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ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΕΣ/ΝΑΤ  
Ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες στην Ένωσή μας, 

που ξεκίνησαν στις 29 Σεπτέμβρη με την εκλογή της 
Εφορευτικής Επιτροπής, με άνοδο της συμμετοχής 
συναδέλφων σε αυτές. Πραγματοποιήθηκε Διοικητικό 
Συμβούλιο και εκλέχτηκε νέο Προεδρείο, το οποίο 
αποτελείται από τους συναδέλφους Μουμτζή Ανα-
γνώστη Πρόεδρο, Παπαπαναγιώτου Σωτήρη Γενικό 
Γραμματέα, Λαγάρα Γιώργο Ταμία και Ζαφειρούδη 
Δημήτρη Αντιπρόεδρο, ανανεωμένο κατά το ήμισυ 
στα πλαίσια της απαραίτητης ανανέωσης για                        
να μπαίνουν νέοι συνάδελφοι στην οργάνωση της 
δουλειάς με όρεξη και φρέσκιες ιδέες. Τα υπόλοιπα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι: Βρανάς              
Γεώργιος, Χαμπουλίδης Μιχάλης, Φλάκας Απόστο-
λος, Τσιουδάκης Γιάννης, Σιδηρόπουλος Θανάσης. 
Με τη βοήθεια όλου του ΔΣ και όλων των συναδέλφων 
να οργανώσουν τον αγώνα, για να διεκδικήσουμε 
όλα όσα μας έχουν αφαιρεθεί και ό,τι έχουμε ανάγκη 
και μας στερεί το βάρβαρο σύστημα που έχει για 
«θεό» το κέρδος και όχι τις ανάγκες μας. 

Η Υγεία, αντί να συμβάλλει στην ικανοποίηση των 
αναγκών του λαού της χώρας μας, βρίσκεται και πάλι 
στο στόχαστρο της κυβέρνησης, προκειμένου να ικα-
νοποιεί τα κέρδη των μεγαλοεπιχειρηματιών του χώ-
ρου. 
Αν και η πλειοψηφία του ελληνικού λαού συμφωνεί 

ότι η υγεία αποτελεί κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα, 
όλες οι κυβερνήσεις με την πολιτική που εφαρμόζουν 
την καθιστούν πεδίο ανταγωνισμού των επενδυτών 
υγείας με στόχο το κέρδος. 
Η περίοδος της πανδημίας ανέδειξε τα σαθρά υλικά 

με τα οποία οικοδομείται το σύστημα Υγείας χρόνια 
τώρα. Ένα σύστημα Υγείας που έγινε "φύλλο - φτερό", 
που άφησε σε μεγάλο βαθμό απροστάτευτο τον λαό, 
όχι μόνο απέναντι στην πανδημία, αλλά σε όλες σχεδόν 
τις άλλες ανάγκες του, σε υπηρεσίες πρόληψης, θερα-
πείας και αποκατάστασης. 
Τα χιλιάδες καθημερινά κρούσματα και οι δεκάδες 

καθημερινοί θάνατοι στη χώρα μας αναδεικνύουν ότι 
οι ευθύνες της κυβέρνησης στη διαχείριση της πανδημίας 
είναι εγκληματικές, είτε αυτές αφορούν την πρόληψη, 
την ιχνηλάτηση, την εμβολιαστική εκστρατεία είτε το 
βασικότερο όλων: Την ενίσχυση του δημόσιου συστή-
ματος Υγείας. 
Όσο και αν η κυβέρνηση επιχειρεί να πετάξει από 

πάνω της την ευθύνη, όσο και αν επιστρατεύει τη 
θεωρία της "ατομικής ευθύνης", όσο και να ενοχοποιεί 
μία τους νέους, μία τους ασυνείδητους και άλλοτε 
τους ανεμβολίαστους, είναι πολλαπλά εκτεθειμένη απέ-
ναντι στον λαό, έχει βαριές ευθύνες. 
Το "νέο ΕΣΥ" που σχεδιάζεται από την κυβέρνηση 

της ΝΔ, δεν είναι καθόλου νέο, είναι παλιά κατεύθυνση 
των επιχειρηματιών της ιδιωτικής υγείας. Είναι φτιαγμένο 
από τα ίδια σάπια υλικά της εμπορευματοποίησης και 
ιδιωτικοποίησης, με στόχο την απεμπλοκή του κρατικού 
προϋπολογισμού από τη χρηματοδότηση της Υγείας, 
μέσω της αυτοτελούς χρηματοδότησης των νοσηλευ-
τικών μονάδων. Αυτό προϋποθέτει την ανεύρεση εναλ-
λακτικών τρόπων χρηματοδότησης και εισροής εσόδων, 
με την προσαρμογή των δημόσιων νοσοκομείων στους 
κανόνες της αγοράς, οι οποίοι θα ταυτίζονται με τα 

Συνέχεια στην σελ. 5

ΜΑΖΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ 
ΣΤΗΣ 2 ΟΚΤΩΒΡΗ  

και 14 ΔΕΚΕΜΒΡΗ - ΠΟΡΕΙΕΣ  
ΣΤΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΚΟ  
ΓΡΑΦΕΙΟ «ΜΑΞΙΜΟΥ»

Για ακόμη μια φορά οι συνταξιούχοι από όλη την 
Ελλάδα συμμετείχαν στην Πανελλαδική συγκέντρωση τι-
μώντας την 1η του Οκτώβρη, παγκόσμια ήμερα των συ-
νταξιούχων, διεκδικώντας όσα τους αφαίρεσαν οι κυβερ-

Συνέχεια στην σελ. 2



νήσεις στη διάρκεια των μνημονίων αλλά και μετά και 
απαιτώντας την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών 
τους. 

