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ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

γαίνοντας από ένα καλοκαίρι
που στιγματίστηκε από τις
εφιαλτικές συνέπειες των εκτεταμένων πυρκαγιών σε πολλά σημεία
της χώρας, το φθινόπωρο «μπαίνει»
με φανερή πια την
απειλή μιας νέας
όξυνσης της πανδημίας, με τις γενικευμένες ανατιμήσεις
στο σύνολο σχεδόν
των εμπορευμάτων
που αγοράζει το
λαϊκό νοικοκυριό.
Το γεγονός ότι τα σχολεία άνοιξαν χωρίς κανένα ουσιαστικά μέτρο
και με πολύ πιο χαλαρά πρωτόκολλα σε σχέση με προηγούμενες
χρονιές είναι εξαιρετικά επικίνδυνο,
με δεδομένο ότι τα ποσοστά εμβολιασμού των εφήβων μαθητών αποκλείεται να φτάσουν σε επίπεδα που
θα αποτρέψουν τη μετατροπή των
σχολείων σε μεγάλες εστίες μετάδοσης της πανδημίας.
Μια άλλη πολύ σημαντική πρόσφατη εξέλιξη είναι αυτή της ψήφισης του νομοσχεδίου για την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης. Αυτό το νομοσχέδιο βασίστηκε στον εμβληματικό νόμο Κατρούγκαλου της προηγούμενης κυβέρνησης, σύμφωνα με τη «νέα αρχιτεκτονική» του οποίου οι εφ’ όρου
ζωής εισφορές των εργαζόμενων
αποσυνδέθηκαν από το ύψος των
παροχών, ενώ εδραιώθηκε περαιτέρω η αντιλαϊκή στρατηγική της
ΕΕ για τους «τρεις πυλώνες» ασφάλισης. Με βάση το νέο νόμο, οι παροχές των νέων ασφαλισμένων θα
συνδέονται και θα εξαρτώνται από
μια σειρά ρευστούς δείκτες και συγκεκριμένα από την πορεία της οικονομίας, από την κερδοφορία των
επιχειρηματικών ομίλων, από τη δημοσιονομική σταθερότητα και φυσικά από τα χρηματιστηριακά
παιχνίδια.
Μεγάλη είναι η απειλή και για
τους σημερινούς ή μελλοντικούς
συνταξιούχους, αφού οι σημερινές
συντάξεις χρηματοδοτούνται από τις
εισφορές που εισπράττονται από
τους εν ενεργεία ασφαλισμένους.
Από το 2022 και μετά, όμως, οι εισφορές των εν ενεργεία θα πηγαίνουν –σύμφωνα με το νέο νόμο–
στους ατομικούς λογαριασμούς
τους, και όχι για την πληρωμή των
συντάξεων. Αν συνυπολογιστεί και
η σταδιακή απόσυρση του κράτους
από τη χρηματοδότηση της Κοινωνικής Ασφάλισης, προκύπτει σοβαρό ζήτημα χρηματοδότησης των
σημερινών συντάξεων και όσων
ασφαλισμένων είναι ενταγμένοι στο
«παλιό» σύστημα και πρόκειται να
βγουν στη σύνταξη τα επόμενα χρόνια.

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ 4 ΝΟΕΜΒΡΗ
Ν Α ΜΗ Λ ΕΙΨΕΙ ΚΑΝ Ε ΙΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΩΝΑ
ι συνταξιούχοι, με τα αιτήματα μας, όπως προβλήθηκαν στη μεγαλειώδη πανελλαδική συγκένΟ
τρωση στις 8 Οκτώβρη συμμετέχουμε δυναμικά στο

μαζικό πανεργατικό συλλαλητήριο των συνδικάτων
και ομοσπονδιών στην Αθήνα στο Σύνταγμα στις 7 μμ
και στις άλλες πόλεις.
Ο νόμος 4808/2021 που ψήφισε η κυβέρνηση τον
Ιούνη έρχεται να δώσει συνέχεια και να απογειώσει τις
αντεργατικές ανατροπές που έχουν επιβληθεί τα τελευταία δέκα χρόνια, με κορυφαία την κατάργηση του
8ώρου, επιβάλλοντας την ατομική σύμβαση ακόμα και
αν δεν υπάρχει συμφωνία του συνδικάτου. Επιβάλλει
την απλήρωτη δουλειά και τη διευθέτηση του χρόνου
εργασίας, απελευθερώνει τις απολύσεις.
Σε συνδυασμό με τις αντεργατικές διατάξεις του νόμου Βρούτση
- Αχτσιόγλου (ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ) που καταργεί τις ελεύθερες συλλογικές
διαπραγματεύσεις και επιβάλλει
τον κατώτερο μισθό με υπουργική
απόφαση, διατηρώντας τον στα
άθλια επίπεδα του 2012, υπονομεύοντας τις κλαδικές ΣΣΕ οι
οποίες γίνονται υποχρεωτικές
μόνο με απόφαση υπουργού, παγώνοντας τις τριετίες, ανατρέπονται θεμελιώδεις κατακτήσεις της
εργατικής τάξης και της πάλης
των συνδικάτων.
Η μεγάλη μάχη που δώσαμε
όλο το προηγούμενο διάστημα
ενάντια στον νόμο Χατζηδάκη με
αποκορύφωμα τη μεγάλη απεργία
που οργάνωσαν εκατοντάδες
συνδικάτα στις 10 του Ιούνη,
αλλά και οι αγώνες των υγειονομικών και όλου του λαού για την
υπεράσπιση της υγείας και της
ζωής μας, των μαθητών και των
φοιτητών ενάντια στους αντιεκπαιδευτικούς νόμους και των δεκάδων κινητοποιήσεων σε κλάδους και χώρους δουλειάς, αποτελούν
μεγάλη παρακαταθήκη για τη συνέχεια της δράσης
μας.
Η επιβολή της εργοδοτικής και κρατικής τρομοκρατίας στα συνδικάτα με το φακέλωμα των συνδικαλισμένων εργαζομένων, τον αυταρχικό περιορισμό της
λειτουργίας τους, τις διώξεις σε αγωνιστές εργαζόμενους με την πάλη του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος θα μείνει στα χαρτιά. Η κατάργηση του
Ν.1264/82, δηλαδή του πλαισίου της δράσης των συνδικάτων εδώ και 40 χρόνια, είναι ωμή παρέμβαση κράτους κι εργοδοτών στο δικαίωμα της ελεύθερης
συνδικαλιστικής δράσης, που δεν θα περάσει! Τα συνδικάτα θα υπερασπιστούμε την αυτοτέλειά μας, ώστε
να παραμείνουμε οργανώσεις των εργατών και όχι των
εργοδοτών και θα κάνουμε μέλη όποιους συναδέλφους συμφωνούν με το καταστατικό των σωματείων.
Το ηλεκτρονικό φακέλωμα των σωματείων με καταχώρηση όλων των στοιχείων των μελών του, του καταστατικού του και των οικονομικών του στο Γενικό
Μητρώο συνδικαλιστικών οργανώσεων (ΓΕΜΗΣΟΕ) αντίκειται στις βασικές αρχές της ελευθερίας της συνδικαλιστικής δράσης. Το κράτος δημιουργεί μία
υποχρεωτική βάση δεδομένων με φακελωμένους χιλιάδες συνδικαλιστές και εργαζόμενους μέλη των

