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Ο

ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ι εξελίξεις της περιόδου είναι αποκαλυπτικές για τα δώρα που φέρνουν
στους εργαζομένους η επιστροφή στην καπιταλιστική ανάπτυξη και η «πράσινη μετάβαση»: Πληθωρισμός, ακρίβεια κι
ενεργειακή φτώχεια. Ο
πληθωρισμός στην Ευρωζώνη σκαρφάλωσε τον
Οκτώβρη στο 4,1% σε
σχέση με τον προηγούμενο Οκτώβρη, ενώ αντίστοιχα στην ελληνική
οικονομία ο πληθωρισμός
τον ίδιο μήνα καταγράφηκε στο 3,4%. Σε κάθε περίπτωση, σε
αυτήν την εκτίναξη των τιμών συμβάλλει
–μεταξύ άλλων παραγόντων– και η επεκτατική νομισματική πολιτική που ακολουθήθηκε στην ΕΕ και στον υπόλοιπο
καπιταλιστικό κόσμο για τη στήριξη της
ανάκαμψης της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Αυτό δείχνει ότι, είτε με την επεκτατική είτε με την περιοριστική
πολιτική, το μόνο που αλλάζει είναι ο
τρόπος με τον οποίο χτυπιέται το λαϊκό
εισόδημα, μέσω άμεσων μειώσεων των
εισοδημάτων ή μέσω πληθωριστικών
μειώσεων της πραγματικής αγοραστικής δύναμής τους.
Ο φετινός Προϋπολογισμός περιλαμβάνει από τη μία αύξηση των επιδοτήσεων
και μείωση των επιβαρύνσεων για τους
καπιταλιστές και από την άλλη αύξηση
της φορολογικής επιβάρυνσης για τα
λαϊκά στρώματα.
Αυτή η περαιτέρω φορολογική επιβάρυνση των λαϊκών στρωμάτων (που αποτελεί την άλλη όψη της περαιτέρω φορολογικής ελάφρυνσης και της ποικιλόμορφης
ενίσχυσης του κεφαλαίου) λαμβάνει χώρα
σε συνθήκες εκτίναξης του πληθωρισμού,
δηλαδή των τιμών των εμπορευμάτων πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης.
Ελπιδοφόρο, ωστόσο, είναι το γεγονός
ότι το τελευταίο δίμηνο αναπτύχθηκαν
μια σειρά αγώνες των εργαζόμενων και
των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων
απέναντι στην καπιταλιστική εργοδοσία
και το κράτος της.
Τόσο αυτοί οι αγώνες όσο και τα μεγάλα
συλλαλητήρια στις 4 Νοέμβρη –με αιχμή
την καταπολέμηση του νόμου Χατζηδάκη
και των αντίστοιχων νόμων των προηγούμενων κυβερνήσεων, καθώς και τη διεκδίκηση αυξήσεων, ΣΣΕ και δικαιωμάτων
στους χώρους δουλειάς– δείχνουν τις δυνατότητες για τη συγκρότηση ενός μεγάλου απεργιακού μετώπου το επόμενο
διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, οι αγώνες
αυτοί ενάντια στην καπιταλιστική εργοδοσία και το κράτος της, από τη μία σφυρηλατούν την αγωνιστική ενότητα των
εργαζόμενων και από την άλλη αποτελούν
το εύφορο έδαφος για την ανάδειξη της
αναγκαιότητας συνολικής ανατροπής των
κεφαλαιοκρατικών σχέσεων παραγωγής,
ως απαραίτητης προϋπόθεσης για να εργάζονται και να ζουν οι εργαζόμενοι με
όρους που αντιστοιχούν στις σημερινές
δυνατότητες.

«Πάμε για κλιμάκωση.
Καμιά αναμονή»
υτό ήταν το «διά ταύτα» των συνταξιουχικών
συλλαλητηρίων που συνεχίστηκαν τόσο αυτοΑ
τελώς ως συνταξιουχικό κίνημα, αλλά και από κοι-