Χιλιάδες ήταν οι συνταξιούχοι άνδρες και γυναίκες 
από όλη την Ελλάδα που, αγνοώντας τις δυσκολίες από 
την πανδημία και τις καιρικές συνθήκες, με ομπρέλες 
συμμετείχαν στη συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος 
και στην πορεία που ακολούθησε στο πρωθυπουργικό 
γραφείο. 

Στην πλατεία Κλαυθμώνος όπου πραγματοποιήθηκε η 
συγκέντρωση, παρά τον προγραμματισμό να χαιρετίσουν 
όλοι οι εκπρόσωποι των ομοσπονδιών και των πανελλαδικών 
σωματείων που συμμετέχουν στη Συντονιστική Επιτροπή 
Αγώνα Συνταξιούχων (ΣΕΑ) δηλαδή οι ομοσπονδίες ΙΚΑ, 
ΟΑΕΕ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΕΜΠΟΡΩΝ, ΕΤΕΑΕΠ και τα Πανελλα-
δικά Σωματεία ΠΕΣ/ΝΑΤ, Σιδηροδρομικών, Ταχυδρομικών, 
Δικηγόρων και Μηχανικών, λόγω της δυνατής βροχής 
μίλησε μόνο ο συνάδελφος Κουμπούρης Πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Συνταξιούχων του ΙΚΑ. 

Στην ομιλία του αναφέρθηκε στις 165 συγκεντρώσεις 
που έγιναν σε όλη τη χώρα, καθώς και στο γεγονός ότι το 
κίνημα των συνταξιούχων της ΣΕΑ δεν υπέκυψε στα κυ-
βερνητικά καλέσματα και στην προπαγάνδα των κονδυ-
λοφόρων, οι οποίοι από το πρωί έως το βράδυ προσπαθούν 
να θάψουν κάθε αγωνιστική φωνή και που μοιράζουν 
«αναδρομικά και αυξήσεις» στους συνταξιούχους. 

Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και ορισμένα σωματεία 
συνταξιούχων, κατευθύνοντας συναδέλφους σε μεγαλο-
δικηγορικά γραφεία που κατατρώγουν τις πενιχρές συ-
ντάξεις τους. 

Πρόκειται για μια καλοστημένη προπαγάνδα που έχει 
στόχο να σπείρει αυταπάτες και να δημιουργήσει κλίμα 
αναμονής και απραξίας από κάθε αγωνιστική δράση. 

Οι συνταξιούχοι που συμμετέχουν στους αγώνες έχουν 
βγάλει συμπεράσματα από τις ακολουθούμενες από τις 
κυβερνήσεις αντεργατικές πολιτικές και συμμετέχουν 
στους αγώνες για μια καλύτερη ζωή, για μια ζωή σύμφωνα 
με τις σημερινές ανάγκες, μαζί με το υπόλοιπο εργατικό 
κίνημα και μαζί με τα παιδιά και τα εγγόνια τους. 

Στο τέλος της πορείας που ακολούθησε προς το Μαξί-
μου μάς ενημέρωσαν ότι ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να 
συναντηθεί με την συντονιστική επιτροπή λόγω υποχρεώ-
σεων. 

Η συνάντηση τελικά πραγματοποιήθηκε με τον υπουργό 
επικρατείας, Γεραπετρίτη, στον οποίο εκφράσαμε τη δια-
μαρτυρία μας για την αθέτηση της υπόσχεσης από το 
2019 του κ. Μητσοτάκη να δεχτεί τους εκπροσώπους των 
συνταξιούχων. Ο υπουργός υπεσχέθη να κανονίσει νέα 
συνάντηση με τον κ. Μητσοτάκη, προκειμένου να δοθούν 
απαντήσεις στο υπόμνημα με τα αιτήματα που του έχουν 
αποσταλεί. Τα κυριότερα είναι: 

- Η άμεση πρόσληψη γιατρών, νοσηλευτών και δημι-
ουργία ΜΕΘ. 

- Η πρόσληψη προσωπικού στον ΕΦΚΑ και η εξασφάλιση 

όλων των αναγκαίων τεχνικών μέσων για την άμεση έκδοση 
των συντάξεων. 

- Η άμεση απόδοση όλων των αναδρομικών στους συ-
νταξιούχους για το 11μηνο του 2015-2016, δίχως φορο-
λογικά χαράτσια. 

- Η αύξηση όλων των συντάξεων, με κατώτερη σύνταξη 
τα 600 ευρώ.  

- Η απόδοση της πληρωμένης 13ης και 14ης σύνταξης 
σε όλους. 

- Η άμεση κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και 
η άμεση απόδοση του νομοθετημένου 0,5% του προϋπο-
λογισμού στα ασφαλιστικά ταμεία. 

- Η διακοπή της ανυπόφορης φορολόγησης και των 
πλειστηριασμών για την πρώτη κατοικία. 

- Η κατάργηση κάθε αντεργατικής, αντιλαϊκής, αντια-
σφαλιστικής νομοθεσίας. 

- Η διακοπή των ανατιμήσεων και η άμεση μείωση των 
τιμών στα βασικά προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης. 

Με τα ίδια αιτήματα, οι συνταξιούχοι πραγματοποιήσαμε 
πανελλαδικά δράσεις και συγκεντρώσεις στις 14 Δεκέμβρη, 
απαιτώντας λύσεις στα προβλήματα που μας ταλανίζουν. 
Στην πορεία της παναττικής συγκέντρωσης, η κυβέρνηση 
προσπάθησε να μην επιτρέψει στους συνταξιούχους να 
φτάσουν στο «Μαξίμου», τοποθετώντας ΜΑΤ και κλούβες 
στο ύψος της Βουλής. Λόγω της αποφασιστικότητας των 
συνταξιούχων αναγκάστηκε να τις αποσύρει και  η πορεία 
ολοκληρώθηκε. Αν και ο πρωθυπουργός δεν μας συνάντησε 
λόγω «υποχρεώσεων», διαβεβαιώσαμε ότι δεν θα σταμα-
τήσουμε τις κινητοποιήσεις, καθώς και να απαιτούμε αυτά 
που δικαιούμαστε, αφού ξέρουμε ότι άλλος δρόμος δεν 
υπάρχει από το «ιερό Πεζοδρόμιο». 

