εδέσσης ένοιωσαν ότι
έπρεπε να αντισταθούν οι ίδιοι με
την οργάνωσή τους στην απλη-
στεία αυτή των εργοστασιαρχών.
Την Πανεργατική Εδέσσης πολύ
γλήγορα την έκαναν μια αρκετά δυ-
νατή οργάνωση και μέρα με την
ημέρα τη δυναμώνουν περισσό-
τερο.

• «Εις τα γραφεία της Ομοσπον-
δίας Επισιτισμού ελήφθη τηλεγρά-
φημα εκ Κέρκυρας, δι' ου γνω -
ρίζεται ότι οι εκεί εργοδόται κατό-
πιν εφαρμογής του νόμου περί

εβδομαδιαίας αναπαύσεως απο-
λύουν αυθαιρέτως από τας επιχει-
ρήσεις των εργάτας επισιτισμού με
σκοπό να εκβιάσουν τούτους να
εργάζωνται όλας τας ημέρας της
εβδομάδος». Η είδηση αυτή δημο-
σιεύτηκε την 1/1/1926 στην αστική
εφημερίδα «Αθήναι» 

Είναι μια αποκαλυπτική ματιά
στην ιστορία της εργοδοτικής αυ-
θαιρεσίας και ταυτόχρονα μια
απάντηση στην κυβέρνηση που
παρουσιάζει την 7ήμερη δουλειά
ως «πρόοδο» και «εκσυγχρονι-
σμό»... «Εκσυγχρονισμός» με νόμο
που ικανοποιεί εργοδοτικές αξιώ-
σεις από το ...1926!
• ΑντιγρΑΦουν το 1927 ΜετΑ

ΑΠο 94 ΧρονιΑ 

Το 1927 επιβλήθηκε στη Βρετα-
νία ένας σκληρός αντιαπεργιακός
νόμος, ύστερα από τη μεγάλη
απεργία του 1926. Ο νόμος αυτός
ανάμεσα σε άλλα απαγόρευε κάθε
απεργία συμπαράστασης σε άλλο
απεργιακό αγώνα που κρινόταν
«παράνομος» από τα δικαστήρια.
Καθιέρωνε επίσης ποινή φυλάκι-
σης μέχρι δύο έτη για «υποκίνηση»
εργαζομένων να συμμετάσχουν σε
απεργία που είχε κριθεί «παρά-
νομη», ενώ οι εισαγγελικές αρχές
εξουσιοδοτήθηκαν να δεσμεύουν
τα περιουσιακά στοιχεία των συν-
δικάτων που συμμετείχαν σε τέ-
τοιες απεργίες. Αλλη διάταξη του
νόμου κήρυττε παράνομες τις μα-
ζικές πικετοφορίες που «ασκούσαν
εκφοβισμό» σε μη απεργούς εργα-
ζόμενους. Με άλλα λόγια, ο αγγλι-
κός νόμος στοχοποιούσε το
απεργιακό δικαίωμα, την απερ-
γιακή αλληλεγγύη και την περι-
φρούρηση της απεργίας, με
εξοντωτικές ποινές και προλη-
πτική τρομοκρατία σε βάρος των
συνδικαλιστών. Ο,τι ακριβώς κάνει
σήμερα ο νόμος που ψήφισε η κυ-
βέρνηση, επεκτείνοντας τις απερ-
γοκτόνες διατάξεις όλων των
προηγούμενων κυβερνήσεων. Ο
«εκσυγχρονισμός» της εργατικής
νομοθεσίας, που διαφημίζει η κυ-
βέρνηση, «μυρίζει» 1927 (!), δεί-
χνοντας και μ' αυτόν τον τρόπο
πόσο αντιδραστικό και επικίνδυνο
για τους εργαζόμενους και τον λαό
έχει γίνει το σάπιο σύστημά τους. 
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Στη σημερινή συνθήκη
της παγκόσμιας πανδη-
μίας η «εγκληματική» και

«ανήθικη» επιχειρηματική δρά-
ση στο Φάρμακο δείχνει τα

«δόντια» της. Το κίνητρο του
κέρδους και ο ανταγωνισμός,
που τόσο δοξάζεται από τις κυ-
βερνήσεις και τους υπερασπι-
στές του καπιταλιστικού τρό -
που παραγωγής, ως η «πεμ-
πτουσία» της καινοτομίας και
της προόδου, έχει καταδικάσει
σε θάνατο εκατομμύρια αν-
θρώπους. 