συνδικάτων, στην οποία πρόσβαση θα έχουν οι ενώσεις των εργοδοτών, αλλά και μεμονωμένοι εργοδότες!
Παράλληλα, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι τρίβουν τα χέρια τους, αφού εξασφαλίζουν νέες τεράστιες χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης,
νέες απαλλαγές από εισφορές και φόρους, νέα προνόμια και νέα πεδία επιχειρηματικής δράσης στην
Υγεία, στην Παιδεία, στο περιβάλλον, στην Ενέργεια,
αποκομίζουν τεράστια κέρδη. Παράλληλα, τρίβουν τα
χέρια τους, αφού εξασφαλίζουν νέες τεράστιες χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, νέες απαλλαγές από εισφορές και φόρους, νέα προνόμια και νέα
πεδία επιχειρηματικής δράσης στην Υγεία, στην Παιδεία, στο περιβάλλον, στην Ενέργεια, αποκομίζοντας τεράστια
κέρδη.
Οι αγώνες των τελευταίων ετών
απέδειξαν ότι μπορεί να ακυρώνονται αντεργατικές πολιτικές
όπως ο νόμος της ΝΔ για τον περιορισμό των διαδηλώσεων και ο
απεργοκτόνος νόμος του ΣΥΡΙΖΑ.
Μπορούμε να μετράμε νίκες
όπως η υπογραφή της ΣΣΕ στη
ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία και η κατοχύρωση βασικών
εργασιακών δικαιωμάτων των
διανομέων της «E- FOOD» που
ακυρώνουν στην πράξη τον νόμο
- Χατζηδάκη. Απέδειξαν την αξία
της οργανωμένης πάλης, της μαζικής συμμετοχής των εργαζομένων στα Συνδικάτα.
Η μεγάλη δύναμη που μπορούν να αντλήσουν οι εργαζόμενοι
όταν
παίρνουν
την
οργάνωση της πάλης στα χέρια
τους και όταν δυναμώνουν την
αλληλεγγύη μεταξύ τους αναδεικνύεται με διάφορες αφορμές το τελευταίο διάστημα, αναδεικνύοντας δυνατότητες και βγάζοντας
στην επιφάνεια ένα στοιχείο πολύ σημαντικό για την
κλιμάκωση του αγώνα ενάντια στην αντεργατική πολιτική, για την υπεράσπιση και διεύρυνση των εργατικών δικαιωμάτων.
Κάθε σωματείο συνταξιούχων που συντονίζει τη
δράση του με τις άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις
σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο, με πλαίσιο πάλης
που σημαδεύει τον πραγματικό ένοχο, την εργοδοσία,
τις κυβερνήσεις και το κράτος της, δημιουργεί τους
όρους για την αποφασιστική αντεπίθεση της εργατικής τάξης.
Ετσι θα δοθεί με τους καλύτερους δυνατούς όρους
η μάχη για την υπεράσπιση και διεύρυνση των κατακτήσεων των συνταξιούχων, των εργαζομένων, οι
οποίες βρίσκονται στο στόχαστρο της κυβερνητικής
πολιτικής και της εργοδοσίας.
Ετσι θα δοθεί η μάχη για να μείνει στα χαρτιά κάθε
νόμος όπως το έκτρωμα Χατζηδάκη, που κατοχυρώνει
«ασυλία» στο ξεσάλωμα της εργοδοσίας. Σε κάθε χώρο
όπου οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι και τα σωματεία
τους με σχέδιο παλεύουν για αυξήσεις στις συντάξεις
και στους μισθούς, δίνει αποφασιστικά χτυπήματα
στην αντεργατική πολιτική.
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Tα «αλιεύσαμε»
και σας τα
προσφέρουμε
Δεν περνάει μέρα που ο υπουργός Εργασίας να μη βγει σε κάποιο
τηλεοπτικό «παράθυρο» για να
ενημερώσει εργαζόμενους και συνταξιούχους για το έργο του
υπουργείου του και τις μεγάλες
...τομές που επιτελεί, με πιο πρόσφατη αυτή της ανάθεσης σε
ιδιώτες - με το αζημίωτο - της διαδικασίας απονομής συντάξεων. Η
παρακάτω περίπτωση συνταξιούχου, όμως, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς
βιώνουν τις «τομές» των κυβερνήσεων οι απόμαχοι της δουλειάς.
Μας λέει λοιπόν ο συνταξιούχος:
«Ακουγα σαν συνταξιούχος για
αναδρομικά στη σύνταξη και αναδρομικά δεν έβλεπα, αν και έχω 37
συντάξιμα χρόνια και δεν έχω
ούτε προσωπική διαφορά... για να
"φάει" τα αναδρομικά.
Περίμενα, περίμενα, έως ότου
απευθύνθηκα στο 1555 (ο πολυδιαφημισμένος τηλεφωνικός αριθμός του ΕΦΚΑ)!
Αφού άκουσα όλο το εισαγωγικό
"ποίημα", είπαν ότι θα με καλέσουν να μου πουν γιατί δεν έχω
πάρει τα αναδρομικά που δικαιούμαι...
Πέρασαν 20 και πλέον μέρες και
απάντηση δεν είχα. Οπότε ξανά
τηλέφωνο στο 1555... Χρειάστηκε
να καλέσω τρεις φορές, για να μου
πουν ότι το σύστημα γράφει ότι