νού με το εργατικό ταξικό κίνημα.
Κινητοποιήσεις που ξεπέρασαν τον αριθμό 165
σε όλη τη χώρα. Τώρα, η κλιμάκωση της πάλης
αυτής γίνεται ακόμα πιο αναγκαία, με διεκδικήσεις
που εκφράζουν όλους τους συνταξιούχους, που
ζουν με το άγχος και την ανασφάλεια, την ασφυκτική πίεση από την ακρίβεια, τις τσακισμένες συντάξεις.
Στο επίκεντρο της πάλης μπαίνουν οι διεκδικήσεις για αυξήσεις στις συντάξεις και κατοχύρωση
δικαιωμάτων. Διεκδικήσεις δηλαδή που φέρνουν
τους συνταξιούχους, τους εργαζόμενους και τα
σωματεία τους αντιμέτωπα με όλα τα αντεργατικά
μέτρα των τελευταίων ετών, και ειδικά με τον
νόμο Χατζηδάκη που ψηφίστηκε το περασμένο
καλοκαίρι.
Τώρα, τα σωματεία
παίρνουν «πάνω» τους
ξανά την υπόθεση της
πάλης για μέτρα προστασίας από την πανδημία. Να γίνονται δωρεάν
τεστ με ευθύνη κράτους
και εργοδοσίας, να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας, να ενισχυθούν τα νοσοκομεία και η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
ΟΙ αγώνες μας έφεραν θετικά αποτελέσματα.
Μέσα από αυτή την πάλη, την αγωνιστική μας
συνέπεια καταφέραμε να καθυστερήσουμε να αποτρέψουμε αντεργατικά, αντισυνταξιουχικά μέτρα
που είχαν οι κυβερνήσεις στην φαρέτρα τους, αλλά
και να λύσουμε ορισμένα σημαντικά για την ζωή
μας προβλήματα:
Τις κρατήσεις για την υγεία στο ύψος των σημερινών συντάξεων, την επαναφορά ενός μέρος
των επικουρικών, την καταβολή έστω ενός μέρους των αναδρομικών του 11μηνου, τις συντάξεις χηρείας, αλλά το μεγάλο ζήτημα την μη
αφαίρεση της προσωπικής διαφοράς στους συνταξιούχους που έλαβαν την σύνταξή τους πριν
τον νόμο Κατρούγκαλου. Πρόσφατα κάτω από
την πίεσή μας η κυβέρνηση αναγκάστηκε να ψηφίσει νομοθετική διάταξη με τροπολογία για να
μας αποδώσει το 0.5% του κρατικού προϋπολογισμού για το 2020-2021 που μέχρι τώρα δεν έχουν
αποδοθεί.
Σε αυτή την κατεύθυνση μπορούν να ριχτούν με
ακόμα μεγαλύτερη ορμή οι συνταξιούχοι, ειδικά
μετά τις πρόσφατες μεγαλειώδεις αγωνιστικές κινητοποιήσεις.
Να αξιοποιήσουν τα ελπιδοφόρα μηνύματα, την
αισιοδοξία που στέλνουν αγώνες, όπως η μεγάλη
7ήμερη απεργία των λιμενεργατών της COSCO, ο
αγώνας των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, που εδώ και
δύο χρόνια δεν το βάζουν κάτω, κατάφεραν να επιστρέψουν τις συκοφαντίες της κυβέρνησης και δίνουν την τελική μάχη για τη διασφάλιση των
θέσεων εργασίας, παρά την προσπάθεια να τους
τσακίσουν. Την ίδια συμβολή είχαν οι απεργιακές
μάχες που έδωσαν οι μεταλλεργάτες της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης νεκρώνοντας τα ναυπηγεία και τα καρνάγια του Πειραιά, η 48ωρη απεργία
των ναυτεργατών όπου δεν έλυσε κάβος σε όλη
την Ελλάδα καθώς και η πανοικοδομική απεργία

