
Σε συνθήκες όξυνσης του ιμπεριαλιστικού πολέ-
μου και συμμετοχής της Ελλάδας σε αυτόν με

οδυνηρές επιπτώσεις και νέους κινδύνους για τον
λαό. Σε συνθήκες που η ακρίβεια τσακίζει το εισό-
δημα, η ενεργειακή φτώχεια διαλύει τα νοικοκυ-
ριά και κάθε μήνα τα βυθίζει όλο και περισσότερο
σε νέα χρέη. Αλλά και σε συνθήκες που μεγαλώ-
νει η ρευστότητα στο πολιτικό σύστημα, που οι
συγκρούσεις ανάμεσα σε επιχειρημα-
τικά μπλοκ και διάφορους πολιτικούς
«διαχειριστές» των συμφερόντων τους
«ξερνάνε» όλη τη σαπίλα του καπιταλι-
σμού, με τα νοσηρά φαινόμενα των τε-
λευταίων μηνών. 

Σε αυτές τις συνθήκες, δόθηκε η
μάχη για να μη μείνει ο λαός απαθής και
φοβισμένος. Για να μην κυριαρχήσει
στις γραμμές των εργαζομένων, των
συνταξιούχων, η αναμονή για τις κάλ-
πες, επομένως και η παραίτηση από ζω-
τικές διεκδικήσεις όπως επιδίωκε η
εργοδοσία. Για να εμποδιστεί η επιδίωξη
να «στριμωχτεί» αυτός ο αγώνας στον
πολιτικό σχεδιασμό της κυβερνητικής εναλλαγής.

Η γενική απεργία και κυρίως η «επόμενη μέρα»
δίνει την ευκαιρία να διοχετευτεί ακόμα περισσό-
τερο στον συλλογικό αγώνα η γενικευμένη λαϊκή
δυσαρέσκεια, να μην πάνε στράφι η αηδία και το
μπούχτισμα που νιώθουν οι εργαζόμενοι για τον
βίο που τους κάνουν αβίωτο οι καπιταλιστές, οι κυ-
βερνήσεις και το κράτος τους.

Να ανοίξουν και νέα πεδία αντιπαράθεσης
Χωρίς να χαθεί χρόνος, λοιπόν, με την αισιοδο-

ξία και την ορμή που αντλούν οι εργαζόμενοι από
τη συμμετοχή τους στα απεργιακά συλλαλητήρια,
με την εμπειρία από τους αγώνες των συνταξιού-
χων, με τη βαθιά ανάσα που πήραν ξεφεύγοντας

από τον ζόφο που πλα-
κώνει τον λαό, να ορ-
γανωθεί η κλιμάκωση
για το αμέσως επόμενο
διάστημα.

Σε εξέλιξη είναι η
αναμέτρηση με έναν
ακόμα αντεργατικό -
αντιλαϊκό προϋπολογι-
σμό, που στις συνθήκες
της ακρίβειας και της
ενεργειακής φτώχειας
αναμένεται να φορτώ-
σει νέα βάρη στους ερ-
γαζόμενουςμετηφορο-
ληστεία ώστε να τρο-
φοδοτούνται οι επεν-
δύσεις των επιχειρημα -
τικών ομίλων.

Είναι ο αγώνας ενά -
ντια στον εφιάλτη της
ακρίβειας, στην κοροϊ-
δία της κυβέρνησης με
τα «καλάθια», την ίδια
στιγμή που οι επιχειρη-
ματικοί όμιλοι του κλά-
δου τροφίμων μετράνε
το ένα ρεκόρ κερδοφο-
ρίας πίσω από το άλλο.

Επίσης, οι δεκάδες χιλιάδες πλειστηριασμοί
που προγραμματίζονται από τα κοράκια των
funds και των τραπεζών, μια μάχη που αφορά
κάθε συνδικάτο, για να προστατευτεί η περιου-
σία του λαού.

Ξεχωρίζει η μάχη που έχει ήδη ξεκινήσει ενάν-
τια στο νομοσχέδιο - έκτρωμα της κυβέρνησης
για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη, απαιτώντας

την απόσυρσή του.
Και προφανώς ο αγώνας για ρεύμα φθηνό για

τον λαό, μια διεκδίκηση που όσο περνάει ο και-
ρός, μέσα στον χειμώνα θα γίνεται όλο και πιο
ζωτική, με την ενεργειακή φτώχεια να απειλεί
ακόμα περισσότερο τα λαϊκά νοικοκυριά, με την
κυβέρνηση να δίνει «ζεστό» χρήμα στους παρό-
χους.

Με παρακαταθήκη την 9η Νοέμβρη, άνοιξε ο
δρόμος για την οργάνωση της πάλης και της αντε-
πίθεσης, για να βγει ο λαός στο προσκήνιο, και
διεκδικώντας τις ανάγκες του να συγκρουστεί με
κράτος, κυβερνήσεις και εργοδοσία.

Συνεχίσαμε δυνατά με την παναττική συγκέν-
τρωση στις 12 Δεκεμβρίου, κλιμακώθηκε ο αγώνας
με τις συγκεντρώσεις στις 17 Δεκεμβρίου.