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
Η κυβέρνηση
της Ν.Δ. και η
υπουργός παιδείας κα Κεραμέως καταβάλλουν ιδιαίτερη
προσπάθεια αναβάθμισης των
μαθημάτων στα σχολεία. Στο
μάθημα της γεωγραφίας, στο
οποίο γινόταν αναφορά στη
πόλη της Βενετίας, έφεραν τα
κανάλια της πόλης στο σχολείο.
Πέραν πάσης αμφιβολίας παρουσιάζουμε και τις φωτογραφίες, που αποδεικνύουν τα ανωτέρω.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
δεν δικαιούμαι γιατί παίρνω πολλές συντάξεις!
Στη διαμαρτυρία μου ότι
παίρνω μόνο μία σύνταξη και ότι
είναι αναληθές και απαράδεκτο
αυτό που γράφουν, απάντηση δεν
πήρα... Λύση δεν βρήκα...
Και να σκεφτείτε ότι είμαι ανάπηρος με 85%..!
Ας απαντήσει ο λαλίστατος κ.
Χατζηδάκης πού πρέπει να απευθυνθεί ένας συνταξιούχος για να
βρει το δίκιο του, γιατί το ιδιωτικό
τηλεφωνικό κέντρο που έβαλε
είναι μόνο για τις εντυπώσεις».
• Μια «νEα κατηγορIα
φτωχων»
Οργανώσεις όπως η «Κοινωνική
Ενωση», καθώς και αναλυτές κοινωνιολόγοι σε γερμανικά ΜΜΕ, κάνουν λόγο για μια «νέα κατηγορία
φτωχών» στις δυτικές βιομηχανικές χώρες. Δηλαδή η διατροφική
ανεπάρκεια και το χαμηλό βιοτικό επίπεδο δεν αφορούν μόνο
όσους εξαρτώνται από τα προνοιακά επιδόματα («Hartz 4»),
αλλά και χαμηλόμισθους υπαλλήλους με «κανονική» δουλειά, μετανάστες, χαμηλοσυνταξιούχους, ακόμη και «καλές» οικογένειες,
άτομα με υψηλό επίπεδο μόρφωσης και ολοένα και περισσότερους
ηλικιωμένους.
Αυτή η τάση φαίνεται και στην
κοινωνική σύνθεση όσων προσφεύγουν στις 950 «Τράπεζες
Τροφίμων» της Γερμανίας, που
μοιράζουν τρόφιμα σε πάνω από
1,6 εκατ. ανθρώπους. Ξεκινώντας
στην πανδημία και την οικονομική
κρίση και συνεχίζοντας μέχρι σήμερα, τις «τράπεζες τροφίμων»
τις επισκέπτονται όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε εκ περιτροπής εργασία
(+35%), δικαιούχοι επιδόματος
ανεργίας, φοιτητές και φυσικά
συνταξιούχοι.
Ενδεικτικά οι 46 «τράπεζες τροφίμων» στο Βερολίνο προμηθεύουν σήμερα με τρόφιμα πάνω
από 130.000 κατοίκους, περίπου
5.000 περισσότερους σε σχέση με
πριν από την πανδημία. Ολο και
περισσότεροι είναι συνταξιούχοι,
καθώς η σύνταξη δεν φτάνει, αλλά
και φοιτητές που έχασαν τα «μίνι
τζομπς» (mini job) των 450 ευρώ.
«Η σύνταξη των 780 ευρώ δεν
είναι αρκετή για να τα βγάλεις
πέρα. 450 ευρώ πηγαίνουν στο
ενοίκιο», λέει στην εφημερίδα
«Bild» ο 67χρονος Γκ. Μπρίμερ, ο
οποίος ως εκπαιδευτικός στην εκπαίδευση ενηλίκων είχε μισθό
2.300 ευρώ μεικτά και σήμερα επισκέπτεται τακτικά την «τράπεζα
τροφίμων» της Λειψίας.