Εκτός όλων των άλλων, με
κριτήριο το κέρδος, δεν ανα-
πτύσσονται έγκαιρα θεραπείες
και εμβόλια που θα μπορούσαν
να σώσουν πολλές ζωές. Αυτό
φάνηκε και στη σημερινή παν-
δημία, όπου οι έρευνες για
τους κορονοϊούς και η προ-
ετοιμασία εμβολίων είχαν πα-
γώσει μερικά χρόνια πριν,
επειδή η φαρμακοβιομηχανία
δεν έβλεπε άμεση κερδοφορία.

Αλλο παράδειγμα: Εδώ και
χρόνια οι επιστήμονες προει-
δοποιούν για την αυξανόμενη
ανθεκτικότητα των ιών και μι-
κροβίων απέναντι στα σημε-
ρινά αντιβιοτικά και καλούν σε
έρευνες για αντικατάστασή
τους. Προειδοποιούν δε ότι
στο μέλλον μια ακόμη πανδη-
μία μπορεί να ξεσπάσει εξαι-
τίας παθογόνων που δεν θα
μπορούν να καταπολεμηθούν
από τα σημερινά αντιβιοτικά.
Ωστόσο, οι φαρμακευτικοί όμι-
λοι και τα καπιταλιστικά κράτη
δεν χρηματοδοτούν αντίστοι-
χες έρευνες, επειδή είναι αμ-
φίβολο αν και πότε τελικά θα
«σπρώξουν» στην αγορά τα
νέα φάρμακα, σε ποιες αγορές

και με τι κέρδος.
Επομένως, το κίνητρο του

κέρδους στην ανάπτυξη και
παραγωγή φαρμάκων είναι το
μεγαλύτερο έγκλημα, με πολ-

λές προεκτάσεις και «παρά-
πλευρες» απώλειες. Αντίθετα,
η αυτονόητη απαίτηση να πλη-
ρώσουν με κάθε τρόπο για τη
ζημιά που προκάλεσαν στο
λαό, θα πρέπει να θωρακίζει
την πεποίθηση ότι με την υγεία
- εμπόρευμα στα χέρια των μο-
νοπωλίων ο λαός δεν πρόκειται
να είναι ποτέ ασφαλής. Κι αυτή
η πεποίθηση είναι που πρέπει
να κατευθύνει τον αγώνα και
τη δύναμή του.

Tα «αλιεύσαμε»
και σας τα προ-

σφέρουμε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
της  Ομοσπονδίας Συνταξι-
ούχων ΙΚΑ, «Πανσυνταξιου-
χικός Αγώνας» στην ηλε-
κτρο νική μορφή στο site
της Ομοσπονδίας.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
Έτος 2065

Χθές χι-
λιάδες  άν-
θρωποι έ-
χασαν τις
καταθέσεις
μιας ζωής

στην επικουρική τους ασφά-
λιση, από την πτώχευση του
Ομίλου Ασφαλειών.

Χιλιάδες  άνθρωποι οι πε-
ρισσότεροι από τους οποίους
αγωνίζονταν επί χρόνια, μέρα
και νύχτα, για ένα συμβόλαιο
ζωής, περιμένοντας από τα
ποσοστά τους να πάρουν ένα
γλίσχρο εισόδημα για να συμ-
πληρώσουν το εισόδημα
τους, για να ζήσουν την οικο-
γένειά τους, βρέθηκαν από
τη μία στιγμή στην άλλη στον
Καιάδα. Είναι μία ακόμη κατη-
γορία εργαζομένων που πολύ
συχνά περνά σε δεύτερη
μοίρα η οικονομική τους κα-
τάσταση, μολονότι είναι συ-
νυφασμένη με την αγωνία και
την αβεβαιότητα της ασφαλι-
στικής πίστης.

Το κείμενο είναι φαντα-
στικό ποιος όμως μπορεί να
εγγυηθεί ότι τότε δεν θα είναι
πραγματικό;
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Με δυναμικό και ανυποχώρητο τρόπο επανερχόμαστε στους αγώνες για τα δίκαια, αυτονόητα αιτήματά μας, να επα-
νακτήσουμε τις συντάξεις μας, τις οποίες έχουμε χρυσοπληρώσει και τις έδωσαν βορά στο μεγάλο κεφάλαιο. Τα μέλη

μας πήραν μέρος στις μεγαλειώδεις πανελλαδικές απεργιακές συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια,

Από τη δράση του Συλλόγου μας
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H καθολική καταδίκη των αντισυνταξιουχικών αντιλαϊκών
πολιτικών της κυβέρνησης που πήραν τη σκυτάλη από

τις προηγούμενες και έχουν τσακίσει όλα τα δικαιώματα των
συνταξιούχων που είναι πληρωμένα με τη δουλειά και τον
αγώνα μιας ζωής, εκφράστηκε μέσα από τις αποφάσεις της
Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα των Συνεργαζόμενων
Συνταξιουχικών Οργανώσεων.