Στην ίδια αγωνιστική κατεύθυνση και οι συνάδελφοι 
ναυτεργάτες που, με την καθολική τους συμμετοχή στις 
απεργίες, συντόνισαν τις δυνάμεις τους με τους εργαζο-
μένους της στεριάς. Παρά τη συμβιβασμένη εργοδοτική 
πλειοψηφία της ΠΝΟ, η οποία σταμάτησε τις απεργίες, 
αναδείχτηκε η αγωνιστική διάθεση που επικρατεί στα κα-
ράβια και δόθηκε το σύνθημα για την περαιτέρω οργάνωση 
της πάλης. 

Διεκδικούν 
Την κατάργηση των αντεργατικών νόμων, ανανέωση 

και εφαρμογή Συλλογικών Συμβάσεων με αυξήσεις στους 
μισθούς, οργανικές συνθέσεις που να ανταποκρίνονται 
στις πραγματικές ανάγκες, μέτρα προστασίας των ανέργων, 
επαναπατρισμό των πληρωμάτων στα ποντοπόρα καράβια 
από τον πολύμηνο εγκλωβισμό τους, Κοινωνική Ασφάλιση 
για όλους, δημόσια και υποχρεωτική, αναβάθμιση της 
Ναυτικής Εκπαίδευσης, ουσιαστικά μέτρα προστασίας 
της υγείας κ.ά. 

Έχοντας συμπαράσταση από εργαζομένους άλλων 
κλάδων και συνταξιούχων που, από τις 5.30 το πρωί πα-
ρευρέθηκαν στα λιμάνια, ακινητοποίησαν τα καράβια και 
δήλωσαν την αντίθεσή τους στην αντιλαϊκή πολιτική που 
συνεχίζει να εφαρμόζει η κυβέρνηση της Ν. Δημοκρατίας, 
δημιουργώντας τις προϋποθέσεις στους εφοπλιστές να 
συνεχίζουν να αυξάνουν την κερδοφορία τους. Χαρακτη-
ριστική είναι η τροπολογία που ψηφίστηκε στις 14 Οκτώβρη 
και δίνει το δικαίωμα στους εφοπλιστές στα ποντοπόρα 
υπό ελληνική σημαία καράβια να μην εφαρμόζουν ΣΣΕ 
και Κοινωνική Ασφάλιση στο σύνολο των ναυτεργατών. 

Η συνέχιση της ταξικής αντιλαϊκής πολιτικής της κυ-
βέρνησης γίνεται φανερή σε όλα τα μέτωπα της κοινωνικής 
και πολιτικής ζωής της χώρας μας. Πιο πρόσφατο παρά-
δειγμα αποτελεί η μείωση των φορολογικών συντελεστών 
για δεύτερη φορά κατά 2% για το κεφάλαιο, ενώ αντίθετα 
για τους συνταξιούχους συνεχίζεται η φοροληστεία, με 
την υπερφορολόγηση (σε ποσοστά που φτάνουν το 40%) 
των παράνομων περικοπών των αναδρομικών των συντά-
ξεων, τα οποία επιστράφηκαν μετά από 6 χρόνια συνεχών 
αγώνων και, μάλιστα, άτοκα. 

Συνέχεια από την σελ. 1



Πραγματοποιούμε σήμερα τη Γενική Συνέλευσή μας, 
κλείνοντας 2 χρόνια από την προηγούμενη συνέλευση. Οι 
συνταξιούχοι αλλά και όλος ο λαϊκός κόσμος της χώρας 
μας αντιμετώπισε πολλά και δύσκολα προβλήματα που 
οφείλονται κυρίως στη συνέχιση της επιθετικής πολιτικής 
της κυβέρνησης της Ν.Δ, σε όλους τους τομείς της κοινω-
νικής ζωής της χώρας μας. 

Από μέρους του Δ. Συμβουλίου θέλουμε να χαιρετίσουμε 
τους συναδέλφους που παρευρίσκονται εδώ σήμερα και 
με τον προβληματισμό τους θα βοηθήσουν την παραπέρα 
δράση του σωματείου μας. 

Θέλουμε επίσης να χαιρετίσουμε τους συναδέλφους οι 
οποίοι, κάτω από τις δύσκολες συνθήκες που είχαμε να 
αντιμετωπίσουμε αυτό το διάστημα, συμμετείχαν στην 
αγωνιστική δράση εκφράζοντας την αντίθεσή τους στα 
μέτρα που λήφθηκαν σε βάρος μας. 

Στο Δ.Σ εκφράστηκε προβληματισμός για το αν θα 
μπορούσε και αν θα έπρεπε να συγκληθεί  Γ.Σ., καθώς 
λόγω ηλικίας και προβλημάτων υγείας ανήκουμε στις ευ-
παθείς ομάδες υψηλού κίνδυνου. 

Για την απόφαση που λήφθηκε αναφορικά με τη σύ-
γκληση της σημερινής συνέλευσης, λήφθηκε υπόψη ότι 
ένας σημαντικός αριθμός συναδέλφων έχει εμβολιαστεί 
και ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. 
Με αυτές τις προϋποθέσεις, καλούμαστε σήμερα να 
κάνουμε απολογισμό της δράσης μας και ταυτόχρονα να 
εκλέξουμε Εφορευτική Επιτροπή για να διενεργήσει τις 
εκλογές και να εκλεγεί νέα διοίκηση. 

