
Στο ίδιο έργο θεατής είναι για άλλη μια φορά
φέτος ο λαός, βλέποντας με οργή εκατον-

τάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους να γίνονται
παρανάλωμα του πυρός, περιουσίες να κατα-
στρέφονται, ανθρώπους να κινδυνεύουν.  

Τα μεγάλα λόγια της κυβέρνησης για την κα-
λύτερη τάχα αντιπυρική προετοιμασία όλων
των εποχών μεγαλώνουν την πρόκληση και
τον εμπαιγμό πάνω στις στάχτες. Το κράτος
αποδείχθηκε για μία ακόμα φορά επιλεκτικά
ανίκανο να προστατεύσει τα δάση και τον λαό,
επιβεβαιώνοντας ότι είναι εχθρικό προς το πε-
ριβάλλον και τις λαϊκές
ανάγκες επειδή υπηρετεί
το κεφάλαιο και τα συμ-
φέροντά του.

Κανείς δεν ξεχνάει άλ-
λωστε ότι οι πυρκαγιές
ανάβουν στο «έδαφος»
της πολιτικής που αντι-
μετωπίζει το δάσος και
συνολικότερα τη γη ως
εμπόρευμα, αφήνοντάς
τα απροστάτευτα, χωρίς
ουσιαστική πρόληψη και
ολοκληρωμένη διαχεί-
ριση, απέναντι στα σχέ-
δια ισχυρών οικονομικών
συμφερόντων, τα οποία
ενθαρρύνουν οι δασο-
κτόνοι νόμοι όλων δια-
χρονικά των κυβερνή-
σεων.

Δεν είναι όμως μόνο οι
φωτιές. Η πανδημία που
βρίσκεται ξανά σε έξαρση αποτελεί κραυγαλέα
απόδειξη της εγκληματικής πολιτικής που βάζει
στο ζύγι του «κόστους - οφέλους» για το κεφά-
λαιο τα δικαιώματα και τις ανάγκες του λαού,
με τραγικές συνέπειες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά
αξιοποιεί τον ιό ως «ευκαιρία» για να προωθήσει
νέα αντιλαϊκά μέτρα, που στηρίζουν την αντα-
γωνιστικότητα και την κερδοφορία του κεφα-
λαίου.

Και στην περίπτωση της πανδημίας αποδείχ-
θηκε η εγκληματική απουσία οποιασδήποτε
ουσιαστικής πρόληψης από το ξεδοντιασμένο -
με νόμους όλων των κυβερνήσεων - δημόσιο
σύστημα Υγείας. Επί ενάμιση χρόνο ζούμε την
προπαγάνδα του «άγνωστου εχθρού» που «ξε-
περνάει» οποιονδήποτε κρατικό μηχανισμό και
σύστημα Υγείας, όπως για τις πυρκαγιές «φταί-
νε» πάντα τα ακραία καιρικά φαινόμενα και η
κλιματική αλλαγή, που αξιοποιούνται ως άλ-
λοθι για να σκεπάζονται οι κρατικές - κυβερνη-
τικές ευθύνες.

Απέναντι στα δίκαια αιτήματα συνδικάτων
και φορέων για ουσιαστική στήριξη του δημό-
σιου συστήματος Υγείας, για μέτρα προστα-
σίας σε χώρους δουλειάς, σχολεία, Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς, η απάντηση κράτους -
κυβέρνησης είναι ότι αυτά κοστίζουν, ότι η οι-
κονομία πιέζεται, ότι τίποτα δεν είναι τζάμπα
και ότι χρήμα δεν περισσεύει. Τα ίδια επικα-

λούνται όμως και στις φυσικές καταστροφές,
όπου αναγκαία μέσα και υποδομές αντιπυρι-
κής, αντισεισμικής, αντιπλημμυρικής προστα-
σίας είναι εκτός σχεδιασμού, επειδή δεν είναι
ανταποδοτικά για το κεφάλαιο.

Αντί γι' αυτά, οι κυβερνήσεις και ο κρατικός
μηχανισμός αποθεώνουν την «ατομική ευ-
θύνη». Το ζούμε με την πανδημία, το ζούμε και
σε κάθε καταστροφή, όπου το «τρεχάτε να σω-
θείτε» είναι το βασικό «μέτρο» στη διαχείριση
μιας πυρκαγιάς ή μιας πλημμύρας. Αντίστοιχα,
αποκλειστικό μέτρο της «επιτυχίας» για τον

κρατικό μηχανισμό, γίνε-
ται το αν και πόσες αν-
θρώπινες ζωές χάθηκαν,
προεξοφλώντας ότι ο
λαός θα χάσει το σπίτι
του, το βιος του, το
δάσος, αν θέλει να μη
χάσει τη ζωή του.

Πάνω στους χιλιάδες
νεκρούς της πανδημίας
και στους ακόμα περισ-
σότερους αποκλεισμέ-
νους από το σύστημα
Υγείας της μίας νόσου, η
κυβέρνηση επιταχύνει τα
σχέδιά της για το «νέο
ΕΣΥ» και ετοιμάζεται να
κλείσει νοσοκομεία και
κλινικές, κλιμακώνοντας
την πολιτική της ιδιωτικο-
ποίησης και εμπορευμα-
τοποίησης που μας έφε-
ρε ως εδώ.