«Καμιά αναμονή - ξεσηκωμός»: Το σύνθημα
αυτό που αντηχεί ακόμα από τις μεγάλες συγ-
κεντρώσεις θα γίνεται πράξη μέρα με τη μέρα σε
κάθε χώρο δουλειάς, σε όλη τη χώρα. Μπορούμε
να τα καταφέρουμε!

Αγώνας συλλογικός, ενωτικός, αλληλέγγυος
που δεν θα λογαριάζει την τρομοκρατία και την
καταστολή. Που θα εμπνέεται από το ανάστημα
που σηκώνει κάθε εργαζόμενος, κάθε συνταξιού-
χος, κάθε κλάδος στη χώρα μας και σε άλλες
χώρες. Αγώνας που θα σπάει στην πράξη την ανα-
μονή και την ανοχή που καλλιεργούν πρώην, νυν
και επίδοξοι «σωτήρες». Που θα βάζει στο προσκή-
νιο τις σύγχρονες ανάγκες μας και όχι τις αντοχές
της οικονομίας. Οχι άλλη θυσία για την πλουτο-
κρατία. Δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε με τα ψί-
χουλα, με «καλάθια» της ντροπής, με voucher και
pass, με τα επιδόματα - κοροϊδία των επιχειρημα-
τικών ομίλων.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων

πρώην ΔΕΚΟ - Τραπεζών
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ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η συντα-
κτική επιτροπή του « Ενημερωτικού

Δελτίου» σας εύχεται μια καλή και αγω-
νιστική χρονιά, με υγεία και δύναμη, σε
όλους κι όλες, τους συναδέλφους συντα-

ξιούχους.
Το 2022 σημαδεύτηκε

από το ξέσπασμα του ιμ-
περιαλιστικού πολέμου
στην Ουκρανία, παρά τις
μεγάλες δυσκολίες και τα
οξυμένα προβλήματα,
παρά το γεγονός  ότι οι
διεθνείς οικονομικές και

πολιτικές εξελίξεις σηματοδοτούν ακόμη
μεγαλύτερη «βαρυχειμωνιά» για όλους
μας, είμαστε αισιόδοξοι ότι το 2023 θα
είναι  μια ελπιδοφόρα χρονιά.

Με πίστη στο δίκιο μας , με αισιοδο-
ξία και εμπιστοσύνη στη δύναμη του ορ-
γανωμένου συνταξιουχικού κινήματος
και της αλληλεγγύης, με ένα ισχυρό ερ-
γατικό - λαϊκό κίνημα, μπορούμε να πα-
ρέμβουμε αποφασιστικά στις εξελίξεις,
θα παλέψουμε ενάντια στις αντιλαϊκές
πολιτικές των κυβερνήσεων, κόντρα
στην αντιλαϊκή στρατηγική της Ευρω-
παϊκής ΄Ενωσης και του κεφαλαίου. 

Πρέπει να στοχεύσουμε την δράση μας
ενάντια στις αιτίες της ακρίβειας και της
ενεργειακής φτώχειας, για να καταργη-
θούν οι αντιλαϊκοί φόροι και τα χαρά-
τσια, για ουσιαστικές αυξήσεις  στις
συντάξεις, για σύγχρονα δικαιώματα.

Αντλούμε δύναμη κι εκφράζουμε την
αλληλεγγύη μας στους μεγάλους εργατι-
κούς - λαϊκούς αγώνες που δυναμώνουν
στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο,
όπως έγινε και στη χώρα μας το προ-
ηγούμενο διάστημα. Αυτό επείγει σή-
μερα!
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ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ ΜΗΝΥΜΑ Η ΑΠΕΡΓΙΑ 
ΤΗΣ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ
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Κωδ. 21-0098

Συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος 17.12.2022.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΟΛΟΨΥΧΑ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΑ
ΟΝΕΙΡΑ ΣΑΣ. Και πρέπει όλοι μας να έχουμε όνειρα, γιατί “το μέλλον
ανήκει σ' αυτούς που πιστεύουν στην ομορφιά των ονείρων τους” (Th.
Roosevelt). Πως θα γίνει όμως αυτό; A) ΞΥΠΝΗΜΑ: Να ξυπνήσουμε
πραγματικά. “Ο καλύτερος τρόπος για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά
σου είναι να ξυπνήσεις” (Βαλερί). Β) ΜΝΗΜΗ: Να μην ξεχνάμε και να
θυμόμαστε όλα όσα περάσαμε και περνάμε. “Αν ξεχάσεις το παρελθόν,
είσαι υποχρεωμένος να το ξαναζήσεις” (λαϊκή παροιμία). Γ) ΕΠΙΛΟ-
ΓΕΣ: Να επιλέγουμε πάντα το σωστό, όχι το λιγότερο κακό, και μακριά
από αυταπάτες. “Αναλωνόμαστε στο ποιος έχει δίκιο και ξεχνάμε τι είναι
το σωστό και τι όχι” (λαϊκή ρήση). “Οι αυταπάτες είναι επικίνδυνες γιατί
δεν έχουν ελαττώματα” (λαϊκή ρήση).Δ) ΑΓΩΝΑΣ: Αφού, λοιπόν, ξυ-
πνήσουμε, αρχίσουμε να θυμόμαστε και να μην ξεχνάμε και επιλέξουμε
το σωστό, τότε χρειάζεται να αγωνιστούμε. “Συν Αθηνά και χείρα κείνει”
(Αρχαιοελληνική παροιμία) και “Μην περιμένεις να έρθει το φως. Άναψε
εσύ ένα σπίρτο” (παροιμία Κουακέρων). Στα χέρια μας πρέπει να πά-
ρουμε την υπόθεση ΖΩΗ, όσο δύσκολο και να φαίνεται γιατί “όλα τα
πράγματα είναι δύσκολα πριν γίνουν εύκολα” (λαϊκή παροιμία). 

