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Οι συντάξεις, η Υγειά, είναι πλέων φανερό ότι θα αποτελέ-
σουν τον νέο γύρο της αντιασφαλιστικής επίθεσης που ετοιμάζει 
η κυβέρνηση ξεδιπλώνοντας ξανά προπαγανδιστικό μπαράζ με 
στόχο να πείσουν εργαζόμενους και ιδιαίτερα τους νέους για τα 
θετικά της ιδιωτικής ασφάλισης και την εφαρμογή του κεφαλαι-
οποιητικού συστήματος στον τομέα στην πρώτη φάση της δη-
μόσιας επικουρικής ασφάλισης. 

Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού όπως και η τοποθέτηση του 
υφυπουργού Εργασίας Π. Τσακλόγλου με την κινδυνολογία και 
τις αναφορές στο ασφαλιστικό σύστημα, που συνέδεσε ευθέως 
το Ασφαλιστικό με τα δημοσιονομικά και πρόβαλε τον ισχυρισμό 
ότι αυτό προκαλεί «υψηλή συνταξιοδοτική δαπάνη, υψηλές με-
ταβιβάσεις από τον προϋπολογισμό» και «περιορισμό δυνατοτή-
των για άσκηση άλλων δημοσίων πολιτικών»! Αποκαλύπτει ότι 
παρά τη ρητορεία ότι η «μεταρρύθμιση» που σχεδιάζει η κυβέρ-
νηση αφορά μόνο τις επικουρικές συντάξεις, αφορούν στο σύ-
νολο της Ασφάλισης, δηλαδή και τις κύριες συντάξεις, και 
μάλιστα κυρίως αυτές. 

Διότι η χρηματοδότηση όσον αφορά τη συνταξιοδοτική δα-
πάνη από τον προϋπολογισμό αφορούν αποκλειστικά τις κύριες 
συντάξεις και όχι τις επικουρικές, αφού για τις τελευταίες το 
κράτος δεν δίνει ούτε ευρώ. Με βάση τον νόμο που ψήφισε ο 
ΣΥΡΙΖΑ και η Ν.Δ 

Κατά συνέπεια, η κυβέρνηση θέτει θέμα για το σύνολο του 
Ασφαλιστικού και όχι μόνο για την επικουρική ασφάλιση και αυτή 
η προπαγάνδα τους μέσω των ΜΜΕ δεν περιορίζεται στην προ-
ετοιμασία της επικείμενης ιδιωτικοποίησης των επικουρικών, 
αλλά αποβλέπει στην υπεράσπιση συνολικά των αντιδραστικών 
αναδιαρθρώσεων στην Κοινωνική Ασφάλιση την οποία θεωρεί 
«υψηλή», που στερεί πόρους από τη χρηματοδότηση επιχειρη-
ματικών ομίλων. 

Ο προκλητικός ισχυρισμός πως δήθεν η χρηματοδότηση του 
προϋπολογισμού για τις κύριες συντάξεις εμποδίζουν την 
άσκηση κοινωνικής πολιτικής. Είναι η προσφιλής επαναφορά της 
γνωστής προπαγάνδας, και μάλιστα από τις πιο αισχρές του 
«κοινωνικού αυτοματισμού», που επιχειρεί να στρέψει τη μία 
ομάδα εργαζομένων ενάντια στην άλλη, τη μία κοινωνική κατη-
γορία απέναντι στις άλλες, τους συνταξιούχους ενάντια στους 

Οι Εργαζόμενοι οι συνταξιούχοι και συνολικά ο λαός της χώρας 
βρίσκεται αντιμέτωπος με τραγικές καταστάσεις από τις συνεχιζόμενες 
οικονομικές κρίσεις και τις συνέπειες της πανδημίας. 

Την δύσκολη αυτή περίοδο εκμεταλλεύεται η ΝΔ προκείμενου να ξε-
περάσει την κρίση σε βάρος των εργαζομένων προτάσσοντας τα συμφέροντα 
των μεγάλων επιχειρήσεων Εφοπλιστών, τραπεζιτών και βιομηχάνων 
έναντι των αναγκών του λάου ψηφίζοντας ένα νομοσχέδιο έκτρωμα και 
παίρνοντας για άλλη μια φορά τα παράσημα από την εργοδοσία. 