που νέκρωσε όλα τα μεγάλα εργοτάξια της χώρας.
Τα μηνύματα που εκπέμπει πια κάθε κινητοποίηση
εργαζόμενων διανομέων μετά την επιτυχημένη
μάχη που έδωσαν οι ντελιβεράδες της «e-food» τον
περασμένο Σεπτέμβρη. Απεργιακές κινητοποιήσεις
που προστίθενται στον μεγάλο απεργιακό αγώνα
των εκπαιδευτικών στις αρχές Οκτώβρη που είχε τη
μεγαλύτερη συμμετοχή των τελευταίων πολλών
χρόνων.
Τέτοια παραδείγματα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς φέρνουν στο προσκήνιο το γεγονός ότι
οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι μόνο μέσα από την
οργάνωσή τους, συσπειρωμένοι στα σωματεία
τους, με τη συλλογική τους δράση, μακριά από τις
παγίδες όσων επιχειρούν να τους διασπάσουν,
μπορούν να τα καταφέρουν, να πάρουν ανάσες και
να περάσουν στην αντεπίθεση.
Μέχρι αυτό το σημείο
τα καταφέραμε με τους
αγώνες μας που αν ήταν
ακόμη πιο μαζικοί αν η
μεγάλη πλειοψηφία των
συνταξιούχων
ήταν
γραμμένοι στα σωματεία
που συσπειρώνουν, αν
συμμετείχαν στους αγώνες και δεν έτρεχαν στα
δικαστήρια τα αποτελέσματα θα ήταν καλύτερα. Αυτό πρέπει να γίνει τώρα στο δύσκολο
δρόμο που έχουμε μπροστά μας.
Είναι φανερό ότι το εκμεταλλευτικό σύστημα
δεν μπορεί ούτε θέλει να ικανοποιήσει τις ανάγκες
των παραγωγών του πλούτου γιατί τα παραγωγικά
μέσα βρίσκονται στα χέρια των επιχειρηματικών
ομίλων οι οποίοι μέσα από την ανταγωνιστικότητα
που οι ίδιο επιλέγουν δεν στοχεύουν στην ικανοποίηση των αναγκών μας αλλά να υπηρετούν τον
θεό τους που είναι το κέρδος. Οι εντολές τους
προς τις κυβερνήσεις για την παραπέρα μείωση της
αξίας της εργατικής δύναμης του μισθολογικού και
του μη μισθολογικού κόστους είναι σαφείς ότι αυτό
πρέπει να πέσει προς όφελος της κερδοφορίας
τους.
Αυτό τον δρόμο ακολουθεί ως συνέχεια των προηγούμενων και η Ελληνική κυβέρνηση.
Η έκθεση Πισαρίδη είναι αποκαλυπτική για την
επίθεση που έχει αρχίσει και θα συνεχισθεί.
Οι δηλώσεις του υφυπουργού εργασίας Τσακλόγλου ότι οι συνταξιούχοι πρέπει να συμβάλουν για την νέα γενιά σηματοδοτεί τη νέα
επίθεση στις εναπομείνασες συντάξεις μας.
Η παραπέρα ιδιωτικοποίηση της υγείας με τα ΣΔΙΤ
για το νέο ΕΣΥ είναι επί θύρας.
Ταυτόχρονα το σύστημα συνεχίζει να θωρακίζεται απέναντι στον εχθρό λαό, το εργατικό κίνημα
με την ψήφιση ως συνέχεια των προηγούμενων
νέων αυταρχικών, αντεργατικών, αντιλαϊκών
νόμων.
Ο νόμος Χατζηδάκη είναι το νέο εργαλείο που
ξεπερνάει κάθε προηγούμενο.
Είμαστε σε αγωνιστική ετοιμότητα και θα συνεχίσουμε τους αγώνες μαζί με τα παιδιά μας. Το
συνταξιουχικό κίνημα στην χώρα μας θα συνεχίσει σε αυτό τον δρόμο κόντρα σε αυτές τις πολιτικές και σε όσους σε πολιτικό και συνδικαλιστικό
επίπεδο όπως οι συμβιβασμένες ηγεσίες στο σ.κ.
στηρίζουν.
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Π.Σ.Σ. ΔΕΚΟ Τ ΡΑΠ ΕΖΩΝ

ΤΑ ΨΙΧΟΥΛΑ ΤΩΝ 250 ευρώ
α 250 ευρώ που ανακοινώθηκαν για τους
είναι ένα κονδύλι
T210χαμηλοσυνταξιούχους
εκατομμυρίων ευρώ.

Ας θυμηθούμε από πού πηγάζει το συγκεκριμένο κονδύλι –ψίχουλα– ενίσχυσης, υποτίθεται, των συνταξιούχων των χαμηλότερων
συντάξεων.
Η κατάργηση της 14ης σύνταξης το 2012
έχει στερήσει από τους συνταξιούχους 2,2 δισεκατομμύρια, δηλαδή ένα ποσό
σχεδόν δεκαπλάσιο από τα
ψίχουλα που μοιράζουν η
σημερινή και η προηγούμενη
κυβέρνηση.
Επιπλέον, με την κατάργηση του ΕΚΑΣ από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο ήταν ένα μόνιμο
έσοδο για τους χαμηλοσυνταξιούχους, τους
αφαιρέθηκαν πάνω από 800 εκατομμύρια
ευρώ ετησίως, ένα ποσό τετραπλάσιο από
αυτό που σήμερα τους «επιστρέφεται» ως
«μέρισμα».