M

ε τη συμμετοχή 325 αντιπροσώπων από 95 πρωτοβάθμια σωματεία, που εκπροσωπούν πάνω από 25.000 συνταξιούχους,
πραγματοποιήθηκε το 23ο εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της
Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ. Ενός συνεδρίου με το οποίο κορυφώνεται μια τρίχρονη αγωνιστική δράση της Ομοσπονδίας και των
σωματείων - μελών της, μέσα σε πρωτόγνωρες και δύσκολες συνθήκες, καθώς εκτός των μεγάλων
οξυμένων προβλημάτων για τα
οποία έδωσαν αποφασιστικές μάχες, αντιμετώπισαν και τα μεγάλα
προβλήματα που προέκυψαν από
την πανδημία.
Εκ μέρους της απερχόμενης Διοίκησης της Ομοσπονδίας την εισήγηση του Διοικητικού απολογισμού
παρουσίασε στο συνέδριο ο απερχόμενος πρόεδρός της συνάδελφος Δήμος Κουμπούρης ο οποίος και επανεξελέγει στη θέση του
προέδρου κατά την εκλογική διαδικασία.
Από το Σύλλογό μας εξελέγησαν οι:
Στη Διοίκηση της ΟΣΙΚΑ ο συνάδελφος Κλάδης Αναστάσιος,
Στο Γεν. Συμβούλιο της ΟΣΙΚΑ ο συνάδελφος Αντωνίου Γιάννης,
Αντιπρόσωπος στη ΓΣΕΕ ο συνάδελφος Αθανασίου Γιάννης.
Όπως σημειώνεται στην εισήγηση της διοίκησης της Ομοσπονδίας(...) «Όλο αυτό το διάστημα το συνταξιουχικό κίνημα συνέχισε
να βάζει την αγωνιστική του σφραγίδα, τόσο την περίοδο πριν όσο
και μετά το ξέσπασμα της πανδημίας. Στους αγώνες αυτούς πήραν
μέρος χιλιάδες γυναίκες και άνδρες όλων των ηλικιών σε μια ασίγαστη αγωνιστική μαχητική πορεία με όλες τις μορφές αγώνα είτε
αυτοτελώς είτε μέσα από τις αγωνιστικές δράσεις του ταξικού εργατικού κινήματος στην πατρίδα μας, με όπλο τη συγκεντρωμένη
ταξική πείρα του, με το ταξικό πλαίσιο διεκδίκησης».
(…) Οι κινητοποιήσεις μας αυτή την περίοδο έφθασαν τον
αριθμό των 165 σε όλη την χώρα, δεν αφήσαμε τίποτα να «πέσει
κάτω».
Ο πρόεδρος της
απερχόμενης διοίκησης Δήμος Κουμπούρης, έκανε ειδική αναφορά στην
πλούσια δράση και
στις πρωτοβουλίες
της Ομοσπονδίας
κατά την περίοδο
της πανδημίας, που
εξέθεσαν την κυβερνητική πολιτική,
αποκάλυψαν τον
ταξικό της χαρακτήρα, ενώ σημείωσε πως «το συμπέρασμα που με σαφήνεια βγαίνει είναι ότι την περίοδο της πανδημίας το εκμεταλλευτικό
σύστημα δοκιμάστηκε και εξάντλησε τα όριά του στην αντιμετώπιση των λαϊκών αναγκών, έδειξε πώς βλέπει τον εργαζόμενο λαϊκό άνθρωπο, τον συνταξιούχο, τις ανάγκες τους, ως κόστος που
δεν θέλει να καταβάλει. Δεν διστάζει να αξιοποιεί τα πάντα προκειμένου να εξασφαλιστούν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων με το παραπέρα τσάκισμα των δικαιωμάτων μας».
Ταυτόχρονα προειδοποίησε πως «ο κίνδυνος για τον λαό δεν περιορίζεται μόνο στην πανδημία. Αφορά το μεγάλο κύμα της φτώχειας, της ακρίβειας, της ανεργίας και της κατεδάφισης εργατικών
και συνταξιουχικών - ασφαλιστικών δικαιωμάτων, που φέρνει η
επίθεση του κεφαλαίου στο έδαφος αυτής της νέας κρίσης». Ξεκαθάρισε ότι «μέσα στις συνθήκες αυτές θα συνεχίσουμε και θα
εντείνουμε τη δράση μας, θα οργανώσουμε πιο αποτελεσματικά
τους αγώνες μας για την απόκρουση αυτής της αντιλαϊκής επίθεσης».
Στις εργασίες του Συνεδρίου πήραν μέρος και απηύθυναν χαιρετισμό ο Πέτρος Πέτρου, εκ μέρους της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, ο Κιμ Μπόιξ, εκ μέρους της Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας Συνταξιούχων, ο Κώστας Σκαρπάρης, από την Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία, η Γιώτα Ταβουλάρη, εκ μέρους του
ΠΑΜΕ.
(Συνέχεια στη σελίδα 3)
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
(Συνέχεια από τη σελίδα 2)
Από την πλευρά του Δ.Σ. του Συλλόγου μας
την τοποθέτηση στο συνέδριο έκανε ο πρόεδρος του Συλλόγου μας Γιάννης Αντωνίου
την οποία και παραθέτουμε στη συνέχεια:
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του
Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων ΔΕΚΟΤΡΑΠΕΖΩΝ χαιρετίζουμε το σημερινό μας 23ο
συνέδριο της Ομοσπονδίας μας.
Ευχόμαστε καλή επιτυχία στις εργασίες του
και ακόμη καλύτερες αποφάσεις που θα βοηθήσουν την Ομοσπονδία μας και τα σωματεία
μέλη της, κομμάτι του ταξικού εργατικού κινή-