Η Συντονιστική Επιτροπή καλεί τα σωματεία - μέλη της
σε επιφυλακή, μπροστά στην κατάθεση του νέου επαί-
σχυντου νομοσχεδίου για την ιδιωτικοποίηση των επικουρι-
κών συντάξεων. 

Για τα μεγάλα προβλήματα των συνταξιούχων η Συντονι-
στική Επιτροπή αποφάσισε την περίοδο που γιορτάζεται η
Παγκόσμια Ημέρα των Συνταξιούχων να πραγματοποιήσει
πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 8 Οκτώβρη
του 2021 και πορεία στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η Συντονιστική Επιτροaπή Αγώνα (ΣΕΑ) συνεδρίασε μετά
από τις πανελλαδικές συσκέψεις των ΔΣ των σωματείων που
πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα από τον Έβρο
μέχρι την Κρήτη. Από τις συνεδριάσεις αναδείχθηκαν τα με-
γάλα τα προβλήματα της Υγείας, οι μεγάλες ελλείψεις σε
υποδομές, σε ιατρικό και νοσηλευτικό, προσωπικό οι παν-
τελείς ελλείψεις δημόσιων δομών σε οίκους ευγηρίας σε
όλη τη χώρα. Εκφράσθηκε η αγανάκτηση των συνταξιούχων
από τη δραματική καθυστέρηση της έκδοσης συντάξεων,
τις αδυναμίες επικοινωνίας των ασφαλισμένων με τις υπη-
ρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Ομόφωνη είναι επίσης η καταδίκη του προπαγανδιστικού
μηχανισμού της κυβέρνησης που έχει στηθεί από τα περισ-
σότερα ΜΜΕ, τον Τύπο, που με επιλεγμένους παρουσια-
στές, δημοσιογράφους, δημοσιολόγους, νομικούς αδίστα-
κτα δίχως καμιά ντροπή με μισές αλήθειες και πολλά ψέ-
ματα συστηματικά διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα.
Ωραιοποιούν την κατάσταση, κάθε τόσο μοιράζουν αυξή-
σεις, αναδρομικά και «σπρώχνουν» τους συνταξιούχους στα
δικαστήρια απαλλάσσοντας την κυβέρνηση από τις τερά-
στιες ευθύνες της για την τραγική κατάσταση που σήμερα
βιώνουν οι συνταξιούχοι, αλλά και τα λαϊκά στρώματα.

Η Φάκα
Ο Π. Τσακλόγλου  σε ραδιοφωνικό σταθμό,

δήλωσε  ότι «οι επενδύσεις είναι το καύσιμο
της ανάπτυξης, αν δεν έχεις επενδύσεις δεν
έχεις ανάπτυξη. Οι επενδύσεις φυσικά και
έχουν ρίσκο, όμως οι μεγάλες οι αποδόσεις
είναι εκεί που βρίσκεται το μεγάλο ρίσκο».

Με πολύ προκλητικότητα δηλώνουν: «οι
αποδόσεις που έχουν αυτά τα συστήματα είναι
πάρα πολύ ικανοποιητικές. Δηλαδή κατά πάσα
πιθανότητα η σύνταξη που θα πάρουν οι
ασφαλιζόμενοι του νέου συστήματος θα είναι
πολύ ψηλότερη από αυτή που θα τους έδινε
το παλιότερο σύστημα».

Στόχος τους είναι η αποκοπή των επικουρι-
κών συντάξεων από τη δημόσια Κοινωνική
Ασφάλιση και η ιδιωτικοποίησή τους, η μετα-
τροπή  της σύνταξης σε «ατομική υπόθεση»,
ενώ στον αντίποδα οι εισφορές αυτές, που
υπολογίζονται σε πάνω από 80 δισ. ευρώ σε
βάθος χρόνου, θα γίνουν «καύσιμο» για την κα-
πιταλιστική ανάπτυξη.