Με τον ίδιο τρόπο, στα αποκαΐδια των κατα-
στροφικών πυρκαγιών βγαίνουν από τα συρτά-
ρια επιχειρηματικά σχέδια που «ωριμάζουν» στο
πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και των «πρά-
σινων» επενδύσεων, αλλά και σχεδιασμοί για
νέα δομή στην Πολιτική Προστασία, με μεγα-
λύτερη εμπλοκή των ιδιωτών, διεύρυνση της
επιχειρηματικής δραστηριότητας, στο όνομα
της προστασίας τάχα των δασών, και άλλα πα-
ρόμοια. Με την πολιτική τους ρίχνουν «λάδι στη
φωτιά» όλων των πραγματικών αιτιών που μας
καίνε το καλοκαίρι και μας πνίγουν τον χειμώνα.

Αποδείχθηκε όμως και κάτι άλλο την περίοδο
της πανδημίας: Η οργανωμένη δράση και διεκ-
δίκηση, μέσα από συνδικάτα και φορείς,
έσπασε το τείχος της σιωπής, τσαλάκωσε την
αθλιότητα της ατομικής ευθύνης, έδωσε θάρ-
ρος και κουράγιο στον λαό, έβαλε εμπόδια σε
κυβέρνηση και εργοδοσία. Αποκάλυψε τη γύ-
μνια του κράτους, που με κριτήριο το κέρδος,
εκθέτει σε κίνδυνο ακόμα και την ίδια τη ζωή.

Ετσι και τώρα με τις πυρκαγιές, η δίκαιη οργή
πρέπει να γίνει οργανωμένη δύναμη αγώνα και
διεκδίκησης. Η λαϊκή πρωτοβουλία μέσα στη
λαίλαπα των πυρκαγιών, απέναντι στη γύμνια
του κρατικού μηχανισμού, επιβεβαιώνει ότι
μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό. Και αυτό
το συμπέρασμα είναι σημαντικό για το σήμερα,
αλλά και για το αύριο.

ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Συνήθως θεωρούσαμε τους μήνες Ιούλιο και
Αύγουστο, χρονική περίοδο που η ανα-

γκαία ξεκούραση γέμιζε «τις μπαταρίες», για
την προετοιμασία όλων μας μπροστά στους
αγώνες που έχουμε μπροστά μας. Δυστυχώς το

γεγονός ότι η Ελλάδα καίγεται
από άκρο σε άκρο δεν μπορεί
να μας αφήνει αδιάφορους. 

Η κυβέρνηση πίσω από τα
επικοινωνιακά τερτίπια και τη
συζήτηση που δείχνει το δέν-
τρο για να κρύψει το (καμένο)
δάσος, δεν κρύβεται με τίποτα
η προσπάθεια της και συνο-

λικά των αστικών επιτελείων να φύγουν από
το κάδρο οι πραγματικές αιτίες και οι ένοχοι
της τραγωδίας που βιώνει ξανά ο λαός, να
αξιοποιήσουν τη μεγάλη καταστροφή για να
επιταχύνουν αντιλαϊκούς σχεδιασμούς, που
έχουν στο επίκεντρο την «πράσινη ανάπτυξη».

«Αλλα λόγια να αγαπιόμαστε» λένε στον
λαό που η οργή του ξεχειλίζει, όταν από τα ίδια
τα πράγματα αποκαλύπτονται η παντελής
απουσία πρόληψης, έργων αντιπυρικής, αντι-
πλημμυρικής και αντισεισμικής θωράκισης, η
εγκληματική απουσία ολοκληρωμένου σχεδια-
σμού και μέτρων προστασίας της ζωής και της
περιουσίας του.

Οταν «φωνάζει» από παντού η ευθύνη του
κράτους και όλων διαχρονικά των κυβερνή-
σεων, που αντιμετωπίζουν τη γη σαν εμπό-
ρευμα, το περιβάλλον σαν πεδίο επιχειρημα-
τικής δράσης και τα στοιχειώδη μέτρα προ-
στασίας ως «κόστος».

Ζητάνε προκλητικά από τον λαό να λέει και
«ευχαριστώ» που τάχα γλίτωσε τα ακόμα χει-
ρότερα και να θεωρεί δεδομένο ότι με τη ζέστη
θα καίγεται και με τις πλημμύρες θα πνίγεται,
επειδή οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής
υπερβαίνουν κάθε κρατικό μηχανισμό και
οποιοδήποτε σχέδιο διαχείρισης ακυρώνεται
από τα «ακραία» φυσικά φαινόμενα.