Δώστε τώρα τα αναδρομικά 
στις συντάξεις

σε όλους, χωρίς προαπαι-
τούμενα και δικαστήρια.



ΣΕΛΙΔΑ 2 Π.Σ.Σ. ΔΕΚΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Oνόμος Κατρούγκαλου (4387/
2016) χώρισε τη σύνταξη σε

εθνική και ανταποδοτική, ενώ
την διαφορά που δημιουργή-
θηκε από τον επανυπολογισμό
των συντάξεων με τα νέα μει-
ωμένα ποσοστά αναπλήρωσης
που επέβαλε, την ονόμασε προ-
σωπική διαφορά (π.δ.), η οποία
εξακολούθησε να αποδίδεται
στους συνταξιούχους, όχι σαν
μέρος της σύνταξης, αλλά σαν
μια μορφή επιδόματος.

Ο νόμος κατά τον επανυπολο-
γισμό των συντάξεων όλων των
συνταξιούχων έλαβε υπ’ όψη
του τα γενικά ποσοστά εισφο-
ρών προς το ΙΚΑ, που ίσχυαν
πριν, δηλαδή 20% (6,5% ο εργα-
ζόμενος και 13,5% ο εργοδό-
της). Έτσι αγνόησε το γεγονός
πως χιλιάδες ασφαλισμένοι στο
ΙΚΑ, αλλά και σε ειδικά ταμεία
πλήρωναν ειδικά αυξημένες ει-
σφορές, πάνω από το 20%,
όπως επίσης και οι περιπτώσεις
των ΒΑΕ Σε ειδικά κλιμάκια του
ΙΚΑ ή σε ειδικά ταμεία (ΟΤΕ,
Τράπεζες, ΟΑ, ΟΣΕ κ.α.) οι ει-
σφορές έφταναν και πάνω από
35%. Έτσι ο ΕΦΚΑ, επαναϋπο-
λογίζοντας τις ανταποδοτικές
συντάξεις έβγαλε «κατά λάθος»
μειωμένες ανταποδοτικές συν-
τάξεις και συνολικά συντάξεις,
αφαιρώντας σημαντικά ποσά
από τους συνταξιούχους των πε-
ριπτώσεων αυτών. Τα «λάθη»
αυτά εντοπίστηκαν ιδιαίτερα σε
περιπτώσεις που υπήρξαν «εθε-
λούσιες» έξοδοι - απολύσεις
(ΟΤΕ, Τράπεζες κ.α.). Ύστερα
από παρεμβάσεις της ΣΕΑ, του
ΠΣΣΔΤ και του Δ. Κουμπούρη,
προέδρου της Ομοσπονδίας
Συνταξιούχων ΙΚΑ, στο ΔΣ του
ΕΦΚΑ σε κάποιους χώρους τα
«λάθη» διορθώθηκαν και οι συν-
τάξεις τους ανέβηκαν στα
σωστά ποσά, ενώ αποδόθηκαν
και τα χρωστούμενα αναδρο-
μικά. Με υπουργική ρύθμιση η
απόδοση των διορθώσεων έγινε

σε πέντε ετήσιες ισόποσες δό-
σεις (ανάλογη ρύθμιση έγινε και
για τις διορθώσεις λόγω ασφά-
λισης και πληρωμής εισφορών
σε όσους είχαν πάνω από 30
χρόνια ασφάλισης).

Επειδή ο νόμος Βρούτση
(4670/2020) επίσης «κατά λά-
θος» δεν προνόησε για τη διόρ-
θωση των «λαθών» αυτών, δεν
υπάρχει τρόπος να αποκαταστα-
θούν αυτόματα για όσους έχουν
το δικαίωμα, αλλά πρέπει να
προσφύγουν οι συνάδελφοι με
αίτηση θεραπείας προς τον
ΕΦΚΑ και να ζητούν την αποκα-
τάσταση των συντάξεών τους
στα σωστά ποσά.