ματος, να προχωρήσουν ακόμη περισσότερο
τη συσπείρωση των συνταξιούχων, αναγκαία
και μοναδικά ικανή συνθήκη για να σταματήσει επιτέλους ο αντιλαϊκός, αντεργατικός κατήφορος όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων και η συνεχής αφαίρεση των δικαιωμάτων συνταξιούχων και εργαζομένων, όλων των
λαϊκών στρωμάτων.
Η εισήγηση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας που
παρουσίασε ο πρόεδρος απεικονίζει την πραγματικότητα που ζούμε και όχι μόνο.
Εν μέσω πανδημίας lock down και υπολειτουργίας των πάντων η κυβέρνηση της Ν.Δ.
βρήκε ευκαιρία και χωρίς ίχνος ντροπής εξαπέλυσε μια από τις σφοδρότερες επιθέσεις
που δέχτηκε η εργατική τάξη σε όλο το φάσμα
των δικαιωμάτων μας.
Δικαιώματα, που όπως όλοι γνωρίζουμε κατακτήθηκαν με πολύ κόπο και σε πολλές περιπτώσεις και με αίμα. Δικαιώματα που δεν
μπόρεσε το ταξικό κίνημα να υπερασπιστεί
ακόμη και να επεκτείνει τις κατακτήσεις του.
Από εδώ λοιπόν αναδεικνύεται εντελώς
απαραίτητη η ανασυγκρότηση του ταξικού κινήματος σε όλους τους τομείς δράσης του. Περιθώρια αδράνειας και εφησυχασμού δεν
υπάρχουν. Όλοι, μα όλοι μας Ομοσπονδία,
Σύλλογοι, παραρτήματα, ο καθένας από εμάς
πρέπει και μπορεί να αναλάβει το μεράδι ευθύνης του γιατί μόνο έτσι, κατά τη γνώμη μας,
μπορούμε να διεκδικήσουμε τη ζωή που αξίζει
σε μας και τα παιδιά μας, μόνο έτσι μπορούν
να πάρουν εκδίκηση τα όνειρά μας όπως λέει
ο ποιητής.
Δυνατότητες δράσης στην κατεύθυνση μαζικοποίησης του κινήματος συνάδελφοι υπάρχουν. Μπορούμε και πρέπει να ανοιχτούμε
πέρα από τον στενό μας επαγγελματικό, συγγενικό περίγυρο. Να σχεδιάσουμε πρωτόβουλα παραστάσεις διαμαρτυρίας σε όλες τις
τοπικές δημόσιες υπηρεσίες και για όλα τα ζητήματα που μας αφορούν.
Να μπούμε θαρρετά μέσα στα ΚΑΠΗ, στα
καφενεία, σε κάθε τόπο συνάντησης των συνταξιούχων για να κουβεντιάσουμε μαζί τους
για την απαξίωση του ασφαλιστικού συστήμα-