Του υποδεικνύουν με θράσος να τα κουτσο-
βολέψει με τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυ-
βέρνηση χτες και τελικά να εναποθέσει όλες
τις ελπίδες του στην επιτάχυνση της πολιτικής
στήριξης των «πράσινων» επενδύσεων. Δη-
λαδή, της καπιταλιστικής ανάπτυξης, που είτε
«πράσινη» είτε «μαύρη» έχει για κριτήριο τα
κέρδη του κεφαλαίου και γι' αυτό συνθλίβει τα
δικαιώματα και τις ανάγκες του λαού, όπως με
τραγικό τρόπο φάνηκε και στις πυρκαγιές.

Στο φόντο των επαναλαμβανόμενων κατα-
στροφών, προβάλλουν ως διέξοδο το «πρασί-
νισμα» της οικονομίας που θα φρενάρει τάχα
τις αλλαγές στο κλίμα, κρύβοντας κάτω από το
χαλί τις κρατικές ευθύνες για τις μεγάλες κα-
ταστροφές, όσο και τις εγκληματικές συνέπειες
της καπιταλιστικής ανάπτυξης στο περιβάλλον,
που επιδρούν και στο κλίμα.

Στα αποκαΐδια των πυρκαγιών, τα επιτελεία
τους αναποδογυρίζουν την πραγματικότητα και
κουνάνε προκλητικά το δάχτυλο σε όποιον
αποκαλύπτει και αντιπαλεύει τον σχεδιασμό
τους να διαμορφώσουν ένα νέο πεδίο κερδο-
φορίας για τα «πράσινα» μονοπώλια, που όχι
μόνο δεν πρόκειται να προστατέψει το περι-
βάλλον αλλά επιδεινώνει συνολικά τους όρους
ζωής και δουλειάς για χιλιάδες λαϊκά νοικοκυ-
ριά.
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Φιλοδοξούμε να γίνει σύμβουλος στα μέλη

μας, για καλύτερη και επίκαιρη ενημέρωση.



• ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

Το 1988, 33 χρόνια πριν, κάηκαν
στην Ελλάδα 1,522 εκατομμύρια
στρέμματα δασικής και γεωργικής
γης. Ηταν η δεύτερη χειρότερη κα-
ταστροφή για την περίοδο 1983 -
2008, κατά την οποία οι καμένες
εκτάσεις αντιστοιχούν στο 10,3%
της συνολικής έκτασης της χώρας! 

Το 1999, 22 χρόνια πριν, κατα-
γράφηκαν οι περισσότερες πυρ-
καγιές των τελευταίων 25 ετών.

Το 2000, 21 χρόνια πριν, ήταν η
χρονιά με τη μεγαλύτερη κατα-
στροφή δασικών και γεωργικών
εκτάσεων, καθώς κάηκαν συνο-
λικά 1,6 εκατομμύρια στρέμματα
(φέτος έχουν καεί μέχρι στιγμής
περίπου 1,1 εκατομμύρια στρέμ-
ματα). 

Μία από τις μεγαλύτερες κατα-
γεγραμμένες ιστορικά καταστρο-
φές από πλημμύρες στη χώρα μας
έγινε στις 23 Μάρτη 1987, 34 χρό-
νια πριν, με 10 νεκρούς, σε νομούς
της κεντρικής και βόρειας Ελλά-
δας.

Τον Αύγουστο του 1990, μια
άλλη μεγάλη πλημμύρα έπνιξε
πέντε ανθρώπους στην κεντρική
Ελλάδα και τον Νοέμβρη του
1992, μια ισχυρή βροχή ισοπέ-
δωσε την Καβάλα, καταστρέφον-
τας το 70% του οδικού της δι-
κτύου και σκοτώνοντας 4 ανθρώ-
πους. 

Τότε βέβαια τα αστικά επιτελεία
δεν είχαν υιοθετήσει ακόμα την
κλιματική αλλαγή ως το «τέλειο
άλλοθι» για όλες τις καταστροφές,
που όπως και τώρα αναδείκνυαν
τη γύμνια του κράτους. Αλλά

ακόμα κι αν κάποιος ισχυριστεί ότι
εκείνες οι καταστροφές ήταν τα
«πρόδρομα» σημάδια όσων συμ-
βαίνουν σήμερα εξαιτίας της κλι-
ματικής αλλαγής, τότε τι εμπόδισε
το κράτος και όλες τις κυβερνή-
σεις επί 30 και πλέον χρόνια να
πάρουν μέτρα, να προσαρμόσουν
σχέδια και υποδομές, ώστε να πε-
ριορίζονται οι ζημιές και να προ-
στατεύεται ο λαός; Η απάντηση
είναι μία: Η πολιτική στήριξης των
καπιταλιστικών κερδών σε βάρος
των λαϊκών αναγκών. Που δεν
είναι «έκτακτο καιρικό φαινόμενο»,
αλλά φαινόμενο «παντός καιρού».

• ΕυΡωπΑϊΚΟΣ ΜηχΑΝΙΣΜΟΣ
πΟλΙΤΙΚηΣ πΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -
ResceU

Εζησαν οι πληγέντες από
πρώτο χέρι τι σημαίνει τελικά και
ο πολυδιαφημισμένος αποκα-
λούμενος «Ευρωπαϊκός Μηχανι-
σμός πολιτικής προστασίας -
ResceU», που όχι μόνο δεν ανα-
πληρώνει τη γύμνια των ελλεί-
ψεων του κρατικού μηχανισμού σε
πυροσβέστες, μέσα και υποδομές,
αλλά τις ανακυκλώνει, με μεγάλη
καθυστέρηση από χώρα σε χώρα,
διαιωνίζοντάς τες.