Εκτός βέβαια από τις περικοπές που έχουν
επιβληθεί στους συνταξιούχους είναι και η
επιβάρυνση από διάφορα χαράτσια.
Έτσι, αυτά τα 210 εκατομμύρια ευρώ δίνονται ενώ ήδη έχει γίνει η αρπαγή από την
τσέπη των συνταξιούχων ποσού 410 εκατομμυρίων μέσω της «Εισφοράς Αλληλεγγύης»,
κάτι που συνεχίζεται και το 2022 με άλλα 398
εκατομμύρια ευρώ!
Αν στα παραπάνω προσθέσουμε τις περικοπές
από όλα τα μνημόνια των
ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ που
έχουν λεηλατήσει μέχρι
κατά 40% το εισόδημα των
συνταξιούχων, την ακρίβεια, τη συμμετοχή στα
φάρμακα, τις ακριβοπληρωμένες υπηρεσίες
Υγείας, τότε όλο και «μεγαλώνει» η εικόνα,
αποκαλύπτοντας τον εμπαιγμό από κάθε κυβέρνηση που επιχειρεί να κερδίσει «ανοχή»
επικαλούμενη μερικές δεκάδες ευρώ κάθε
χρόνο

Δεν θα πληρώνουν οι πολλοί
για τα κέρδη των λίγων!
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΛΑΪΚΟ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

M

ε πανεργατικά συλλαλητήρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις
συνδικαλιστικές οργανώσεις, μαζικοί
φορείς, εργαζόμενοι σε ιδιωτικό και δημόσιο
τομέα διαδήλωσαν ενάντια στον νέο κρατικό
προϋπολογισμό. «Δεν θα πληρώνουν οι πολλοί για τα κέρδη των λίγων», ξεκαθαρίζουν και
καταγγέλλουν τον προϋπολογισμό, που ισοπεδώνει το εισόδημα και τις ανάγκες του
λαού για να εξασφαλίσει νέες παροχές στους

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
Για κάποιον παράξενο
λόγο, κάθε φορά που τελειώνει μια χρονιά και ξεκινάει η επόμενη, ο νους
μου πάει –σχεδόν αυτόματα– στην πολυδιαφημισμένη υπόθεση της «εξόδου από τα μνημόνια» που
όλες οι κυβερνήσεις πετυχαίνουν πανηγυρικά στην βάση των «υπερ-πλεονασμάτων».
Τα μεγέθη και εδώ επιμελώς κρύβονται, οι
αριθμοί παραποιούνται, τα «παπαγαλάκια»
δρουν δυναμικά εμποδίζοντας κάθε συνεκτική αντίληψη των πραγμάτων. Οι «οίκοι
αξιολόγησης», οι ξένοι αξιωματούχοι οργανισμών και Ευρώπης ευθυγραμμίζονται
απόλυτα με την σε εξέλιξη απάτη. Η αρπαγή του μόχθου, η εκποίηση του δημόσιου πλούτου, η προικοδότηση επιτηδείων
συνεχίζονται αμείωτες στο όνομα της «επιτυχίας» σήμερα, όπως χθες και αύριο -εάν
δεν αντιδράσουμε- εφαρμόζονταν και θα
εφαρμοστούν στο όνομα της κρίσης και της
πτώχευσης.
Και οι «αιθεροβάμονες» συνταξιούχοι περιμένουν να δουν αυξήσεις και αναδρομικά.

επιχειρηματικούς ομίλους.
Με Δελτίο Τύπου ο Σύλλογος μας κατήγγειλε τον αντιλαϊκό προϋπολογισμό, καλώντας τους συναδέλφους συνταξιούχους στις
κατά τόπους κινητοποιήσεις.
«Ο Προϋπολογισμός που κατέθεσε η κυβέρνηση είναι αντεργατικός, αντιλαϊκός, ταξικός υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου.
Ταυτόχρονα με την ακρίβεια που θα τσακίσει το λαϊκό εισόδημα, οι εργαζόμενοι, τα
λαϊκά στρώματα, αντί για μέτρα στήριξής του,
θα υποχρεωθούν να υποστούν μια νέα μεγάλη φορολογική αφαίμαξη.
Εν μέσω του δεύτερου, ιδιαίτερα φονικού,
κύματος της πανδημίας ο λαός, αντί για ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, θα
δει να υπονομεύεται ακόμα περισσότερο η
ικανότητά του να αντιμετωπίσει τον κορωνοϊό. Ο λαός θα κληθεί να επιβιώσει σε χειρότερες συνθήκες υγείας- περίθαλψης.
Προς χάριν της «πράσινης ανάπτυξης» δεν
προβλέπεται τίποτα για την προστασία του
λαού και του περιβάλλοντος από καταστροφικά φυσικά φαινόμενα (φωτιές, πλημμύρες,
σεισμούς).
Αντίθετα οι μονοπωλιακοί όμιλοι θα τσεπώσουν άμεσα 11 δισεκ. ευρώ για τις «επενδύσεις» τους, θα απαλλαχτούν από εισφορές
σε ταμεία για νέες προσλήψεις, θα κερδίσουν
από τη μείωση των εισφορών τους, επίσης θα
ωφεληθούν από μερικές πρόσθετες φοροαπαλλαγές για τις μπίζνες που θα κάνουν.
Και βέβαια παραπονεμένες δεν θα μείνουν
οι πολυεθνικές των εξοπλισμών, που θα εισπράξουν εκατοντάδες εκατ. ευρώ για τα
όπλα που θα μας πουλήσουν.
Οι εργαζόμενοι, ο λαός, δεν έχουν άλλο
δρόμο να ακολουθήσουν, παρά να αντεπιτεθούν αγωνιστικά και να διεκδικήσουν την ικανοποίηση των αιτημάτων τους».