Διανύουμε τον 2ο χρόνο διακυβέρνησης της χώρας 
μας από τη Ν.Δ. και όχι μόνο συνεχίζει αλλά και εντείνει 
την ίδια αντιλαϊκή – αντισυνταξιουχική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, 
προσθέτοντας συνεχώς νέα μέτρα και καταργώντας δι-
καιώματα που είχαν κατακτηθεί με πολλούς αγώνες και 
θυσίες. 

Η διάρκεια της πανδημίας με τα σοβαρά προβλήματα 
υγείας που δημιούργησε, καθώς και οι απαγορεύσεις των 
συναθροίσεων, είχαν σοβαρές συνέπειες για το συνταξιο-
δοτικό και λαϊκό κίνημα. 

Πολλοί συνάδελφοι περιορίστηκαν στα σπίτια τους σαν 
μέτρο προφύλαξης και, σωστά, μια και η κυβέρνηση δεν 
έλαβε κανένα ουσιαστικό μέτρο βελτίωσης του συστήματος 
υγείας, ενώ, για να απαλλαγεί από τις δικές της πολιτικές 
ευθύνες όσον αφορά στην επικρατούσα κατάσταση, κατά 
κόρον προπαγάνδιζε τη ρητορική της ατομικής ευθύνης. 

Συνεχίζει να θεωρεί πανάκεια τον εμβολιασμό και να 
ρίχνει την ευθύνη στους ανεμβολίαστους διαιρώντας την 
κοινωνία. Αντιθέτως, αδυνατίζει περαιτέρω το ΕΣΥ με τις 
απολύσεις των υγειονομικών που αρνούνται, λαθεμένα 

κατά την άποψή μας, να εμβολιαστούν, ενώ δεν παίρνει 
κανένα μέτρο για την κατάσταση στα ΜΜΜ και στους 
άλλους χώρους όπου συνωστίζεται κόσμος. 

Πολλά μέτρα θα έπρεπε να έχουν ληφθεί και υπήρχε 
πολύς χρόνος από το περσινό καλοκαίρι που η πανδημία 
ήταν σε ύφεση. Αν και η πολιτική ηγεσία γνώριζε ότι τον 
χειμώνα θα είχαμε έξαρση της πανδημίας, αντί να πάρει 
μέτρα για τη βελτίωση του ΕΣΥ με προσλήψεις γιατρών 
και νοσηλευτικού προσωπικού, μείωση του συνωστισμού 
σε αεροπλάνα και πλοία, μέτρα για εργαζομένους σε με-
γάλους χώρους εργασίας, άφησε ανεξέλεγκτους τους 
τουριστικούς πράκτορες, τις αεροπορικές και εφοπλιστικές 
εταιρείες, φροντίζοντας μόνο να εκμεταλλευτεί την πανδημία 
απαγορεύοντας τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, ώστε να 
περάσει την αντιδημοκρατική πολιτική της πιο εύκολα. 

Σημαντικά στοιχεία αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής το 
διάστημα που πέρασε ήταν: 

 
--Για το συνδικαλιστικό κίνημα 
Με την καθιέρωση του ηλεκτρονικού μητρώου, της 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, των προϋποθέσεων για απόφαση 
απεργίας, την κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων, 
καθώς και τα προβλήματα και τις δυσκολίες, τόσο στη 
διάρκεια της απεργίας όσο και για τις διαδηλώσεις η κυ-
βέρνηση στοχεύει στην απονεύρωση του εργατικού κινή-
ματος, στηριζόμενη παράλληλα στους προηγούμενους 
νόμους που είχε καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Επιβάλλεται, λοιπόν, 
να τις αντιπαλέψουμε μαζί με το εργατικό κίνημα. 

 
--Για την παιδεία 
Με την κατάργηση του ασύλου, την καθιέρωση της 

Ελάχιστης Βάσης ως προϋπόθεση για εισαγωγή στα ανώ-
τερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, την καθιέρωση διαφορετικών 
βιβλίων στα σχολεία και τη δημιουργία ειδικής αστυνομίας,  
η κυβέρνηση βάζει τα θεμέλια για μια ταξική εκπαίδευση 
από την οποία θα αποκλείονται τα παιδιά των λαϊκών 
στρωμάτων. Ταυτόχρονα, δημιουργεί έτσι τις προϋποθέσεις 
για φραγμούς στις διαμαρτυρίες και τους αγώνες των 
φοιτητών, σπουδαστών και μαθητών, καθώς και για την 
αύξηση των κερδών των ιδιοκτητών ιδρυμάτων ιδιωτικής 
εκπαίδευσης. 

 
--Ο νόμος που ψηφίστηκε για την κεφαλαιοποίηση 

των επικουρικών συντάξεων. 
Αποτελεί πρόδρομο για τις κύριες συντάξεις. Οι όποιες 

προσπάθειες κάνει η κυβέρνηση ώστε να ξεγελάσει τους 
συνταξιούχους και εργαζομένους για τον χαραχτήρα του 
μέτρου δεν πρέπει να περάσουν. Πρέπει να ξεσκεπαστεί ο 
ταξικός χαρακτήρας του μέτρου και οι συνέπειες τόσο για 
τους νέους εργαζομένους όσο και για τους συνταξιού-
χους. 

Οι νέοι ασφαλισμένοι, καθώς και προαιρετικά οι κάτω 
των 35 χρόνων, που εντάσσονται στον νέο νόμο θα υπο-
χρεώνονται να πληρώνουν συγκεκριμένα ποσά χωρίς να 
γνωρίζουν το ποσό και τον χρόνο καταβολής της Επικου-
ρικής Σύνταξης. Τα χρήματά τους θα παίζονται στο χρη-
ματιστήριο, θα αποτελούν τσάμπα χρήμα για τους κεφα-
λαιούχους και, βάσει όσων δείχνει η ελληνική και διεθνής 
πείρα όσον αφορά στα χρηματιστήρια και το τζογάρισμα, 
θα είναι ιδιαίτερα αμφίβολη η καταβολή επικουρικής σύ-
νταξης. 