Αποδείχθηκε στην πράξη ότι τις
πρώτες καθοριστικές ώρες και
μέρες για την έκβαση και τις δια-
στάσεις της φωτιάς, τη μάχη έδω-
σαν οι ελάχιστοι πυροσβέστες με
όλες τις τραγικές ελλείψεις ολο-
κληρωμένου κρατικού σχεδια-
σμού,πρόληψης δασοπυρόσβεσης
και δασοπροστασίας, τις απογυ-
μνωμένες υπηρεσίες από προσω-
πικό, μέσα, υποδομές και πόρους.

Τη μάχη για ζωές, περιουσίες,
καλλιέργειες την έδωσε παλικα-
ρίσια και αποφασιστικά σώζον-
τας ολόκληρα χωριά τελικά ο
ίδιος ο λαός.

Οι αποστολές του ευρωενωσια-
κού μηχανισμού «RescEU» κατέ-
φτασαν μετά την τραγωδία, 4
μέρες έως και μια βδομάδα μετά
την έναρξη των πυρκαγιών.

Να μην ξεχνούμε όμως και κάτι
άλλο. Οτι ένας από τους βασικούς
λόγους που συγκροτήθηκε ο
«RescEU» από την ΕΕ, ήταν για να
διασφαλιστούν παραγγελίες πυ-
ροσβεστικών αεροσκαφών με
εξασφαλισμένο κέρδος για τους
αεροναυπηγικούς κατασκευα-
στικούς ομίλους, που οι περισσό-
τεροι τα τελευταία χρόνια είχαν
αναστείλει το συγκεκριμένο σκέ-
λος της δραστηριότητάς τους ως
«ασύμφορο».

Kι εδώ λοιπόν το κριτήριο του
κέρδους. Το ίδιο ισχύει και με τα

πιο σύγχρονα πυροσβεστικά αε-
ροσκάφη με σύγχρονες δυνατό-
τητες (με χωρητικότητα πολλών
τόνων νερού, δυνατότητα νυχτε-
ρινών πτήσεων κ.ά.), που το κα-
πιταλιστικό κέρδος και ο έλεγχος
από τους επιχειρηματικούς ομί-
λους φρενάρουν τις δυνατότητες
φτηνής και μαζικής παραγωγής
τους.

• ΜΕΙωΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΔωΡΟ ΣΤηΝ ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ

Την παράταση για έναν ακόμα
χρόνο των μειωμένων ασφαλιστι-
κών εισφορών προς τους εργοδό-
τες «πέρασε» χτες το βράδυ η
κυβέρνηση από την Ολομέλεια της
Βουλής, με σχετική τροπολογία
που είχε καταθέσει στο αντια-
σφαλιστικό έκτρωμα.

Πρόκειται για ένα ακόμα έξτρα
«δωράκι» στους επιχειρηματικούς
ομίλους, καθώς η μείωση αυτή με-
ταφράζεται σε εξοικονόμηση εκα-
τοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για
το κεφάλαιο, αντίστοιχη απώλεια
για τον ΕΦΚΑ, αλλά και μείωση
του λεγόμενου «μη μισθολογικού
κόστους» για τους εργοδότες.

Πιο συγκεκριμένα, το 2019 η κυ-
βέρνηση της ΝΔ είχε προχωρήσει
στη μείωση των εισφορών κατά
0,9 μονάδες, ενώ στη συνέχεια,
από τα μέσα του 2020, προχώ-
ρησε σε νέα μείωση 3 μονάδων
μέχρι το τέλος του τρέχοντος
έτους, ανεβάζοντας τη συνολική
μείωση των εισφορών στις 3,9 μο-
νάδες. Τώρα, τη μείωση των 3 μο-
νάδων που αντιστοιχεί σε πάνω
από 1 δισ. ευρώ ετησίως η κυβέρ-
νηση την παρατείνει και για το
2022, στο όνομα της «ανταγωνι-
στικότητας» των ομίλων.

Αν και τυπικά η μείωση επιμερί-
ζεται σε -1,79 ποσοστιαίες μονά-
δες για τον εργοδότη και -1,21
ποσοστιαίες μονάδες για τους ερ-
γαζόμενους, στην πραγματικό-
τητα πρόκειται για εργατικό μισθό
ο οποίος δεν καταβάλλεται στους
εργαζόμενους, αλλά κατευθύνεται
προς τα ασφαλιστικά ταμεία,
όπως συμβαίνει άλλωστε και με το
σύνολο των ασφαλιστικών εισφο-
ρών και των υπόλοιπων κρατή-
σεων, οι οποίες προέρχονται απο-
κλειστικά από τη δουλειά των ερ-
γαζομένων.
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Ημεγάλη μάχη για τη
διάσωση του περι-
βάλλοντος, των δα-