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΦΚΑ
αταψηφίζοντας τον προϋπολογισμό,
Κ
στην τοποθέτησή του στο ΔΣ του ΕΦΚΑ,
ο Δήμος Κουμπούρης σημείωσε:

«Η διοίκηση θεωρεί ότι ο ενιαίος προϋπολογισμός για το έτος 2022 του Οργανισμού
είναι θετικός γιατί είναι πλεονασματικός.
Εδώ επιβεβαιώνεται αυτό που όχι τυχαία λέγεται, ότι οι αριθμοί ευημερούν αλλά οι άνθρωποι δυστυχούν. Αυτό γίνεται για πολλά

χρόνια για τους συνταξιούχους και τους
ασφαλισμένους.
Ο προϋπολογισμός είναι πλεονασματικός
γιατί το πλεόνασμά του προέρχεται από περικοπές των συντάξεών μας που συνεχίζονται σε κύριες, επικουρικές, Δώρα, ΕΚΑΣ,
κοινωνικές παροχές, διάφορα επιδόματα
κ.τ.λ. Με λίγα λόγια, μας λέτε ότι το πλεόνασμα προκύπτει από τη δυστυχία των συνταξιούχων και συνολικά των ασφαλισμένων,
από χρήματα που είναι πληρωμένα με την
εργασία και τον μόχθο μιας ζωής.
Τα στοιχεία του προϋπολογισμού του
ΕΦΚΑ αλλά και του κρατικού δείχνουν ότι το
μέλλον του κοινωνικού χαρακτήρα της
Ασφάλισης γίνεται όλο και πιο αβέβαιο. Από
τον κρατικό προϋπολογισμό έχουμε νέες περικοπές προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν εισπράττονται παρά μόνο από τους μικρούς
επαγγελματίες οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ απαλλάσσονται οι μεγάλοι
επιχειρηματικοί όμιλοι. Εδώ επιβεβαιώνεται
για μια ακόμη φορά ότι οι προϋπολογισμοί
μπορεί και γίνονται μηχανισμοί για την ανακατανομή του πλούτου από τους φτωχούς
στους πλούσιους.
Ο προϋπολογισμός εκφράζει μια λογική
και μια προοπτική που δεν είναι άλλη από την
επιλογή των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων για την παραπέρα μείωση του μη μισθολογικού κόστους, αλλά και του μισθολογικού, όπως ξεκάθαρα έχουν θέσει και υλοποιούν οι πολιτικές που εδώ και χρόνια όλες
οι κυβερνήσεις και η σημερινή εφαρμόζουν.
Από τη μεριά μας, είμαστε στον δρόμο
του αγώνα και διεκδικούμε ότι άδικα μας
έχει αφαιρεθεί. Να ανακεφαλαιοποιηθούν
άμεσα τα Ταμεία με όσα χρήματα έχουν
αρπαχτεί για την ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών. Να εισπραχθούν οι ασφαλιστικές εισφορές που οφείλονται από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Να
μεγαλώσει η κρατική επιχορήγηση προς τα
ασφαλιστικά ταμεία.
Να αποκατασταθούν οι συντάξεις μας, οι
κύριες και οι επικουρικές, τα πληρωμένα
Δώρα μας, οι σφαγιασμένες κοινωνικές
παροχές, όλες οι περικοπές που έχουν
επιβληθεί, να δοθούν τα αναδρομικά σε
όλους τους συνταξιούχους. Να σταματήσει
κάθε ιδιωτικοποίηση στον Οργανισμό και
να προσληφθεί προσωπικό με μόνιμη και
σταθερή εργασία για την άμεση έκδοση
των συντάξεων. Γι' αυτούς τους λόγους καταψηφίζω τον προϋπολογισμό».
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ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΑΣΚΟΠΙΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ
◼ Ανακοίνωση για τις πρόσφατες εξελίξεις, 18 Ιαν 2021