τος, την πολιτική ιδιωτικοποίησης του στην
υγεία, περίθαλψη, συντάξεις, για την ακρίβεια
και τις καταστροφικές πλημμύρες και πυρκαγιές να τους ενημερώσουμε, να τους εξηγήσουμε ποιος φταίει και γιατί, να τους
καλέσουμε στη σύσκεψη, στη διαμαρτυρία,
στη συγκέντρωση, στη συστράτευση μαζί μας
στο σωματείο, στον αγώνα. Γιατί είναι φανερό
πως τα χειρότερα είναι μπροστά μας.
Σημειώνουμε ότι πριν καλά-καλά στεγνώσει το μελάνι από την ψήφιση του νόμου στη
βουλή που ιδιωτικοποιεί τις επικουρικές συντάξεις για τους νέους με όλα τα επακόλουθα,
ο υφυπουργός εργασίας και κοινωνικών υπηρεσιών Τσακλόγλου δήλωσε στο συνέδριο του
economist προχτές, ότι «η διαγενεακή αλληλεγγύη δεν μπορεί να υφίσταται προς μία κατεύθυνση, από τους νεότερους προς τους
γηραιότερους, αλλά πρέπει και οι μεγαλύτεροι
σε ηλικία να στηρίξουν έμπρακτα το συνταξιοδοτικό σύστημα των νεοτέρων», στρώνοντας
έτσι το έδαφος για νέες περικοπές στις συντάξεις μας. Μόνο έτσι συνάδελφοι μπορούμε να
γράψουμε μέλη, να μαζικοποιήσουμε, να αναπτύξουμε τους Συλλόγους μας και την Ομοσπονδία μας. Με αυτή τη δράση μας,
μπορούμε να βοηθήσουμε στον απεγκλωβισμό
συναδέλφων, στο παραπέρα ανέβασμα του κινήματος, στην ανασυγκρότησή του. Κινήσεις
στράτευσης στο δυναμικό του κάθε συλλόγου
μεμονωμένων συναδέλφων από άλλους αδελφούς Συλλόγους δεν βοηθούν στην ανάπτυξη
του κινήματος, μάλλον το φρενάρουν αν σκεφτούμε ότι ο χώρος δράσης ενός συναδέλφου
κλαδικού σωματείου ξεπερνά κατά πολύ το
στενό τοπικό περιβάλλον. Η ενίσχυση των οργανώσεών μας με πραγματικά νέα μέλη και όχι
μεταγγίσεις, αν μάλιστα αυτή συνδυάζεται με
αντίστοιχη ζωντανή παρουσία στους αγώνες
του ταξικού κινήματος, μας χαρίζει δύναμη,
χαρά και αισιοδοξία.
Συνάδελφοι, ο Σύλλογός μας ως πανελλαδικό σωματείο βίωσε και αυτός όπως όλοι μας
τις επιπτώσεις της πανδημίας. Περιορίστηκε η
δράση του σε αρκετά μεγάλο βαθμό μιας και
δεν μπορούσε ούτε να επισκεφτεί κανένα δημόσιο οργανισμό, ΕΦΚΑ, Υπουργεία, κατά τόπους ταμεία και υπηρεσίες, ούτε καν να
επικοινωνήσει μαζί τους έστω και τηλεφωνικά
και αυτό πάλι στο όνομα της καραντίνας.
Παρ’ όλα αυτά καταφέραμε να κρατήσουμε
τακτική επαφή με τα μέλη μας μέσω της εφημερίδας του Συλλόγου, του διαδικτύου με
emails και sms. Λειτουργήσαμε το Δ.Σ. με το
μέσον της τηλεδιάσκεψης όπου είχαμε και τη
δυνατότητα να συνεδριάζουμε μαζί και με τα
περιφερειακά μας τμήματα. Πήραμε μέρος σε
όλες τις κινητοποιήσεις του ταξικού κινήματος,
καλώντας τα μέλη μας σε μαζική συμμετοχή.
Σήμερα έχουμε πια αποκαταστήσει την κανονική λειτουργία του Συλλόγου και τη δράση
του, πραγματοποιήσαμε κλαδικές συσκέψεις
για την επιτυχία του Πανελλαδικού συλλαλητηρίου, προγραμματίζουμε τις Περιφερειακές
συνελεύσεις των παραρτημάτων του Συλλόγου και ετοιμαζόμαστε για τις αρχαιρεσίες στις
αρχές του επόμενου χρόνου.
Κλείνοντας θέλουμε να ευχηθούμε καλή
υγεία σε όλους μας, δύναμη και καλή δουλειά
με τον κόσμο. Από εμάς περιμένουνε ενημέρωση και δράση για τη λύση των προβλημάτων τους. Δυνατά λοιπόν και να είστε βέβαιοι
ότι έτσι στο τέλος θα τα καταφέρουμε.
Από τη μεριά του Συλλόγου μας υποσχόμαστε ότι θα καταβάλουμε, όπως πάντα, κάθε
προσπάθεια ώστε να ανταποκριθούμε στις
υποχρεώσεις μας απέναντι στο ταξικό κίνημα,
ότι θα στηρίξουμε με κάθε τρόπο τις αποφάσεις του συνεδρίου μας, ότι θα ανταποκριθούμε στα καλέσματα της ομοσπονδίας μας
που αποτελεί το στήριγμα μας και την ελπίδα
των συνταξιούχων της χώρας μας γιατί μόνο
έτσι «θάρθει ανάποδα ο ντουνιάς».
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ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ,
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ,
ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

A

νάσα αισιοδοξίας και αγωνιστικής ανάτασης έδωσε η μεγάλη σύσκεψη Συνδικάτων,
Ομοσπονδιών και Εργατικών Κέντρων στην
Αθήνα. Η μαζική συμμετοχή, το μαχητικό κλίμα
των ομιλιών, η αποφασιστικότητα που μεταφέρθηκε από τους εκατοντάδες συνδικαλιστές από
200 τουλάχιστον συνδικαλιστικές οργανώσεις
έδειξαν ότι υπάρχουν οι δυνάμεις στο εργατικό
κίνημα που μπορούν το επόμενο διάστημα να
αναλάβουν την ευθύνη της οργάνωσης της

πάλης, μπροστά στη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται για τους εργαζόμενους.
Η πάλη για τη διεκδίκηση των σύγχρονων δικαιωμάτων, για την υπεράσπιση και διεύρυνση
κατακτήσεων, που στόχος είναι να κλιμακωθεί,
βάζει μεγάλα καθήκοντα σε κάθε συνδικαλιστή,
σε κάθε πρωτοπόρο εργαζόμενο. Φέρνει το εργατικό κίνημα, τα σωματεία, κάθε συνδικαλιστική οργάνωση μπροστά στην ανάγκη να
οργανωθεί η σύγκρουση με όλο το αντεργατικό
πλαίσιο που έχουν διαμορφώσει οι κυβερνήσεις
τα τελευταία χρόνια και με την «τομή» που
έφερε σε αυτό το πλαίσιο ο νόμος - έκτρωμα Χατζηδάκη, που ψηφίστηκε εν μέσω γενικευμένης
κατακραυγής από την εργατική τάξη μέσα στο
κατακαλόκαιρο.