σών και της πανίδας, της
λαϊκής περιουσίας και της
ανθρώπινης ζωής συνεχίζε-
ται… Με αυταπάρνηση οι
πυροσβέστες, οι εθελοντές
και οι κάτοικοι των περιο-

χών που απειλούνταν από
τις καταστροφικές πυρκα-
γιές των τελευταίων ημερών
σε δεκάδες περιοχές της
χώρας έδωσαν όλες τους
τις δυνάμεις σ’ έναν τιτάνιο
και άνισο αγώνα της τελευ-
ταίας στιγμής. 
Η αυριανή μέρα θα είναι
μέρα διεκδίκησης και αγώνα
για να στηριχτούν και να
αποζημιωθούν στο ακέραιο
για όλες τις καταστροφές
και την απώλεια όσων με τον
ιδρώτα τους έχτισαν οι οικο-
γένειες που έμειναν ξαφνικά
χωρίς σπίτι ή χωρίς δουλειά
και αφορά και εμάς. Διαχρο-
νικά, ωστόσο, οι κυβερνή-
σεις λογαριάζουν τις ανά-
γκες προστασίας και αποκα-
τάστασης της λαϊκής περι-
ουσίας, του φυσικού περι-
βάλλοντος με τη λογική του
κόστους για το κράτος και
του οφέλους για τους επι-
χειρηματικούς ομίλους. 

Η σημερινή μέρα όμως
είναι μέρα άμεσης και έμ-
πρακτης αλληλεγγύης ώστε
να μπορέσουν όλοι όσους
έπληξε η πυρκαγιά, γυναί-
κες και άντρες, μαζί με τα
παιδιά τους, να ξαναστα-
θούν στα πόδια τους, να ξα-
ναποκτήσουν το κουράγιο
και την αισιοδοξία τους, να
νικήσουν το φόβο τους για
το αύριο, να μπουν ξανά στο
συλλογικό αγώνα για δι-
καιώματα χωρίς εκπτώσεις,
για καλύτερη ζωή. 

Ο Σύλλογος μας, με μια
πρώτη κίνηση αλληλεγγύης,
κατέβαλε χρηματικό ποσό
προς τον σύλλογο Συνταξι-
ούχων ΙΚΑ Νομού Εύβοιας,
για άμεση βοήθεια στους
πυρόπληκτους της περιο-
χής.

Tα «αλιεύσαμε»
και σας τα

προσφέρουμε

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
Με το άνοι-

γμα των σχο-
λείων και αφού
ο covid παρα-
μένει σε ισχύ η
υπουργός παι-
δείας, δεχόμε-

νη τις απόψεις διαφόρων
φορέων ότι η παρουσία σε γε-
μάτες τάξεις των 25 και 27 μα-
θητών, σημαίνει αυτόματα και
την μετάδοση του ιού, αποφά-
σισε τα μαθήματα να γίνονται
στο ύπαιθρο, για το λόγο αυτό,
θα δοθεί σε κάθε μαθητή αδιά-
βροχο, αντιανεμικό μπουφάν
και από μία ομπρέλα.

Θα μπορούσε να ήταν αστείο,
όμως είναι τραγικό!!



ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Ως και 55% των αναδρομικών που λά-
βαμε το 2020 θα κληθούμε να πληρώ-

σουμε πολλοί από εμάς με τις
τροποποιητικές δηλώσεις που έχουμε
υποχρέωση να υποβάλουμε για τα έτη
2015 και 2016. 

2015 ως τον Μάιο του 2016, τα οποία
έχουν ξεκινήσει να δηλώνονται από τους
υπόχρεους μετά το άνοιγμα της ηλεκτρο-
νικής εφαρμογής από την Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Πέρυσι τέτοια εποχή η κυβέρνηση είχε
ανακοινώσει με τυμπανοκρουσίες την κα-
ταβολή των αναδρομικών, τα οποία
ωστόσο ήταν κουτσουρεμένα, καθώς η
κυβέρνηση επέστρεψε στους συνταξιού-
χους του ιδιωτικού τομέα μόνο 900 εκα-
τομμύρια ευρώ, αντί των 3,9 δισ. ευρώ
που αντιστοιχούσαν στην απόφαση του
ΣτΕ και το ποσό αυτό αφορούσε μόνο κύ-

ριες συντάξεις, εξαιρώντας τα δώρα και τις
επικουρικές.

Βρήκε, όμως, τρόπο να... πάρει πίσω
ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων που
έλαβαν οι συνταξιούχοι, μέσω της εφο-
ρίας.

Συγκεκριμένα, στα ποσά που είχαν λάβει
οι συνταξιούχοι δεν είχε γίνει καμία παρα-
κράτηση φόρου, με αποτέλεσμα τώρα τα
ποσά των αναδρομικών να προστίθενται
στο εισόδημα του έτους που αφορούν (για
το 11μηνο) και να επανυπολογίζεται ο
φόρος για το συνολικό πλέον εισόδημα
εκείνου του έτους. Σε πολλές περιπτώ-
σεις, οι συνταξιούχοι αλλάζουν φορολο-
γική κλίμακα με αποτέλεσμα να πληρώ-
νουν υπέρογκα ποσά.