Συνέχεια στην σελ. 4

 Γενική Συνέλευση 
 

Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της Ένωσης με σημαντική παρουσία συναδέλφων 
 που εξέλεξε Εφορευτική Επιτροπή και έκανε απολογισμό για τη διετία 
 κατά την οποία δεν ήταν δυνατές οι συνελεύσεις λόγω της πανδημίας.  

Για την ενημέρωση των συναδέλφων δημοσιεύουμε ολόκληρη την Εισήγηση του ΔΣ: 



Για τους παλαιούς συνταξιούχους στην πορεία της 
εφαρμογής του νόμου θα εξαφανιστούν οι επικουρικές 
μας συντάξεις. Και αυτό θα γίνει αφού δεν θα καταβάλλονται 
πλέον εισφορές στο ταμείο και με βάση τον νόμο του 
ΣΥΡΙΖΑ που καθορίζει το λεγόμενο μηδενικό έλλειμμα. Με 
βάση αυτό, οι επικουρικές συντάξεις θα δίδονται με βάση 
τα χρήματα που υπάρχουν, με αποτέλεσμα συνεχώς να 
μειώνονται έως την πλήρη κατάργηση των επικουρικών. 

–Η άνοδος της ακρίβειας. 
Αποτελεί σημαντικό ζήτημα που αντιμετωπίζουμε οι 

συνταξιούχοι, αλλά και όλοι οι εργαζόμενοι, με τη συνεχή 
άνοδο των τιμών ειδών λαϊκής κατανάλωσης και της ενέρ-
γειας (π.χ. το ρεύμα θα φτάσει το 30%). Για άλλη μια 
φορά καλούμαστε να πληρώσουμε το μάρμαρο από το 
πενιχρό εισόδημά μας, το οποίο δεν καλύπτει ούτε τις βα-
σικές ανάγκες μας. Οι όποιες δηλώσεις του πρωθυπουργού 
στην ΔΕΘ έχουν ημερομηνία λήξης, δεν καλύπτουν τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα λαϊκά νοικοκυριά, ενώ 
αντίθετα δίνουν παραπέρα χρήμα στους οικονομικούς πα-
ράγοντες της χώρας μας. 

Πέρα από όλα αυτά, εκτιμούμε ότι πρέπει να μας ανη-
συχεί η πολιτική και στρατιωτική κατάσταση στην περιοχή 
μας, καθώς οι ανταγωνισμοί παίρνουν συνεχώς και οξύτερες 
διαστάσεις, τόσο μεταξύ των μεγάλων ιμπεριαλιστικών 
δυνάμεων ΗΠΑ - ΡΩΣΙΑ - ΚΙΝΑ για την πρωτοκαθεδρία, 
όπως επίσης και μεταξύ δυνάμεων όπως Τουρκία – Ιράκ – 
Ιράν - Ελλάδα και Ισραήλ, προκειμένου κάθε χώρα να εξα-
σφαλίσει μεγαλύτερα οφέλη για την αστική τάξη της 
χωράς της. 

Η αποχώρηση των στρατιωτικών δυνάμεων από το Αφ-
γανιστάν είναι ένας στρατιωτικός ελιγμός των ΗΠΑ, για να 
συνεχίσουν και να εντείνουν τον ανταγωνισμό σε άλλες 
περιοχές κυρίως με την ΚΙΝΑ και όχι μόνο, πρακτική που 
θα οδηγήσει σε νέο κύμα προσφύγων. 

Πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο δαπανούσε 
η χώρα μας για τη συμμετοχή των στρατιωτικών της δυνά-
μεων στο Αφγανιστάν και πάνω από 4 δις για τη συμμετοχή 
της στα πολεμικά σχέδια του ΝΑΤΟ, με άμεσο κίνδυνο την 
εμπλοκή μας στα ψυχροπολεμικά σχέδιά του. Ιδιαίτερα 
πρέπει να μας ανησυχήσει η επέκταση των στρατιωτικών 
βάσεων του ΝΑΤΟ στη χώρα μας, γεγονός που την καθιστά 
στόχο σε περίπτωση σύγκρουσης. Αυτό αντικειμενικά βάζει 
το ζήτημα της ανάγκης να δυναμώσουμε την πάλη μας και 
προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Ένα μικρό ποσοστό από τα 6,2 δισεκατομμύρια ευρώ 
που δαπανήσαμε φέτος για εξοπλισμούς για λογαριασμό 
του ΝΑΤΟ θα επαρκούσαν για να ικανοποιήσουν τις λαϊκές 
ανάγκες. 

Το καλοκαίρι πέρασε και μπροστά μας έχουμε να αντι-
μετωπίσουμε αυτήν τη διαρκή, αντιλαϊκή επίθεση της κυ-
βέρνησης. Εμείς το όπλο που διαθέτουμε σήμερα είναι το 
ξεσκέπασμα αυτής της πολιτικής και η οργάνωση της 
αντίστασής μας, με συμμετοχή σε συγκεντρώσεις και πο-
ρείες, ώστε μαζί με τους άλλους συνταξιούχους και εργα-
ζομένους να ανατρέψουμε την πολιτική της. 

Με τη δράση και τους αγώνες, καταφέραμε να απο-
κρούσουμε αντισυνταξιουχικές αποφάσεις και πολιτικές. 
Ό,τι καταφέραμε μέχρι σήμερα είναι αποτέλεσμα αυτών 
των αγώνων, όπου αν η συμμετοχή ήταν μεγαλύτερη, τα 
πράγματα θα ήταν καλύτερα. 