◼ Δελτίο Τύπου καταγγελία της ΕΤΕ,
26 Μάιος 2021

◼ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ
ΤΕΑΠΕΤΕ, 19 Οκτ 2021

◼ Δελτίο Τύπου για τις εξαγγελίες
Χρυσοχοϊδη 22 Ιαν 2021

◼ Για το πανεργατικό συλλαλητήριο
στις 3 Ιούνη, 31 Μάιος 2021

◼ Ψέματα και αλήθειες για τον επανυπολογισμό των συνταξεων, 21
Οκτ 2021

◼ Δ.Τ. για την εκχώρηση έκδοσης των ◼ Για το αντεργατικό Ν/Σ & την απερσυντάξεων στους ιδιώτες, 28 Ιαν
γιακή συγκέντρωση στις 10 Ιούνη
2021
8 Ιούν 2021
◼ Δελτίο Τύπου για τις διώξεις των ◼ Να αποσυρθεί το αντεργατικό Νοσυνδικαλιστών της Υγείας, 4 Φεβ
μόσχεδιο, 11 Ιούν 2021
2021
◼ Για την ιδιωτικοποίηση του νερού, 2
Ιούλ 2021

◼ Στις 21 και 22 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε το 23ο εκλογοαπολογιστικό συνέδριο της Ομοσπονδίας
μας, 25 Οκτ 2021
◼ ΟΧΙ ΑΛΛΟΣ ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ
ΤΗΣ COSCO, 28 Οκτ 2021

Κλείνουν τα νοσοκομεία. 8 Ιούλ 2021
◼ Για τις εξελίξεις στις τράπεζες και
το κλείσιμο των καταστημάτων, 13
Ιούλ 2021
◼ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ – ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ. 15 Ιούλ 2021
◼ Πανεργατικα Συλλαλητηρια στις 4
Νοεμβρη, 31 Οκτ 2021

◼ Επιστολή στον e-ΕΦΚΑ για θεραπεία συντ/κών, ασφαλιστικών αδικιών, 18 Φεβ 2021

◼ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, 15 Νοέ 2021
◼ Aπύθμενο θράσος απο την κυβέρνηση-Κοροιδία στους συνταξιούχους, 23 Νοέ 2021

◼ Επιστολή στον e-ΕΦΚΑ για θεραπεία συντ/κών, ασφαλιστικών αδικιών, 18 Φεβ 2021

◼ Αλληλεγγύη στόν λαό τής Παλαιστίνης, 29 Νοέ 2021

◼ Ανακοίνωση για 8 Μάρτη 2021, 4
Μαρ 2021
◼ Δελτίο Τύπου για τα γεγονότα στη
Νέα Σμύρνη, 11 Μαρ 2021
◼ Δελτίο Τύπου για τον ένα χρόνο
πανδημίας, 2 Απρ 2021
◼ Παναττική συνταξιουχική συγκέντρωση στις 20/4/2021, 15 Απρ 2021
◼ Για την κατάργηση του ΚΕΘΕΑ, 22
Απρ 2021

◼ Υπόμνημα στον Υπουργο Εργασιας,
15 Ιούλ 2021
◼ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, 26 Ιούλ
2021
◼ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, 28 Ιούλ
2021

◼ Κλιμάκωση του αγώνα μας με νέες
συγκεντρώσεις σε όλους τους νόμους της Χώρας μας στις 14 Δεκέμβρη από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη
στην Αττική η συγκέντρωση θα
γίνει στη Πλατεία Κλαυθμώνος ώρα
10:30π.μ.
◼ Παναττική συνταξιουχική συγκέντρωση στις 20/4/2021

◼ Πυρκαγιές. 9 Αυγ 2021
◼ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ -ΝΤΕΛΙΒΕΡΑΔΩΝ ΣΤΗΝ E-FOOD,
25 Σεπ 2021
◼ ΝΕΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ,28 Σεπ 2021
◼ ΑΝΘΡΑΚΕΣ Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ. 29 Σεπ 2021

◼ Δελτίο Τύπου για την Παλαιστίνη,
13 Μάιος 2021

◼ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
ΣΤΗΝ
ΑΘΗΝΑ ΣΤΙΣ 8 ΟΚΤΩΒΡΗ.ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΜΕ ΑΓΩΝΑ ΟΣΑ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ
ΚΛΕΨΕΙ, 3 Οκτ 2021