Επί των συνολικών ποσών (εισόδημα
εκείνου του έτους + αναδρομικά) θα επι-
βληθούν φορολογικοί συντελεστές που
ξεκινούν από 22% και φθάνουν έως 45%,
ανάλογα με το συνολικά διαμορφωθέν ει-
σόδημα. Μάλιστα, στην περίπτωση που τα
συνολικά εισοδήματα των συνταξιούχων
υπερβαίνουν τα 12.000 ευρώ για εκείνα τα
έτη, στα ποσά των αναδρομικών θα επι-
βληθεί και ειδική εισφορά αλληλεγγύης
«φουσκώνοντας» ακόμη περισσότερο το
ραβασάκι της εφορίας.

Ακόμα υψηλότερος είναι ο φόρος επί
των αναδρομικών για τους συνταξιούχους
με εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ, δε-
δομένου ότι επιβάλλονται μεγαλύτεροι
συντελεστές. 

Ο νέος φόρος που καλούνται να πληρώ-
σουν οι συνταξιούχοι για το 11μηνο μπο-
ρεί να φτάνει και στο 55% του ποσού των
αναδρομικών που έλαβαν! 

Οι συνταξιούχοι έχουν προθεσμία έως
τις 31 Δεκέμβρη 2021 να δηλώσουν τα
αναδρομικά ποσά του 2020, ενώ ο φόρος
που προκύπτει, σύμφωνα με τα μέχρι στιγ-
μής στοιχεία, εξοφλείται εφάπαξ έως τις
31 Γενάρη 2022. 
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Παραμύθι: Οι αλλαγές δεν
αφορούν τους σημερινούς

συνταξιούχους, οι συντάξεις
τους δεν πρόκειται να επηρεα-
στούν.

Η αλήθεια: Την απάντηση
στον παραπλανητικό αυτό
ισχυρισμό δίνει η ίδια η μελέτη
της Εθνικής Αναλογιστικής
Αρχής που συνοδεύει το σχέ-
διο νόμου. Εκεί αναφέρεται
χαρακτηριστικά:

«...με τη ΜΗ είσοδο νεοει-
σερχόμενων πρωτοασφαλιζό-
μενων από 1/1/2022 και μετά,
σταδιακά η βάση εισφορών θα
μειώνεται συνεχώς από έτος σε
έτος (αφού θα μειώνεται ο
αριθμός των ασφαλισμένων)
και συνεπώς η απόδοση των ει-
σφορών θα προκύπτει σταδιακά
αρνητική. Ως εκ τούτου: α) το
συσσωρευμένο ποσό στη συν-
ταξιοδότηση θα καταλήγει μι-
κρότερο από το σύνολο των
εισφορών που καταβλήθηκαν
κατά τον εργασιακό βίο του
ασφαλισμένου και οι νέες συν-
τάξεις θα προκύπτουν κάθε
έτος όλο και μικρότερες,
ώσπου να εκφυλιστούν σε ελά-
χιστα ποσά.

β) οι υφιστάμενες συντάξεις
στο σύστημα δεν θα αναπρο-
σαρμόζονται θετικά και θα χά-
νουν την αξία τους κάθε έτος,
ώσπου αυτή τελικά να εκφυλι-
στεί, επειδή οι εισφορές θα
είναι πάντα μικρότερες από το
αλγεβρικό άθροισμα των παρο-
χών των εξόδων και των εσό-
δων επενδύσεων και θα προ-
κύπτει έλλειμμα».

Επισημαίνει μάλιστα πως
«για να διατηρηθούν οι συντά-
ξεις στο σημερινό επίπεδο του
διανεμητικού συστήματος και
να μην υποστούν οι ασφαλι-
σμένοι που θα παραμείνουν σε
αυτό τις συνέπειες της μετάβα-
σης από το διανεμητικό στο κε-
φαλαιοποιητικό σύστημα», θα
απαιτηθεί «επιπρόσθετη χρη-
ματοδότηση».

Το χρηματοδοτικό κενό -
ανάλογα με τις παραδοχές -
εκτιμάται από τα 48 έως τα 78
δισ. ευρώ. Αυτό το ποσό,
ακόμα και αν υποθέσουμε ότι
θα καλυφθεί από τον κρατικό
προϋπολογισμό, θα επιβαρύνει
τους φορολογούμενους, δη-
λαδή και πάλι ο λογαριασμός
θα φορτωθεί στα λαϊκά στρώ-
ματα. Ομως η επιβάρυνση αυτή

μπορεί να συνδυαστεί και με
μείωση των υφιστάμενων συν-
τάξεων, όπως και των νέων
συντάξεων για τους ασφαλι-
σμένους που θα παραμείνουν
στο ισχύον σύστημα. Αρα ο
ισχυρισμός της κυβέρνησης
είναι παραπλανητικός.