Να αναφερθούμε ενδεικτικά στις μεγάλες συγκεντρώσεις 
των προηγούμενων χρόνων, όπως η συγκέντρωση του Δε-
κέμβρη του 2019 κάτω από συνθήκες καταρρακτώδους 
βροχής και την συνάντηση με Γεραπετρίτη, Σκέρτζο και 
Βούρτση στην οποία καταφέραμε να αποσπάσουμε την 
καταβολή των αναδρομικών του 11μηνου Μάη του 2015 - 
Ιούνη του 2016. Τα αναδρομικά αυτά καταβλήθηκαν με 
πολιτική απόφαση σε όλους και όχι μόνο σε αυτούς που 
είχαν κάνει αγωγές. 

Όλο αυτό το διάστημα που είχαν απαγορευτεί οι συνε-
λεύσεις και συναθροίσεις, το σωματείο σε άμεση συνεργασία 
με τη ΣΕΑ συνταξιούχων, άλλα και το ταξικό εργατικό 
κίνημα, και λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις απόψεις των 
επιστημόνων, προσπαθήσαμε και οργανώσαμε με επιτυχία 
την αντίσταση μας στα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση σε 
βάρος των συνταξιούχων και όλου του ελληνικού λαού. 

Συνολικά το σωματείο μας συμμετείχε στις συγκεντρώ-
σεις και τις διαδηλώσεις για όλα τα προβλήματα που μας 
αφορούν όπως: 

-Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για ασφαλιστικά, εργα-
σιακά μέτρα, αλλά και για υπεράσπιση δημοκρατικών δι-
καιωμάτων μας από προσπάθειες της κυβέρνησης, αλλά 
και ενάντια σε φασιστικές και νεοναζιστικές δυνάμεις. 

-Εκφράσαμε τη διαμαρτυρία μας για τους αντιλαϊκούς 
νόμους για την Παιδεία και απαιτήσαμε τη λήψη ουσιαστικών 
μέτρων για την υγεία και ασφάλεια. 

-Στείλαμε διαμαρτυρίες και υπομνήματα απαιτώντας 
τη χορήγηση της 13ης και της 14ης σύνταξης, για τη συμ-
μετοχή στον κοινωνικό τουρισμό, κάναμε συναντήσεις με 
υπουργούς και διοικητικούς αρμοδίους για θέματα που 
αφορούν τους συναδέλφους. 

-Συμμετείχαμε και στηρίξαμε, πλαισιώνοντας απεργιακές 
επιτροπές περιφρούρησης απεργιών ναυτεργατικών σω-
ματείων. 

Εκφράσαμε τη συμπαράστασή σε όλους τους εργαζο-
μένους που αγωνίζονταν για την υπεράσπιση και διεκδίκηση 
αιτημάτων, όπως η υπογραφή Σ.Σ. ή η διακοπή των απο-
λύσεων. 

Συμμετείχαμε σε εκδηλώσεις συμπαράστασης για τη 
διατήρηση της ειρήνης και της ανεξαρτησίας, συγκεντρώσεις 
αλληλεγγύης αλλά και εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για 
αυτούς που δολοφονήθηκαν πολεμώντας ενάντια στον 
φασισμό, αγωνιζόμενοι για τη δημοκρατία και την εθνική 
ανεξαρτησία. 

Αν κάποιος συνάδελφος θέλει λεπτομερή ενημέρωση 
για τη δράση του σωματείου, μπορεί να αποταθεί στα 
γραφεία. 

Στην κατεύθυνση αυτής της αγωνιστικής διεκδίκησης 
και προβολής των δίκαιων αιτημάτων μας, έχει αποφασιστεί 
από τη ΣΕΑ και η πανελλαδική συγκέντρωση συνταξιούχων 
στις 8 του Οκτώβρη και  ώρα 11.30 στην πλατεία Κλαυθ-
μώνος, με πορεία στο ΜΑΞΙΜΟΥ στο πρωθυπουργικό γρα-
φείο και επιδιώκοντας συνάντηση με τον πρωθυπουργό. 

Πρέπει όμως να αναφέρουμε ότι υπήρξαν αδυναμίες 
και καθυστερήσεις, αντικειμενικές λόγω κορωνοϊού και 
των μέτρων για την πανδημία, αλλά και υποκειμενικές από 
μέρους μας αδυναμίες στους τομείς της εγγραφής νέων 
μελών και της ένταξης στη δράση νέων συναδέλφων, οι 
οποίες είχαν και οικονομικές συνέπειες για το σωματείο 
μας. 

Με στόχο ένα καλύτερο αποτέλεσμα και μπαίνοντας 
στην περίοδο των αρχαιρεσιών, καθένας από εμάς πρέπει 
να δει κριτικά τη δουλειά και τη συμμετοχή στη δράση του 
σωματείου και να προσπαθήσει να τη βελτιώσει προς το 
συμφέρον των συναδέλφων του, αλλά και του ιδίου προ-
σωπικά. Επίσης, καλούμαστε να ανταποκριθούμε στις οι-
κονομικές υποχρεώσεις μας, προκειμένου το σωματείο να 
μπορέσει να συνεχίσει την ενημέρωση των μελών του και 
τη συνέχιση των αγώνων του. 

Έχουμε τις δυνατότητες και, αν προσπαθήσουμε πε-
ρισσότερο, μπορούμε να τα καταφέρουμε.