Έτσι στην περίπτωση των συ-
ναδέλφων από την ΟΑ ισχύει
αυτή η κατάσταση, όπου η συν-
ταξιοδότησή τους είχε τη μορφή
της αναγκαστικής εθελούσιας
εξόδου- απόλυσης. Οι εργαζό-
μενοι της ΟΑ με τον νόμο
1759/88 πλήρωναν αυξημένη ει-
σφορά υπέρ του κλάδου συντά-
ξεων του ΙΚΑ, διαφορετική για
τους διαφόρους κλάδους εργα-
ζομένων. Για τους ιπτάμενους
φροντιστές και συνοδούς η συ-
νολική εισφορά ήταν 37,55%
επί των αποδοχών (25,81% η
ΟΑ και 11,74% ο εργαζόμενος). 

Για το προσωπικό εδάφους η
συνολική εισφορά ήταν 22,97%.
Για τους συναδέλφους αυτούς,
από τα μηνιαία εκκαθαριστικά
σημειώματα φαίνεται ότι δεν
υπολογίστηκαν τα επί πλέον πο-
σοστά εισφορών 17,55% και
2,97% (από το 1988 και μετά) και
οι ανταποδοτικές συντάξεις
τους είναι μειωμένες κατά ποσά,
που προκύπτουν από τους πα-
ρακάτω υπολογισμούς. Ο κάθε
συνάδελφος από το εκκαθαρι-
στικό δελτίο μηνιαίας συνταξιο-
δότησης μπορεί να βρει πόσο
ποσοστό του έχει μετρηθεί για
τον επανυπολογισμό της αντα-
ποδοτικής του (ΑΣ) με βάση το
ν. 4387/16, υπολογίζοντας το
ποσοστό αναπλήρωσης (ΠΑ)
από τον Συντάξιμο Μισθό (ΣΜ)
και την αποδιδόμενη ανταποδο-
τική Από εκεί μπορεί να υπολο-
γίσει το ακριβές ποσοστό που
δεν του έχει προσμετρηθεί για
το σωστό επανυπολογισμό της
ανταποδοτικής σύνταξής του,
παίρνοντας υπ’ όψη και τα χρό-
νια ασφάλισης, που για κάθε
έναν είναι ξεχωριστά.

Ο νόμος Κατρούγκαλου
(4387/2016 ) επιβάλει την χορή-
γηση πρόσθετου ποσοστού αν-
ταποδοτικής σύνταξης 0,075%
για κάθε 1% αυξημένου ασφάλι-
στρου το χρόνο. Επίσης ο ν.
Βρούτση (4670/2020) αύξησε τα
ποσοστά αναπλήρωσης για
πάνω από τα 30 χρόνια ασφάλι-
σης. 

Δίνουμε ένα παράδειγμα με
τυχαία ποσά, που για την περί-
πτωση των συναδέλφων από
την ΟΑ βρίσκονται κοντά στην
πραγματικότητα.. 

Ένας εργαζόμενος έφυγε με
35ετια και συντάξιμο μισθό 2000
€ και για 20 χρόνια κατέβαλε αυ-
ξημένο ασφάλιστρο 35% συνο-
λικά αντί για 20%. Για το
επιπλέον 15% δικαιούται πρό-
σθετο ποσοστό αναπλήρωσης
στην ανταποδοτική σύνταξη, το
οποίο υπολογίζεται ως εξής: 

0,075 Χ 15= 1,125% το χρόνο.
Δηλ. στα 20 χρόνια 1,125 Χ 20=
22,5% επιπλέον που πρέπει να
προστίθεται στο 37,31% ποσο-
στό αναπλήρωσης της ανταπο-
δοτικής που αντιστοιχεί στα 35
έτη ασφάλισης (δες στον πί-
νακα, στήλη Ν. 4670/2020). Έτσι
το συνολικό ποσοστό αναπλή-
ρωσης (ΠΑ) γίνεται 37,31 + 22,5
= 59,81%.

Χωρίς το πρόσθετο ποσοστό η
σύνταξη που αποδίδεται σήμερα
είναι: 

ΕΣ + Σ.Μ Χ Π.Α=384 +
746,20=1130,2 €. με ανταποδο-
τική (2000 Χ 37,31) 746,20

Με το πρόσθετο ποσοστό η
σύνταξη είναι: 

384 + 1196,2= 1580,2 €. με
ανταποδοτική (2000 Χ 59,81)
1196,2

Διαφορά σύνταξης 1580,2 -
1130,2 = 450 € που είναι το αι-
τούμενο ποσό συμπλήρωσης
στην ανταποδοτική σύνταξη.

Στον παρακάτω πίνακα φαί-
νονται τα ποσοστά αναπλήρω-
σης με βάση τα έτη ασφάλισης.
Στην τελευταία στήλη φαίνεται
σε ποσοστό η διαφορά στην αν-
ταποδοτική του νέου συνυπολο-
γισμού, που είναι από 3,5% για
35 έτη και δεν ξεπερνά το 7,21
για κάποιον που έχει 40 έτη
ασφάλισης. Δηλαδή για κάποιον
που είχε ανταποδοτική 1000 €
θα γίνει 1072,1. Αύξηση 72 €.