Παραμύθι: Με την εισαγωγή
του κεφαλαιοποιητικού συστή-
ματος αντιμετωπίζονται οι συ-
νέπειες του δημογραφικού
προβλήματος στο Ασφαλιστικό

Η αλήθεια: Πρόκειται για
τον γνωστό ισχυρισμό που
παίρνει ως δεδομένο ότι οι
απόμαχοι της δουλειάς αποτε-
λούν «κόστος», ότι είναι ...πο-
λυτέλεια στον 21ο αιώνα να
παρέχεται από το κράτος μια
αξιοπρεπής διαβίωση για ό-
σους τερματίζουν τον εργά-
σιμο βίο τους, αν το ποσοστό
τους ξεπεράσει ένα όριο, που
βέβαια καθορίζεται από τις
ίδιες τις αντοχές της καπιταλι-
στικής οικονομίας. Ο ισχυρι-
σμός αυτός κυριαρχεί σε όλα

τα επίσημα κείμενα της ΕΕ και
έχει μετατραπεί σε πολιορκη-
τικό κριό, για να αλωθούν τα
συστήματα Κοινωνικής Ασφά-
λισης και να προχωρήσει η
ιδιωτικοποίησή τους, μαζί και
η απόσυρση του κράτους και
του κεφαλαίου από τις ευθύ-
νες τους απέναντι στους ση-
μερινούς εργαζόμενους και
αυριανούς συνταξιούχους. Ε-
πιπλέον, η ιδιωτικοποίηση της
δημόσιας Κοινωνικής Ασφάλι-
σης όχι μόνο δεν προστατεύει
από τους «κινδύνους» του δη-
μογραφικού - στο βαθμό που
αυτοί είναι αντικειμενικοί - αν-
τίθετα τα κεφαλαιοποιητικά
συστήματα είναι ακόμα πιο
ευάλωτα σε αυτούς, αφού
πέραν των κινδύνων των «α-
γορών» και του τζογαρίσματος
των εισφορών, η αύξηση του
προσδόκιμου ζωής οδηγεί με
μαθηματική ακρίβεια σε μικρό-
τερες συντάξεις, σε ακόμα μι-
κρότερη προστασία για τα
γηρατειά. Μάλιστα, αυτός ο
περιβόητος «κίνδυνος» μετα-
φέρεται ατομικά στον κάθε
ασφαλισμένο, χωρίς το κράτος
να αναλαμβάνει κάποια ευ-
θύνη. Ετσι η αύξηση του προσ-
δόκιμου ζωής, αντί για ευλο-
γία, μετατρέπεται σε κατάρα,
αφού στο νέο σύστημα αυτή
οδηγεί σε μικρότερη σύνταξη
(γιατί η προϋπολογισμένη
συντάξιμη αποδοχή αφορά πε-
ρισσότερα χρόνια ζωής του
συνταξιούχου).

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

«Βάζει πλάτη» στην αντιλαϊκή
επίθεση η ηγεσία της ΓΣΕΕ

H ηγεσία της ΓΣΕΕ επιβεβαίωσε ότι θα βάλει πλάτη
στους αντεργατικούς σχεδιασμούς κυβέρνησης και

επιχειρηματικών ομίλων,  με αφορμή σχετικό δελτίο Τύπου
της ΓΣΕΕ για τη ΔΕθ, όπου αναφέρει ότι δεν θα κάνει συλ-
λαλητήριο, ενώ δεν λέει λέξη για ζητήματα που οξύνουν

την αντεργατική
επίθεση, όπως το
αντιασφαλιστικό
νομοσχέδιο, τις
α ν τ ε ρ γ α τ ι κ έ ς
προτεραιότητες
της κυβέρνησης
για το χτύπημα
της απεργίας, το
φακέλωμα των
συνδικάτων κ.ά.,

παρουσιάζει και νομιμοποιεί ως αναγκαίες θυσίες για την
εργατική τάξη όλα αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα για να προχω-
ρήσει η καπιταλιστική ανάπτυξη. Αυτό την απασχολεί. Πα-
ρουσιάζει ως χάπενινγκ τις κινητοποιήσεις που γίνονται σε
Αθήνα και θεσσαλονίκη και καταψηφίζει κάθε αγωνιστική
κινητοποίηση,  καλώντας τους εργαζόμενους να "κάτσουν
στα αυγά τους" με πρόσχημα την πανδημία.

Για όλη την αντεργατική πολιτική της κυβέρνησης η ηγε-
σία της ΓΣΕΕ εδώ και μήνες δεν έχει βγάλει κουβέντα. Και
όμως έβγαλε δελτίο Τύπου, με αφορμή τη ΔΕθ για να επι-
σφραγίσει ότι και το επόμενο διάστημα θα βάλει πλάτη
στην κυβέρνηση και τους επιχειρηματικούς ομίλους για να
προχωρήσουν τη σφαγή των εργατικών δικαιωμάτων χωρίς
αντιδράσεις.



Tο «παρών» έδωσαν  και οι συνταξιούχοι, με κάλεσμα της
Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας και του Πανελλή-

νιου Συλλόγου Συνταξιούχων ΔΕΚΟ-Τραπεζών.
Η Συντονιστική Επιτροπή καλεί τα σωματεία - μέλη της σε

επιφυλακή, μπροστά στην κατάθεση του νέου επαίσχυντου
νομοσχεδίου για την ιδιωτικοποίηση των επικουρικών συντά-
ξεων. 