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΦΚΑ 
«Πλεονάσματα» από τις πλάτες των συνταξιούχων 

Η σταθερή συμπίεση των κύριων συντάξεων για 
τους 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, η μείωση της 
κρατικής χρηματοδότησης προς τον ΕΦΚΑ, η παραπέρα 
απαλλαγή των επιχειρήσεων από το «άχθος» της Κοι-
νωνικής Ασφάλισης, όπως και η ελλειμματική λειτουργία 
του επικουρικού Ταμείου (ΕΤΕΑΕΠ), που θα οξυνθεί 
παραπέρα με την ιδιωτικοποίηση της Επικουρικής Ασφά-
λισης και τη δημιουργία του ΤΕΚΑ για τους νέους 
ασφαλισμένους, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του 
προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ για το 2022 που συζητήθηκε 
και εγκρίθηκε χτες στη διοίκηση του Οργανισμού. 
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του προϋπολογι-

σμού, η δαπάνη του ΕΦΚΑ για τις κύριες συντάξεις μει-
ώνεται στα 25,849 δισ. ευρώ από 25,880 δισ. φέτος και 
26,085 δισ. ευρώ το 2020. Και παίρνοντας υπόψη ότι 
από αυτά, τα 5,890 δισ. ευρώ πηγαίνουν για τις συντάξεις 
των δημοσίων υπαλλήλων, που ως εργοδότης το κράτος 

έχει την ευθύνη να καλύπτει. 
Τον προϋπολογισμό καταψήφισε ο Δ. Κουμπούρης, 

πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, ως εκ-
πρόσωπος των συνταξιούχων. Τονίζοντας ότι ο προ-
ϋπολογισμός 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. 
Απαίτησε 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 ιδιω-
τικοποίηση στον οργανισμό και να προσληφθεί προσω-
πικό με μόνιμη και σταθερή εργασία για την άμεση έκ-
δοση των συντάξεων. 

Συνέχεια από την σελ. 1

ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια λειτουργίας μιας επιχείρη-
σης, δηλαδή κριτήρια όπως πόσοι νοσηλεύτηκαν, πόσες 
και πόσο ακριβές εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν, πόσες 
χειρουργικές και άλλες επεμβάσεις έγιναν και τελικά 
πόση εξοικονόμηση πόρων επιτεύχθηκε. 

Για αυτόν τον λόγο, δεν μπορεί κανένας να κλείσει 
ραντεβού στα κέντρα υγείας (όσα λειτουργούν), όπως 
ανέδειξε το σωματείο μας με καταγγελία στις 20 Οκτώ-
βρη για τον Οίκο Ναύτη και το Τζάνειο. Εφόσον, βέβαια, 
καταφέρει κάποιος να κλείσει ραντεβού, γιατί σε πολλές 
περιπτώσεις δεν υπάρχουν διαθέσιμοι γιατροί, αλλά 
και στις περιπτώσεις που υπάρχει γιατρός κλείνεται 
μετά από ένα μήνα έως και έναν χρόνο. 
Ίδια κατάσταση επικρατεί σε ΟΛΑ τα Κέντρα Υγείας, 

σε ΟΛΑ τα Νοσοκομεία. 
Στην ίδια κατεύθυνση προτείνεται και η λειτουργία 

του ΕΟΠΥΥ, με όρους "ασφαλιστικής εταιρείας". Προ-
κειμένου να γίνει το σύστημα "αποδοτικότερο", επιλέγει 
να βλέπει τον εργαζόμενο, τον άνεργο, τον συνταξιούχο 

σαν πελάτη. Αυτό σημαίνει νέους κόφτες στις παροχές 
για τους ασφαλισμένους, σε αναγκαίες διαγνωστικές 
εξετάσεις, σε φάρμακα, σε θεραπείες. 
Όλα τα παραπάνω αναδεικνύουν πιο καθαρά ότι 

απέναντι στην ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών 
της κοινωνίας στην Υγεία βρίσκεται το εμπόδιο του 
κέρδους των μεγάλων επιχειρήσεων στον χώρο. Ακριβώς, 
σε αυτό το "παιχνίδι" θέλουν να βάλουν σαν παίκτη το 
"νέο ΕΣΥ", να λειτουργεί δηλαδή με τους όρους της 
αγοράς. 
Οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι και συνολικά όλος 

ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να επαναπαύονται. Η 
υγεία του λαού δεν μπορεί να συνεχίσει να παίζεται κο-
ρώνα – γράμματα, πρέπει να διεκδικήσουμε και να πα-
λέψουμε τώρα, για να ληφθούν μέτρα προστασίας της 
υγείας. 
Μέτρα όπως: 
--Η εξασφάλιση δωρεάν, πλήρους και απρόσκοπτης 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας σε 
όλους. 

--Η πλήρης και επαρκής κρατική χρηματοδότηση 
των δημόσιων νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας και 
των άλλων μονάδων Υγείας από τον κρατικό προϋπο-
λογισμό. 

--Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης όλων των κλάδων και 
ειδικοτήτων στα δημόσια νοσοκομεία, στα Κέντρα 
Υγείας και τις άλλες μονάδες Υγείας. 

--Η δωρεάν διάθεση των ειδικών φαρμάκων και των 
φαρμάκων για τις ασθένειες που τις συνοδεύουν, τα 
συμπληρώματα διατροφής. 
Οι ανάγκες του λαού μας είναι μεγάλες και υπάρχουν 

όλες οι δυνατότητες να ικανοποιηθούν τον 21ο αιώνα. 



Χωρίς σταματημό η ακρίβεια κατατρώγει το λαϊκό 
εισόδημα συνταξιούχων και εργαζομένων, μεγαλώνοντας 
κι άλλο την «ψαλίδα» ανάμεσα στις λαϊκές ανάγκες και 
στην ικανοποίηση ακόμα και των πλέον στοιχειωδών 
από αυτές. Οι τιμές σε όλα τα είδη ευρείας κατανάλωσης 
έχουν πάρει «φωτιά». Το ζούμε καθημερινά, με τους 
φουσκωμένους λογαριασμούς που φτάνουν στο σπίτι 
μας, με τα καύσιμα, που τα πληρώνουμε χρυσάφι, με 
τους λογαριασμούς από τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ. 
Σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία, ο πληθωρισμός 

αυξήθηκε 4,8% τον Νοέμβρη μετά το 3,4% του Οκτώβρη 
και το 2,2% του Σεπτέμβρη. Το ράλι των ανατιμήσεων 
συνεχίζεται αμείωτο και προκαλεί ίλιγγο η σύγκριση με 
έναν χρόνο πριν: Το φυσικό αέριο αυξήθηκε κατά 132% 
σε ετήσια βάση, κατά 45,9% το πετρέλαιο θέρμανσης 
και κατά 18,9% το ηλεκτρικό ρεύμα. Αντίστοιχα αυξή-
θηκαν και τα είδη διατροφής. 