Παράδειγμα για το πώς ο συν-
ταξιούχος από το εκκαθαριστικό
σημείωμα θα υπολογίζει το πο-
σοστό αναπλήρωσης από τον
συντάξιμο μισθό και την αποδι-
δόμενη ανταποδοτική σύνταξη.

ΠΑ= ΑΣ / ΣΜ 
Π.χ. ΠΑ = 885,3 / 2373 =

37,31% ή ΠΑ =
1222,3 / 2373=51,51%. 

Αντίστροφα η Ανταποδοτική
Σύνταξη (ΑΣ) = (ΣΜ) Χ (ΠΑ)

(ΣΜ)= μισθός όπου υπολογί-
στηκε αρχικά η σύνταξη με την
ασφαλιστική κλάση ΙΚΑ π.χ. 28η
=2373 €

Το (ΠΑ) το βρίσκουμε από τον
παραπάνω πίνακα με βάση τα
έτη ασφάλισης του καθένα π.χ.
35 έτη = 37,31%, 43 έτη=
51,51% κλπ.

α) με 35 έτη (ΑΣ)= 2373 Χ
37,31=885,3 €

β) με 43 έτη (ΑΣ) =2373 Χ
51,51 = 1222,3 €

Αν η Ανταποδοτική Σύνταξη
αντιστοιχεί σε ποσοστό αναπλή-
ρωσης ΠΑ όσο με βάση τα έτη
ασφάλισης του Πίνακα, τότε δεν
έχουν μετρήσει στον επανυπο-
λογισμό το επιπλέον ποσοστό
από τις αυξημένες ασφαλιστικές
εισφορές, για τα έτη που πλή-
ρωνε κάθε εργαζόμενος.

Στην περίπτωση αυτή ο δι-
καιούχος υποβάλει ηλεκτρο-
νικά «αίτηση θεραπείας» στον
ΕΦΚΑ ζητώντας τη διόρθωση
του λάθους στον επανυπολογι-
σμό της Ανταποδοτικής Σύντα-
ξής του.

• Σημειώνουμε πως για τους
συναδέλφους που έχουν πάνω
από 30 χρόνια ασφάλισης, τους
έχουν γίνει οι διορθώσεις.

Σε περίπτωση που κάποιος
συνάδελφος αντιμετωπίσει δυ-
σκολία να απευθύνεται στο
Σύλλογο μας.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Τι ισχύει για τον επανυπολογισμό των συντάξεών τους 

από το ν. 4387/2016 (Κατρούγκαλου) και 4670/2020 (Βρούτση).

29 25,16% 25,16% 0
30 26,37% 26,37% 0
31 27,79% 28,35% 0,56
32 29,21% 30,33% 1,2
33 30,63% 32,31% 1,68
34 32,22% 34,81% 2,59
35 33,81% 37,31% 3,5
36 35,40% 39,81% 4,41
37 37,20% 42,36% 5,16
38 39% 44,91% 5,91
39 40,80% 47,46% 6,66
40 42,80% 50,01% 7,21
41 44,80% 50,51% 5,8
42 46,80% 51,01% 4,21
43 48,80% 51,51% 2,71
44 50,80% 52,01% 1,21
45 52,80% 52,51% 0,29

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ
Ν. 4387/2016

(Ν. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ)

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ
Ν. 4670/2020

(ΝΟΜΟΥ ΒΡΟΥΤΣΗ)

%
ΔΙΑΦΟΡΑ
(ΑΥΞΗΣΗ)
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Πραγματοποιήσαμε «Ιστορικό περίπατο»
σε δύο φάσεις, στην κατοχική πόλη της

Αθήνας, όπου ο κατακτητής, η Γκεστάπο, η
Κομαντατούρ, οι φυλακές, η πείνα, και η
εξαθλίωση, οι μαυραγορίτες και οι δοσίλο-
γοι, η βία γενικά του φασισμού, αλλά και η
μεγαλειώδης Αντίσταση και οι διαδηλώσεις
καθορίζουν και διαπερνούν την κοινωνική
και οικονομική ζωή της Αθήνας.

• Προβολή της Ταινίας «Ακόμη και η
βροχή».

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολούθη-
σαν οι συνάδελφοι, στα γραφεία μας, την
προβολή της ταινίας «Ακόμη και η βροχή»

• Συνεχίζοντας τις πολιτιστικές -επιμορ-
φωτικές εκδηλώσεις του Συλλόγου μας την
Κυριακή 4/12/2022 επίσκεψη στο Εθνικό Αρ-
χαιολογικό Μουσείο Αθήνας με ξενάγηση
από έμπειρο ξεναγό.

►︎ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Είμαστε ξανά στον δρόμο του αγώνα με

περιφερειακά συλλαλητήρια σε όλη την
χώρα. Με παναττικό συλλαλητήριο στην
Αθήνα την Δευτέρα 12/12/2022. 