«Σηκώνουμε το ανάστημά μας για να προστατεύσουμε τη
ζωή μας, για να παλέψουμε για την ανατροπή του νόμου -
εκτρώματος Χατζηδάκη και όλων των άλλων βάρβαρων
νόμων που προκαλούν ισχυρές ανατροπές στη ζωή και στην
εργασία μας. Δεν θα επιτρέψουμε να θυσιάσουν τους κόπους
και τον ιδρώτα μας στον βωμό του κέρδους. Δίνουμε όλες μας
τις δυνάμεις ώστε να μην περάσει η ιδιωτικοποίηση της Επι-
κουρικής Ασφάλισης», αναφέρουν τα σωματεία στην ανακοί-
νωση - κάλεσμα.

Συνεχίζοντας το μπαράζ των αντιλαϊκών, αν-
τεργατικών μέτρων- που εφάρμοσαν από το
2010 όλες οι κυβερνήσεις- η κυβέρνηση της
ΝΔ, μαζί με το ν/σ για την ενίσχυση των ταξι-
κών χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού συ-
στήματος σε βάρος των παιδιών των λαϊκών
οικογενειών κατ’ εντολή των σχολαρχών και
ιδιοκτητών κολλεγίων, αποφάσισε, με βάση το
νόμο Βρούτση- Αχτσιόγλου, να κρατήσει πα-

γωμένο τον κατώτατο μισθό για το 2021 και να
αποδώσει για το 2022, «σύμφωνα με τις ανα-
πτυξιακές ανάγκες και αντοχές της οικονομίας»,
το άθλιο «συμβολικό», όπως παραδέχτηκε ο
πρωθυπουργός, ποσοστό του 2% αύξησής του.

Η κοροϊδία των εργαζομένων δεν έχει όρια,
αφού είναι βέβαιο πως ακόμα και το γλίσχρο
αυτό ποσοστό αύξησης δεν θα το πάρουν χι-
λιάδες εργαζόμενοι με διάφορες μορφές απα-
σχόλησης (μπλοκάκι, αμοιβές μικρότερες του
κατώτατου μισθού, ατομικές συμβάσεις, με μει-
ώσεις μισθών και ευέλικτες εργασιακές σχέσεις
κ.α.), ενώ οι… ωφελημένοι θα γευτούν… μισό
γιαούρτι παραπάνω την ημέρα.

Ταυτόχρονα η κυβέρνηση κατέθεσε στη
βουλή το ν/σ για το ασφαλιστικό, που θα με-
τατρέψει την επικουρική σύνταξη σε γενικό
κουμπαρά στα χέρια των ασφαλιστικών εται-
ριών, των τραπεζών, των βιομηχά-
νων και τους ασφαλισμένους σε
όμηρους των επενδυτικών σχεδίων
τους, που μόνοι αυτοί θα αναλαμβά-
νουν και θα πληρώνουν τις επισφα-
λείς επενδυτικές δραστηριότητες

των επιχειρηματιών, ρισκάροντας τις εισφορές
και τις συντάξεις τους.

Ενώ οι σημερινοί συνταξιούχοι θα βρεθούν
μπροστά στον άμεσο κίνδυνο να χάσουν τις
επικουρικές συντάξεις τους, αφού δεν υπάρχει
καμία εμπιστοσύνη στις διαβεβαιώσεις της κυ-
βέρνησης, ότι θα καλύψει από τον κρατικό
προϋπολογισμό το τεράστιο έλλειμμα των πε-
ρίπου 50 δισεκ. ευρώ, που θα δημιουργηθεί
στο υπάρχον επικουρικό ταμείο.

Προειδοποιούμε την κυβέρνηση ότι το ερ-
γατικό- λαϊκό κίνημα δεν θα παραμείνει απα-
θές απέναντι στις πολιτικές αυτές. Θα
αγωνιστεί για ουσιαστικές αυξήσεις στους μι-
σθούς, για κατώτερο μισθό 751 ευρώ. Για δια-
σφάλιση των ασφαλιστικών- συνταξιοδοτικών
δικαιωμάτων των εργαζομένων. Ο αγώνας θα
είναι και πάλι η απάντησή μας.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ-
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ…

Σύνταγμα: Συλλαλητήριο
Συνδικάτων 

και Ομοσπονδιών

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ
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Βάση ανεμογεννήτριας. Το διακύβευμα είναι η ίδια η ελλη-
νική φύση, ορεινή και νησιωτική. Εδώ βάση ανεμογεννήτριας
στα Άγραφα, παντοτινό αποτύπωμα μιας εποχής παράλογων,
ακραίων επιδοτήσεων μιας μέτρια ενεργειακά επένδυσης.
Είναι μεγάλη ατυχία που η προστασία της μοναδικής ελληνι-

κής φύσης δεν θεωρείται πατριωτισμός.

Από παλαιότερη κινητοποίηση.

ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΣΚΙΤΣΟΓΡΑΦΩΝ