Συγκεκριμένα: 
3,0% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα 

ποτά, κυρίως λόγω αύξησης σε: Ψωμί 3,9%, ελαιόλαδο 
22,1%, αρνί και κατσίκι 16,3%, πουλερικά 8,5%, νωπά 
ψάρια 7,9%, νωπά λαχανικά 9,3%, πατάτες 9,1%, τυριά 
1,5%.  

11,7% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως 
των τιμών σε φυσικό αέριο (όπου παρατηρείται 
εκτίναξη 132,3%), ηλεκτρισμό 18,9% και πετρέλαιο 
θέρμανσης 45,9%. 

9,2% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως 
των τιμών σε καύσιμα και λιπαντικά 22,3%, εισιτήρια 
μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο 30,4%, καινούργια 
αυτοκίνητα 5%. 
Οι ανατιμήσεις αυτές επιβαρύνουν τους οικογενει-

ακούς προϋπολογισμούς, που βρίσκονταν έτσι κι αλλιώς 
στα όριά τους με τις πετσοκομμένες συντάξεις, και 
μας κάνουν κυριολεκτικά τον βίο αβίωτο. 
Η κυβέρνηση, για να πετάξει από πάνω της την ευ-

θύνη, καλλιεργεί εφησυχασμό, δηλώνει ότι η έκρηξη 
της ακρίβειας είναι παροδικό φαινόμενο και «νίπτει τας 
χείρας της», με τη δικαιολογία ότι πρόκειται για παγκό-

σμιο πρόβλημα. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ενέργεια, 

όπου η στρατηγική της «πράσινης μετάβασης» και της 
απελευθέρωσης της ηλεκτρικής ενέργειας  αποτελεί 
βασική αιτία για την αύξηση των τιμών. 
Μεγάλες είναι οι ευθύνες όλων των αστικών κομμάτων 

για την έκρηξη της ενεργειακής φτώχειας, την εκτίναξη 
των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού 
αερίου. Είναι από κοινού υπεύθυνα, γιατί μαζί στηρίζουν 
και προωθούν την πολιτική της «πράσινης μετάβασης» 
και της «απελευθέρωσης» της αγοράς ενέργειας της 
ΕΕ. 
Οι συνέπειες από την εφαρμογή αυτής της πολιτικής 

στην Ελλάδα είναι ο εγχώριος λιγνίτης και η φιλική 
προς το περιβάλλον εγχώρια υδροηλεκτρική παραγωγή 
να μη ξεπερνούν πλέον το 13% του συνολικού ποσοστού. 
Το 42,7% ανήκει στο πανάκριβο εισαγόμενο φυσικό 
αέριο και το 16% προέρχεται πλέον από εισαγωγές 
από τα Βαλκάνια, αφού εκεί η παραγωγή από στερεά 
καύσιμα δεν φαίνεται να βλάπτει το περιβάλλον. 
Ακόμα κι αν τους επόμενους μήνες υπάρξει σχετική 

υποχώρηση μετά το ράλι των ανατιμήσεων, το μεγαλύ-
τερο μέρος της αύξησης θα παραμείνει και θα αποτελεί 
μόνιμο βραχνά για το λαϊκό εισόδημα, ιδιαίτερα για την 
ενέργεια, επειδή το κόστος της μετακυλίεται σε όλα τα 
προϊόντα που καταναλώνει η λαϊκή οικογένεια. 
Η συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στη βουλή για 

την ακρίβεια και η κάλπικη αντιπαράθεση με την ΝΔ 
και τον ΣΥΡΙΖΑ δεν πείθει πλέον γιατί: 

- Είναι όλοι συνένοχοι, όσοι κυβέρνησαν, για τη 
μεγάλη μείωση των μισθών και συντάξεων και στο 
πάγωμά τους για μια δεκαετία. 

- Είναι συνένοχοι για τη φοροαφαίμαξη του λαού 
και την εκτίναξη των άδικων έμμεσων φόρων. 

- Είναι συνένοχοι για τη σημερινή κατάντια του 
δημόσιου συστήματος Υγείας, την κατάσταση στα 
σχολεία και στα πανεπιστήμια. 
Η πικρή αλήθεια είναι πως οι εργαζόμενοι, οι συντα-

ξιούχοι, ο λαός της χώρας μας αφού πλήρωσαν την 
κρίση του 2008 - 2018, με άμεσες δραστικές περικοπές 
μισθών, συντάξεων και με εκτίναξη των φόρων, τώρα 
πληρώνουν μια ραγδαία υποβάθμιση του εισοδήματός 
τους, μέσα από τον αυξανόμενο πληθωρισμό. 
Οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι δεν πρέπει να συμ-

βιβαστούν με την ιδέα ότι κάθε μέρα θα περιορίζουν          
κι άλλο τις ανάγκες τους, ότι θα παραιτούνται ακόμα  
κι από τα στοιχειώδη. Απάντηση είναι ο αγώνας        
για άμεσα μέτρα ανακούφισης από την ακρίβεια, για 
αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, η πάλη για 
να ζει ο λαός με αξιοπρέπεια, σύμφωνα με τις σύγχρονες 
ανάγκες του.
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