«Είμαστε ξανά στον δρόμο του αγώνα
γιατί δεν ανεχόμαστε την απαίσια μαύρη
προπαγάνδα, τα ψέματα και τις μισές αλή-
θειες από την κυβέρνηση, μερίδα μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης που είναι χειρότερα
από το ψέμα, ότι τάχα όλοι οι συνταξιού-
χοι θα πάρουν αυξήσεις.

Γιατί δεν είναι αύξηση αλλά μείωση του
συνταξιουχικού εισοδήματος:

Όταν ο πληθωρισμός τρέχει με ρυθμούς
12 και 13% και το ποσοστό που θα δοθεί θα
είναι της τάξης του 7,5%. Όταν αυτό το πο-
σοστό δεν θα δοθεί στις επικουρικές συντά-
ξεις.

Όταν ένα εκατομμύριο συνταξιούχοι δεν

θα πάρουν καμία αύξηση γιατί με τον νόμο
4387/16 του ΣΥΡΙΖΑ (νόμος Κατρούγκαλου),
φορτώθηκαν την λεγόμενη “προσωπική δια-
φορά”, νόμο που θα καταργούσε η Ν.Δ αλλά
τον διατηρεί και τον εφαρμόζει.

Όταν όλοι οι συνταξιούχοι αντί να πά-
ρουν την πληρωμένη 13η σύνταξή τους θα
λάβουν 250 ευρώ, μόνο αυτοί που έχουν φο-
ρολογικό ετήσιο εισόδημα 9.600 ευρώ δη-
λαδή κάτω από 800 ευρώ στο σύνολο
κύριας και επικουρικής και αυτό το πενιχρό
επίδομα έχουν το θράσος να το ονομάζουν
“δώρο”. 

Όταν για επτά χρόνια από όλες τις κυ-

βερνήσεις δεν τους αποδίδονται τα ανα-
δρομικά του 11μηνου σε όλους τους συν-
ταξιούχους την στιγμή που αυτοί πληρώ-
νουν κάθε χρόνο από τις περικοπές τους 8,5
δισεκατομμύρια ευρώ.

Όταν αυτό που έχει απομείνει από το δη-
μόσιο σύστημα υγείας, ιδιωτικοποιείται πε-
ραιτέρω.

Όταν χαρίζονται δισεκατομμύρια από τον
κρατικό προϋπολογισμό σε επιχειρηματι-
κούς ομίλους μέσω του ταμείου ανάκαμψης,
αλλά και τα δισεκατομμύρια αυτών που χρω-
στούν στα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ στους
συνταξιούχους και στον λαό “χαρίζεται” το
“τρύπιο καλάθι του νοικοκυριού”. 

Είμαστε ξανά και θα συνεχίσουμε να εί-
μαστε στο δρόμο του αγώνα. Δεν κάνουμε
αγώνα για τον αγώνα, αλλά γιατί μόνο μέσα
από αυτόν αντιμετωπίσαμε και καθυστερή-
σαμε αντιλαϊκά μέτρα, καταφέραμε και λύ-
σαμε κάποια προβλήματα. Σ’ αυτόν τον
αγώνα βρίσκεται η προοπτική για να καλυ-
τερέψουμε την ζωή μας».

►︎ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Την αντίθεσή μας στον αντιλαϊκό προ-

ϋπολογισμό και συνολικά στην πολιτική που
λεηλατεί το εισόδημα και συρρικνώνει την
κρατική χρηματοδότηση για τις ανάγκες του
λαού, προκειμένου να εξασφαλίζει ζεστό
χρήμα, επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές για

τους επιχειρηματικούς ομίλους, εκφράσαμε
στο συλλαλητήριο του Σαββάτου στις 17 Δε-
κέμβρη με το ταξικό εργατικό, κίνημα ,φοι-
τητικούς συλλόγους, ενώσεις μικρών
επαγγελματιών και γυναικείους συλλόγους.
Διεκδικήσαμε αγωνιστικά εδώ και τώρα να
δοθούν τα Δώρα και τα αναδρομικά στις
συντάξεις χωρίς προαπαιτούμενα και δικα-
στήρια.

►︎ ΥΓΕΙΑ
Κλιμακώνοντας την δράση για την προ-

στασία της υγείας των εργαζομένων και των
συνταξιούχων συμμετέχοντας σαν σύλλο-
γος ενεργά στις καθημερινές παρεμβάσεις
του συνδικαλιστικού - συνταξιουχικού κινή-
ματος για άμεσα μέτρα προστασίας της

υγείας των εργαζομένων των συνταξιούχων
και των οικογενειών μας διοργανώσαμε εκ-
δήλωση - συζήτηση για την υγεία με ομιλητή
τον γιατρό συνδικαλιστή Ηλία Σιώρα.