Συνέδριο
Ο.Γ.Ε.
«Με πυξίδα τις
σύγχρονες ανάγκες μας δυναμώνουμε τον αγώνα
για ισοτιμία και χειραφέτηση, ενάντια
στους εκμεταλλευτές του μόχθου
μας».
Με το σύνθημα να δίνει τον τόνο και με
τη συμμετοχή εκατοντάδων γυναικών από
τους Συλλόγους και τις Ομάδες σε όλη τη
χώρα, πραγματοποιήθηκε το 13ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας.
Οι εργασίες άνοιξαν με την παρουσίαση
της εισήγησης του Προεδρείου από την
πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Χριστίνα Σκαλούμπακα.
Αμέσως μετά στο βήμα βρέθηκαν εκπρόσωποι σωματείων, συνδικαλιστικών
φορέων των αυτοαπασχολούμενων και
των αγροτών, φοιτητικών συλλόγων, που
«συναντήθηκαν» με την ΟΓΕ σε μια σειρά
από αγωνιστικές πρωτοβουλίες το προηγούμενο διάστημα, απευθύνοντας σύντομους χαιρετισμούς.
Τον σύλλογο μας εκπροσώπησε το
μέλος του διοικητικού συμβουλίου μας,
η συνάδελφος Αγγέλα Μπούντα.
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Ψέματα και αλήθειες για τον
επανυπολογισμό των συντάξεων.…
ρκετό διάστημα τώρα και, ιδιαίτερα το
A
τελευταίο, τόσο η κυβέρνηση όσο και
τα ΜΜΕ έντυπα και μη, έχουν επιδοθεί σε

ένα μαραθώνιο παραπληροφόρησης.
Προσπαθούν να πείσουν ότι με βάση τον
νόμο Βρούτση (4670/20) και τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης που ψήφισαν για
επανυπολογισμό των κύριων συντάξεων οι συνταξιούχοι και αναδρομικά θα
πάρουν και τις συντάξεις
τους θα δούν να αυξάνονται.
Σήμερα όλοι πλέον
γνωρίζουν το μέγεθος
της απάτης.
Επίσης προσπαθούν
να κρύψουν ότι δεν πρόκειται για αυξήσεις αλλά
για επιστροφή σε μια
μικρή μερίδα συνταξιούχων ενός μικρού
μέρους των κλεμμένων με τις περικοπές
μετά από απόφαση του ΣτΕ.
Είναι σημαντικό να ξεκαθαρισθεί πως,
για να πάρει ένας συνταξιούχος αναδρομικά και “αυξήσεις”, θα πρέπει να πληροί
τις παρακάτω τρεις προϋποθέσεις:
1ον. Να έχει πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης.
2ον. Να έχει συνταξιοδοτηθεί πριν τον
Μάιο του 2016 (οι μετά τον Μάιο
2016 έχουν ήδη λάβει αναδρομικά,
ενώ 30.000 περιπτώσεις, εκκρεμούν.
3ον. Να διατηρεί μικρή ή μηδενική προσωπική διαφορά.
Από τους 1,8 εκατ. παλαιούς συνταξιούχους, οι 1.050.000 συνταξιούχοι δεν
έχουν συμπληρώσει πάνω από 30 χρόνια
ασφάλισης. Άρα εξαιρούνται.
Οι υπόλοιποι 750.000 έχουν διανύσει
πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης.
Από αυτούς οι 100.000 εμπίπτουν στις
δύσκολες περιπτώσεις. Αυτό σημαίνει ότι
ο επανυπολογισμός τους θα καθυστερήσει και θα λάβουν αναδρομικά –όσοι δικαιούνται (περίπου 30.000)– προς το τέλος του χρόνου.
Ακόμη, άλλες 520.000 συνταξιούχοι με
πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης, έχουν
μεγάλη προσωπική διαφορά και για αυτό
δεν θα πάρουν αναδρομικά.
Θα δουν αυξήσεις μόνο στα χαρτιά. Θα
αυξηθεί δηλαδή η ανταποδοτική σύνταξη
και θα μειωθεί αντίστοιχα η προσωπική
διαφορά η οποία θα παραμείνει έως ότου
συμψηφισθεί με μελλοντικές αυξήσεις ή
περικοπές.
ENHMEΡΩ ΤΙΚΟ Δ ΕΛΤΙΟ
Π.Σ.Σ. ΔΕ ΚΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Διμηνιαία έκδοση
Σεπτέμβριος- Οκτώβριος 2021
Τιμή 0,01 Ευρώ
Γραφεία:
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 37, 8ος όρ.,
ΑθHΝΑ 10432,
τηλ. 210 5240280,
e-mail: pssdeko.trapezon.@yahoo.gr,
site: www.pssdekotrapezon.gr
Συντακτική Επιτροπή: Το Δ.Σ.
Υπεύθυνος έκδοσης
Ιωάννης Αθανασίου

Στην πράξη, η λεγόμενη «προσωπική
διαφορά» είναι το εργαλείο για τις μειώσεις που έγιναν στις περισσότερες συντάξεις όταν αυτές επαναϋπολογίστηκαν
με τα νέα ποσοστά. Και μπορεί οι αγώνες
των συνταξιούχων να απέτρεψαν την
άμεση μείωση των συντάξεων, όμως τόσο
ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο και η ΝΔ
αντί να καταργήσουν,
διατήρησαν την «προσωπική διαφορά» σε λογιστική μορφή, όπως λένε.
Τώρα όμως εφαρμόζεται
στους παλιούς συνταξιούχους, στερώντας τους
ακόμα κι αυτές τις πενιχρές αυξήσεις στις συντάξεις τους. Με τον
τρόπο αυτό, κρατούν παγωμένες τις κουτσουρεμένες συντάξεις, οι οποίες συνεχίζουν να
συρρικνώνονται και εξαιτίας του πληθωρισμού.
Τελικά από 1,8 εκατ. παλαιούς συνταξιούχους μόνο 133.692 συνταξιούχοι καλύπτουν τις 3 προϋποθέσεις για να
πάρουν αναδρομικά και αυξήσεις. Οι αυξήσεις θα κυμαίνονται από 1-50 ευρώ και
θα δοθούν σε 5 δόσεις. Δύο τώρα και μία
κάθε χρόνο για τα επόμενα 3 χρόνια.
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο site του συλλόγου.

19ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΗΣ ΕΕΔΥΕ

M

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 30 Οκτώβρη στον πολυχώρο
«Μάνος Λοΐζος» στην Νίκαια, παρουσία
και εκπροσώπων φορέων και σωματείων, το
19ο Συνέδριο της ΕΕΔΥΕ.
Στο συνέδριο αναδείχτηκαν οι ευθύνες της
κυβέρνησης και των ευρωατλαντικών κομμάτων για την εμπλοκή της χώρας μας
στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Αναδείχτηκε επίσης το πλαίσιο που χαρακτηρίζει και διαμορφώνει τις σύγχρονες εξελίξεις,
με το βάθεμα των όλο και συχνότερα επαναλαμβανόμενων οικονομικών κρίσεων του
καπιταλιστικού συστήματος, την όξυνση των
ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων και συγκρούσεων των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ με τη
Ρωσία, την Κίνα και άλλα κράτη. Η δυνατότητα που έχει ο λαός μας να βάλει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις περνά μέσα από το
δυνάμωμα της πάλης του.
Ο λαός μας και όλοι οι λαοί πρέπει να
υψώσουν τη δική τους σημαία για την κοινωνική τους απελευθέρωση, ενάντια στην
εκμετάλλευση, στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και τις επεμβάσεις, ενάντια στη φτώχεια, στον ξεριζωμό και την προσφυγιά, για
τη συνεργασία, τη φιλία και τη συναδέλφωση των εργαζομένων και όλων των λαών
του πλανήτη.
Στο συνέδριο, ο συνάδελφος Γιώργος
Δάρρας εκπροσώπησε τον σύλλογος μας.
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πό το πρωί στην πλατεία Κλαυθμώνος, παρά την
κακοκαιρία, άρχισαν να καταφθάνουν από κάθε
γωνιά της χώρας, από τη θεσσαλονίκη, τον Εβρο,
τις Σέρρες, τη Δράμα, τα Γιάννενα, την Αιτωλοακαρνανία, τη θεσπρωτία, τα Τρίκαλα, την Κρήτη, το
Ναύπλιο, τη Μεσσηνία, την Αμαλιάδα, τη Ζάκυνθο,
τη Χίο, τη Λήμνο, την Ικαρία και δεκάδες άλλες πόλεις οι συνταξιούχοι, κρατώντας τα πανό των σωματείων τους και τις σημαίες τους.
«Τις συντάξεις που μας κόψατε τις πληρώσαμε
με αίμα», έγραφε το πλακάτ που κρατούσε ο συνταξιούχος από τη Δράμα, ενώ δίπλα του το πανό του
σωματείου τους που κρατούσαν οι συναγωνιστές
του προειδοποιούσε «Κάτω τα χέρια από τις επικουρικές», καταγγέλλοντας τη διαχρονική επίθεση
στην Κοινωνική Ασφάλιση, από όλες τις κυβερνή-

σεις, που κλιμακώνεται και τώρα στοχεύει και τη νέα
γενιά.
Γι' αυτό μιλώντας στη συγκέντρωση, εκ μέρους
της ΣΕΑ, ο Δήμος Κουμπούρης, πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Συνταξιούχων του ΙΚΑ, τόνισε πως
«στο στόχαστρο μπαίνουν ξανά οι συντάξεις, τα
ασφαλιστικά δικαιώματα. Εκείνος που σταθερά πληρώνει, τόσο σε περίοδο καπιταλιστικής κρίσης όσο
και ανάπτυξης, είναι ο λαός», για να προσθέσει: «Δεν
βάζουμε νερό στο κρασί μας». «Οι συνταξιούχοι συμμετέχουν στους αγώνες, βγάζουν συμπεράσματα και
καταλαβαίνουν ότι η μια κυβέρνηση παίρνει τη σκυτάλη από την άλλη και συνεχίζουν τις αντεργατικές
πολιτικές», σημείωσε ακόμα ο Δ. Κουμπούρης.
Στη συνέχεια μίλησε για τη συνολική αντεργατική
επίθεση και ανέλυσε τα δίκαια αιτήματα και τις διεκδικήσεις των συνταξιούχων, την ανάγκη της πάλης
μαζί με την εργατική τάξη, από κοινού με το ταξικό
εργατικό κίνημα.
Οπως σημείωσε ο Δ. Κουμπούρης, οι συνταξιουχικές οργανώσεις ήδη έχουν αποστείλει το υπόμνημα με τα αιτήματά τους και περιμένουν τις
απαντήσεις από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, ο
οποίος ενώ βρίσκει χρόνο για να συναντήσει κάποιους συνταξιούχους που δεν εκπροσωπούν κανέναν,
δεν συναντά αυτούς που εκπροσωπούν χιλιάδες
συνταξιούχους απ' όλη τη χώρα. Γι' αυτό, όπως ανέφερε στη σύντομη συνάντηση με τον υπουργό Επικρατείας η αντιπροσωπεία, δεν μπήκε σε συζήτηση
για τα αιτήματά τους και περιμένει να οριστεί συνάντηση με τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Κάτι για το
οποίο δεσμεύτηκε ο Γ. Γεραπετρίτης, ενώ η ΣΕΑ
έκανε καθαρό πως οι αγώνες των συνταξιούχων θα
συνεχιστούν.

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤE ΤΟ SITE TOY ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Φιλοδοξούμε να γίνει σύμβουλος στα μέλη μας,
για καλύτερη και επίκαιρη ενημέρωση.