Το τυράκι
«κάτι μπορεί να πάει τελείως στραβά και

να έχουμε αρνητικές αποδόσεις. Εκεί μπαίνει
το Δημόσιο, το οποίο λέει, σου δίνω εγγύηση
ότι η σύνταξη την οποία θα πάρεις θα είναι
τουλάχιστον ίση με τις εισφορές τις οποίες
έχεις καταβάλει σε πραγματικούς όρους, δη-
λαδή αφού λάβουμε υπόψη μας και τον πλη-
θωρισμό».

Σε μια προσπάθεια εξαπάτησης  τα στελέχη
του υπουργείου Εργασίας λένε ότι θα υπάρχει
πρόβλεψη στην περίπτωση που κάτι δεν πάει
καλά. Αυτό που δεν λέει ο υπουργός είναι ότι
αυτή η «εγγύηση» είναι τρύπια, δεν θα καλύ-
πτει ούτε τη μισή σύνταξη απ' αυτή που απο-
δίδεται σήμερα και θα περιορίζεται μόνο στις
εισφορές και στον πληθωρισμό, καθιστώντας
τους συνταξιούχους ζητιάνους. 

…Κατά πάσα πιθα-
νότητα…

Καταδίκη 
των αντιασφαλιστικών

εξαγγελιών και 
πανελλαδική 
συγκέντρωση 

στις 8 Οκτώβρη
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Η τούρτα δώρο της …Εργοδοσίας.

Το νερό είναι 
κοινωνικό αγαθό

Mε γνώμονα και πολιτική την
όλο και μεγαλύτερη εξυπη-

ρέτηση  των μονοπωλιακών συμ-
φερόντων, και τη συνεχή
κερδοφορίας τους  η κυβέρνηση
συνεχίζει, στα «χνάρια» των προ-
ηγούμενων κυβερνήσεων και με
τροπολογία!!! προχωρά στην
ιδιωτικοποίηση της συντήρησης
και λειτουργίας του δικτύου
ύδρευσης του Λεκανοπεδίου της
Αττικής, κάνοντας ένα ακόμα
βήμα στην πλήρη ιδιωτικοποίηση
της ΕΥΔΑΠ και το πέρασμα όλων
των φυσικών πόρων, νερό, ενέρ-
γεια, περιβάλλον κλπ στους μο-
νοπωλιακούς 

Pρόκειται για μια πολιτική που
θυσιάζει στο βωμό του καπιταλι-
στικού κέρδους τα λαϊκά συμφέ-
ροντα με τραγικές συνέπειες
τόσο στα λαϊκά στρώματα-κατα-
ναλωτές, όσο και στους εργαζό-
μενους της ΕΥΔΑΠ με την
υιοθέτηση όλων των «ευέλικτων»
εργασιακών σχέσεων, μείωση μι-
σθών, εξαντλητικά ωράρια, πανά-
κριβα τιμολόγια κλπ.

Παρά τα όσα φληναφλήματα
ακουστούν από την κυβέρνηση
και τους άλλους «στυλοβάτες»
των ευρωενωσιακών κατευθύν-
σεων και επιλογών η διεθνής εμ-
πειρία αποδεικνύει στην πράξη τα
καταστροφικά αποτελέσματα της
πολιτικής ιδιωτικοποίησης του
νερού.

Το νερό είναι πηγή ζωής και
όχι αντικείμενο κερδοσκοπίας
γι΄ αυτό και  πρέπει  να απαι-
τήσουμε οργανωμένα, μαχητικά
και σε συμμαχία με τους μικρο-
μεσαίους επιχειρηματίες , τους
αγρότες την άμεση απόσυρση
της απαράδεκτης τροπολογίας
και  την άμεση μείωση  των τι-
μολογίων της ΕΥΔΑΠ. Να εξα-
σφαλιστεί φθηνό και ποιοτικό
νερό για όλα τα νοικοκυριά, χω-
ρίς ανατιμήσεις, χαράτσια και
πρόστιμα, χωρις καμιά διακοπή
υδροδότησης  λόγω χρεών, δια-
γραφή των προστίμων».

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤE ΤΟ SITE TOY ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Σχεδόν ολοκληρώθηκε η αναμόρφωση

του site. 
Φιλοδοξούμε να γίνει σύμβουλος στα

μέλη μας, για καλύτερη και επίκαιρη ενη-
μέρωση.
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