Στην συζήτηση αναδείχτηκαν τα άλυτα
προβλήματα στον χώρο της υγείας σαν αν-
τανάκλαση της γενικότερης αντιλαϊκής πο-
λιτικής που ακολουθείται εδώ και χρόνια
από όλες τις κυβερνήσεις. Με βάση την συ-
ζήτηση συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε, στο
να ανατραπεί η αντιλαϊκή πολιτική της κυ-
βέρνησης και όλων όσων στηρίζουν τη
στρατηγική του κεφαλαίου και της ΕΕ. Αρ-
νούμαστε να παζαρέψουμε την υγεία μας
και τις συνάξεις μας για να στηριχθεί η κερ-
δοφορία των μονοπωλίων και των μεγάλων
επιχειρηματικών ομίλων ,παίρνουμε την υπό-

θεση στα χέρια μας και παλεύουμε για απο-
τροπή της παραπέρα ιδιωτικοποίησης του
ΕΣΥ, ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων,
του ΤΥΠΕΤ, της ΠΦΥ.

►︎ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ
Σε εκδήλωση που πραγματοποίησε ο

σύλλογος μας με θέμα τις διεθνείς εξελίξεις,
τον πόλεμο στην Ουκρανία και την εμπλοκή
της χώρας μας στους σχεδιασμούς του
ΝΑΤΟ και της ΕΕ με ομιλητή τον Μιχάλη Σε-
λέκο μέλος της γραμματείας της ΕΕΔΥΕ
αναπτύχθηκαν οι θέσεις της ΕΕΔΥΕ και ο
ρόλος του ταξικού συνδικαλιστικού κινήμα-

τος στο να εκφραστεί με όρους κινήματος η
αντίθεση του λαού μας σε όλους αυτούς
τους πολύ επικίνδυνους σχεδιασμούς . Επι-
δίωξη μας είναι η συστηματική καταδίκη του
εγκληματικού ρόλου του ΝΑΤΟ ως οπλισμέ-
νου χεριού του ευρωατλαντικού ιμπεριαλι-
σμού να συνδυάζεται με την αποκάλυψη και
την καταδίκη του ρόλου της ΕΕ και της Κοι-
νής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας
(ΚΠΑΑ). Η ιμπεριαλιστική διακρατική Ευρω-
παϊκή Ένωση και τα εργαλεία που συγκροτεί
είναι αντίπαλοι των λαών και δεν έχουν
καμιά υπόσταση οι θέσεις που παρουσιά-
ζουν την ΕΕ ως φιλειρηνική δύναμη και ότι
το ΝΑΤΟ και η ΕΕ μπορούν να εξανθρωπι-
στούν, ότι μια κυβερνητική αλλαγή ή μια
άλλου τύπου αστική διαχείριση μπορεί να
είναι προς όφελος του λαού. 
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ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ –
ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤ/ΧΟΥΣ

Mειώνει παροχές και συντάξεις, περικόπτει
τις κρατικές μεταβιβάσεις στην Ασφάλιση.

Είναι χαρακτηριστικό πως οι συνολικές με-
ταβιβάσεις του κρατικού προϋπολογισμού προς
τους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
μειώνονται το 2023 σε σύγκριση με το 2022
κατά 243 εκατ. ευρώ (από 21,420 σε 21,177
δισ. ευρώ). Ειδικά για τις συντάξεις η κρατική
επιχορήγηση αυξάνεται μόνο κατά 527 εκατ.
ευρώ, όταν η συνολική δαπάνη για τις συντά-
ξεις θα αυξηθεί κατά 1,428 δισ. ευρώ, λόγω
της αύξησης του αριθμού των συνταξιούχων
μέσα στο 2023, της επιτάχυνσης απόδοσης των
εκκρεμών συντάξεων και της αύξησης κατά
7,75% μόνο στις κύριες συντάξεις, ποσοστό βέ-
βαια που δεν καλύπτει ούτε τον επίσημο πλη-
θωρισμό. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος ανα-
λαμβάνει μόνο το 1/3 της αύξησης της σχετι-
κής δαπάνης και το υπόλοιπο θα μετακυλιστεί,
όπως πάντα, στις πλάτες των ασφαλι σμένων.
Μάλιστα, στην περίπτωση των επικουρικών
συντάξεων δεν θα έχουμε ούτε ονομαστική
αύξηση, καθώς η συνολική δαπάνη μειώνεται
από τα 4,058 δισ. στα 4,045 δισ. ευρώ, αλλά
στην πράξη η μείωση των επικουρικών συντά-
ξεων είναι ακόμα μεγαλύτερη αφού μέσα στο
2023 θα αυξηθεί και ο αριθμός των δικαιούχων
επικουρικής σύνταξης.

Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση και παρά
τους ισχυρισμούς για «στήριξη των συνταξιού-
χων» διατηρεί στο ακέραιο το άδικο χαράτσι σε
βάρος τους για τον λογαριασμό του ΑΚΑΓΕ, που
το 2023 θα ανέλθει στο ποσό των 476 εκατ.
ευρώ! Το χαράτσι επιμερίζεται στα 356 εκατ.
ευρώ στις κύριες συντάξεις και ακόμα 120
εκατ. ευρώ στις επικουρικές.