◼ Δελτίο Τύπου για το Σ/Ν στα εργασιακά, 13 Μάιος 2021

◼ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
7/10/21. 8 Οκτ 2021

◼ Πρωτομαγιά 2021, 24 Απρ 2021

◼ Ιδιωτικοποιηση του ΕΦΚΑ, 8 Δεκ
2021
◼ Παράδεισος κερδών γιά τά μονοπώλια - Κόλαση γιά τά λαικά στρώματα, 22 Δεκ 2021
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Tα «αλιεύσαμε»
και σας τα
προσφέρουμε
• ΙνστΙτοYτο ΕργασIασ (ΙνΕ)
Σε λασπομαχίες με φόντο έναν πακτωλό εκατομμυρίων ευρώ επιδίδονται
τις τελευταίες βδομάδες στελέχη της
ηγετικής ομάδας της ΓΣΕΕ, με αφορμή τη
σύνθεση της διοίκησης του Ινστιτούτου
Εργασίας (ΙΝΕ). Η ΔΑΚΕ κατηγορεί την
ΠΑΣΚΕ και τούμπαλιν με έναν χαρτοπόλεμο ανακοινώσεων, που «βγάζουν
μάτι» ότι επίδικό τους είναι η ...κουτάλα
του ΙΝΕ, που λαμβάνει παχυλή κρατική
χρηματοδότηση. Μπορεί λοιπόν οι εργατοπατέρες να κατάπιαν «αμάσητους»
τους νόμους που σφαγιάζουν τα εργατικά δικαιώματα, όπως ο νόμος Χατζηδάκη και η ιδιωτικοποίηση της
επικουρικής σύνταξης. Μπορεί να έβγαζαν καταγγελίες και να χαρακτήριζαν
«γελοία» τα συνδικάτα που κατάφεραν
να οργανώσουν μαζικές πανελλαδικές
πανεργατικές απεργίες. Μπορεί να μην
ιδρώνει το αυτί τους που καθημερινά
σκοτώνονται εργάτες στους χώρους
δουλειάς, που δεν υπάρχουν Συλλογικές
Συμβάσεις, που οι μισθοί είναι στον
πάτο και η ακρίβεια τσακίζει, που κλιμακώνεται η επίθεση κυβέρνησης και εργοδοσίας στη συνδικαλιστική δράση.
Μπορεί από κοινού ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ να
«συνεννοήθηκαν» για να φέρουν τα ΜΑΤ,
για να ...«προστατέψουν» τα συνέδρια παρωδία από τους εργαζόμενους που
αναδείκνυαν τις νοθείες τους... Ολα κι
όλα όμως. Η «συνεννόηση» πάει περίπατο όταν είναι να μοιραστούν πολυθρόνες και καρέκλες, και μάλιστα εκεί
που ρέουν κάθε είδους κονδύλια και
προγράμματα εκατομμυρίων ευρώ. Τι να
πει κανείς... Ολα τα έχει η κατρακύλα
τους, εκτός από πάτο.
• ΕργατΙΚα «ατΥΧΗΜατα
Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, ένας
εργάτης χάνει τη ζωή του κάθε τρεις
μέρες στα προδιαγεγραμμένα εργοδοτικά.εγκλήματα

Η έλλειψη μέτρων για την Υγεία και
Ασφάλεια στην Εργασία (ΥΑΕ), η ραγδαία
άνοδος των «ευέλικτων» μορφών εργασίας, η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, η υπερεντατικοποίηση
και οι υποβαθμισμένοι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί του αστικού κράτους,
είναι παράγοντες που βρίσκονται πίσω
από τα χιλιάδες εργατικά «ατυχήματα»
και τις επαγγελματικές ασθένειες που
συστηματικά δεν καταγράφονται, έστω
και τυπικά, και άρα ...«δεν υπάρχουν»!
• ΚρατΙΚοσ ΠροΫΠοΛογΙσΜοσ
2022
Στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφά-
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λισης περικόπτονται περίπου 1,1
δισ. ευρώ.
Στις κύριες συντάξεις αν και υπάρχει αύξηση κατά 2% για το 2022,
ωστόσο δεν θα
οδηγήσουν σε αύξηση συντάξεων,
καθώς όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση του
αριθμού των συνταξιούχων με την επιτάχυνση της εκκαθάρισης περισσότερων εκκρεμών συντάξεων. Οι συντάξεις
θα συνεχίσουν δηλαδή να συμπιέζονται
και επιπρόσθετα οι συνταξιούχοι θα συνεχίσουν να πληρώνουν από τις χαμηλές
συντάξεις τους το χαράτσι στο ΑΚΑΓΕ
υπό τη μορφή της εισφοράς αλληλεγγύης ύψους 398 εκατομμύρια ευρώ.

ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

«συνέχεια του κράτους» των ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ,
H
ΠΑΣΟΚ εκφράστηκε άλλη μια φορά στο συνταξιοδοτικό, με πολύ εκκωφαντικό τρόπο. Έτσι το
2016 ο ΣΥΡΙΖΑ νομοθέτησε (ν. 4387- Καρούμπαλουάρθρο 7 παρ. 5) και το 2022 η ΝΔ υλοποιεί (εγκύκλιος Τσακλόγλου) την άρνηση καταβολής πάνω
από μιας «εθνικών» συντάξεων (κύριων), που μπορεί
συνταξιούχος να έχει τεκμηριώσει με βάση τις προϋποθέσεις του (2η κύρια σύνταξη, χηρείας, αναπηρίας).
Χιλιάδες συνταξιούχοι, που εμπίπτουν στις περιπτώσεις αυτές, θα δουν το εισόδημά τους να μειώνεται άμεσα και κατακόρυφα μέχρι και 268 ευρώ
το μήνα. Χαρακτηριστικά η μέση σύνταξη χηρείας
που δίνει ο ΕΦΚΑ είναι 438 ευρώ μεικτά. Οι συνά-

• ΚαΜΙA ΕΛΠIδα
«’Ανθρακες» αποδεικνύονται ακόμα
και τα ψίχουλα που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση για τους χαμηλοσυνταξιούχους.
Θυμίζουμε ότι κατά τη συζήτηση στη
Βουλή για την ακρίβεια, τον περασμένο
Νοέμβρη, ο Κυρ. Μητσοτάκης είχε εξαγγείλει «έκτακτο επίδομα» 250 ευρώ, το
οποίο θα έπαιρναν 800.000 χαμηλοσυνταξιούχοι, με συνολική δαπάνη 205 εκατ.
ευρώ. Τελικά, προχτές το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε ότι τη συγκεκριμένη
«οικονομική ενίσχυση» θα πάρουν
634.027 συνταξιούχοι και ότι το συνολικό ποσό «προσεγγίζει τα 160 εκατ.
ευρώ». Προφανώς δεν πρόκειται ούτε
για «τσαπατσοδουλειά» του υπουργείου
ούτε για «πρόχειρη ανάγνωση» των
αριθμών από τον πρωθυπουργό. Δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχοι «κόβονται»
ακόμα και απ' αυτό το γλίσχρο επίδομα,
είτε γιατί παίρνουν κάτι παραπάνω από
450 ευρώ (!) που είναι το εισοδηματικό
κριτήριο είτε γιατί η ακίνητη περιουσία
τους ξεφεύγει από τα όρια της «απόλυτης φτώχειας». Αυτό που αποδεικνύεται
είναι ότι καμιά ελπίδα δεν μπορεί να κρεμαστεί σε επιδόματα που τάχα «περισσεύουν» από τη σφαγή του λαού, είτε
βαφτίζονται «κοινωνικό μέρισμα» είτε
«έκτακτη οικονομική ενίσχυση». Και
κάνει ακόμα πιο επίκαιρη τη διεκδίκηση των συνταξιούχων όχι μόνο για
την επιστροφή όλων όσα τους έκλεψαν
οι κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων
αλλά και για αυξήσεις στις συντάξεις,
δημόσια και δωρεάν Υγεία - Φάρμακο,
στο ύψος των πραγματικών αναγκών.

δελφοι και συναδέλφισσες που την παίρνουν θα μείνουν με 170 ευρώ!!!
Καταγγέλλουμε την κυβέρνηση για την πλήρως
απάνθρωπη αυτή απόφασή της και απαιτούμε την
ανάκλησή της. Καταγγέλλουμε τον ΣΥΡΙΖΑ που, ενώ
νομοθέτησε αυτή την αντισυνταξιουχική ρύθμιση,
σήμερα υποκριτικά κατηγορεί την κυβέρνηση της
ΝΔ για την εφαρμογή της δικής του νομοθεσίας.
Οι συνταξιούχοι δεν ξεχνάμε και δεν υποχωρούμε.
Με αγώνα θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις μας.

ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΑΜΕ

EN HM EΡ ΩΤ ΙΚΟ ΔΕΛ ΤΙΟ
Π.Σ.Σ. ΔΕΚΟ ΤΡΑΠ ΕΖΩΝ
Διμηνιαία έκδοση
Νοέμβριος - Δεκέμβριος 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

Κάλεσμα του ΠΑΜΕ σε σωματεία και εργαζόμενους να
δυναμώσουν την πάλη για ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας, μέτρα πρόληψης και προστασίας της υγείας
εκεί που «βράζει» η πανδημία, σε χώρους δουλειάς, Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς και σχολεία.