►︎ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ



Σε μια εποχή που οι πολιτιστικές ανάγκες
του λαού μας μεγαλώνουν και οι δυνα-

τότητες για την κάλυψή τους διευρύνονται,
ο σύλλογος μας στα πλαίσια των πολιτιστι-
κών δραστηριοτήτων του πραγματοποίησε
την τέταρτη έκθεση εικαστικών τεχνών με
έργα ζωγραφικής και γλυπτικής συναδέλ-
φων από τις 5 μέχρι 16 Δεκέμβρη 2022 με
αρκετή επιτυχία κόντρα στην πολιτιστική
υποκουλτούρα και την επέκταση της αγοράς
πολιτιστικών υποπροϊόντων. Παρακάτω πα-
ρουσιάζουμε μερική άποψη της έκθεσης. 

Ο Μάνος Χατζηδάκης έλεγε: «Η τέχνη
υπάρχει διότι ανατέμνει την λειτουργία τού αν-
θρώπου, κινητοποιεί τις αληθινές ευαισθησίες
του, τον βοηθάνε να αισθανθεί έστω και για
λίγο προς τα που πρέ πει να τείνει».

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

«Θερμά συγχαρητήρια για
την πολιτιστική σας δράση.
Αυτό που μου άρεσε είναι η
ζεστή ατμόσφαιρα της αίθουσας
και η αίσθηση που μου αποπνέ-
ουν οι πίνακες: την ανάγκη των
δημιουργών- απλών ανθρώπων
της διπλανής πόρτας – να εκ-
φράσουν με ζωντανό και ανεπι-
τήδευτο τρόπο τα συναισθήματα
τους, αλλά και να αφυπνίσουν
τον δέκτη.

Με ενθουσιάζει η ιδέα ότι κά-
ποτε θα ανήκω και εγώ στον
σύλλογο σας. Συνεχίστε δυνα-
μικά.».

«Εξαιρετική έκθεση με πολύ
καλές δημιουργίες και με πολλές
τεχνοτροπίες αξιόλογες.

Οι συνάδελφοι και οι συνα-
δέλφισσες έχουν ένα πλούσιο
καλλιτεχνικό ταπεραμέντο.

Πιο συχνές εκθέσεις και εκδη-
λώσεις λόγου και τέχνης.

Στην εποχή μας, εποχή ξηρα-
σίας μας χρειάζονται.».

«Συγχαρητήρια συνάδελφοι.
Υπέροχα έργα. Όταν ο αγώνας
συμβαδίζει με την τέχνη, όλοι
γινόμαστε καλύτεροι.».
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Eκθεση ζωγραφικHσ και γλυπτικHσ συναδEλφων

ΧΡΕΩΚΟΠΗΜΕΝΟ  ΠΑΡΕΛΘΟΝ  - 
ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ  ΜΕΛΛΟΝ 

Όταν  η  φτώχεια  σου  χτυπά  την  πόρτα  κάθε  μέρα, 
όταν  δουλεύεις  μια  ζωή  και  δεν  τα  βγάζεις  πέρα, 

όταν  χρειάζεσαι  γιατρό,  αλλά  γιατρό  δεν  έχεις, 
όταν  δικαίωμα  να  ζεις  δεν  έχεις,  το  κατέχεις : 

Πρέπει  μπροστά  να  βγει  ο  λαός,  να  πρωταγωνιστήσει 
και με αγώνα ταξικό να το διεκδικήσει 

να  πάρει  απ’  το  κεφάλαιο  όλη  την  εξουσία, 
να  πάψ’  η  εκμετάλλευση  και  η  λεηλασία. 

Λεηλασία  στο  ψωμί,  λεηλασία  στη  γνώση, 
λεηλασία  που  μπορεί  και  πρέπει  να  τελειώσει. 

Να  ’χουν  οι  άρρωστοι  γιατρό  και  τα  παιδάκια  γάλα, 
καθένας  να  ’χει  στην  καρδιά  ιδανικά  μεγάλα : 

Δικαιοσύνη  Λαϊκή  και  Λευτεριά  κ’  Ειρήνη, 
χωρίς  πολέμους  οι  λαοί  να  ζουν  μ’  αδερφοσύνη. 

Να  περισσεύει  η  τροφή  για  πνέμα  και  για  σώμα, 
αυτά  που  μέχρι  σήμερα,  δεν  είδαμε  ακόμα. 

Για  να  μπορεί  ο  άθρωπος αθρώπινος  να  γίνει 
κ’  η  φύση  μας  χωματερή  να  μη  γενεί  κι  εκείνη. 

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

Αναμφισβήτητα το ποδόσφαιρο είναι
το πιο δημοφιλές άθλημα στο κόσμο και
ήταν αναμενόμενο η κατάκτηση του
παγκόσμιου κυπέλου από την ομάδα
της Αργεντινής να πανηγυριστεί από δε-
κάδες χιλιάδες Αργεντίνους φιλάθλους,
κυρίως από τα πιο χαμηλά εισοδηματικά
τμήματα.

Δεν μπορεί όμως να μην αναρωτηθεί
κάποιος όλο αυτό το πλήθος, κάποια
στιγμή, γιατί δεν μπορεί να διαδηλώσει
για την ίδια του τη ζωή.