Ο αντεργατικός νόμος που ψηφίστηκε από τους βουλευτές της ΝΔ και 
τα μισά του άρθρα από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ, αποτελεί συ-
νέχεια όλων των προηγούμενων αντεργατικών νόμων που πάρθηκαν από 
την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ διευρύνοντας τις ελαστικές 
μορφές εργασίας, και στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 
κερδοφορίας του κεφαλαίου 

Το έκτρωμα αυτό, είναι κόλαση για τους εργαζόμενους, είναι η απο-
κάλυψη της εξαθλίωσης. Ο πολυδιαφημισμένος «εκσυγχρονισμός» από 
την κυβέρνηση φέρνει πολύ μεγάλες ανατροπές, αφού νομοθετείται για 
πρώτη φορά στη χώρα μας η 10ωρη εργασία, 135 χρόνια μετά την 
απεργία των εργατών του Σικάγο και ακριβώς 101 χρόνια ύστερα από τη 
νομοθέτηση το 8ωρου στη χώρα μας. 

Οι εργαζόμενοι ως σύγχρονοι σκλάβοι θα αναγκάζονται να δουλεύουν 
10 ώρες με απλήρωτες υπερωρίες για σχεδόν 6 μήνες, με μόνη εργοδοτική 
δέσμευση την απόδοση λίγων ημερών άδειας στο ίδιο διάστημα. Η 
απλήρωτη υπερωριακή εργασία, η κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας 
οδηγούν σε νέες μειώσεις μισθών και αποτελούν τις βάσεις της εξαθλίωσης 
και της εντατικοποίησης, εργασίας. 

Τα μέτρα αυτά πλήττουν κυρίως τους νέους εργαζόμενους, που ήδη 
εργάζονται χωρίς τα βάθρα της σταθερής εργασίας και βρίσκονται πνιγμένοι 
στις διάφορες ελαστικές εργασιακές σχέσεις, στα κακοπληρωμένα προ-
γράμματα απασχόλησης, στην ανεργία. 

Η στόχευση της κυβέρνησης είναι να μετατρέψει όλη τη χώρα σε μια 
μεγάλη ειδική οικονομική ζώνη, που οι επιχειρηματικοί όμιλοι θα είναι 
πλήρως ελεύθεροι να απασχολούν όποτε και όσο θέλουν τους εργαζόμενους, 
να τους πληρώνουν με μισθούς των 500 ευρώ, να τους έχουν στη διάθεσή 
τους 7 μέρες τη βδομάδα. 

Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και η ψήφιση του νόμου 4714/20 του 
Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας που κατέθεσε και ψηφίστηκε στην 
βουλή ο υπουργός καταργεί ουσιαστικά τις συλλογικές συμβάσεις σε 
πρώτη φάση στα ποντοπόρα πλοία καθορίζοντας για όλους τους ναυτεργάτες 
πλην Πλοίαρχου, Υποπλοίαρχου Α΄ και β μηχανικού τους εξευτελιστικούς 
μισθούς του διεθνούς γραφείου εργασίας με σημαντικές συνέπειες και για 
τους συνταξιούχους λόγω της δραστικής μείωσης των καταβαλλόμενων 
εισφορών στο ΝΑΤ. 

Δεν είναι τυχαίες και οι τελευταίες δηλώσεις του πρόεδρου της ΕΕΕ 
και τα ευχαριστήρια για την ικανοποίηση όλων των αιτημάτων τους. 

Η αντιλαϊκή αυτή πολιτική θα οδήγηση στην λαϊκή αγανάκτηση και η 
κυβέρνηση γνωρίζοντας ότι η θα εκδηλωθεί γρήγορα προσπαθεί να απο-
διοργανώσει και να διαλύσει εκ θεμελίων το όποιο προστατευτικό πλαίσιο 
είχε απομείνει για τους εργαζόμενους και να δυσκολέψει την ουσιαστική 
λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων. για να μπορεί ευκολότερα 
και με λιγότερες πολιτικές συνέπειες να περνά την αντιλαϊκή αντεργατική 
ταξική πολιτική της. 

Νέοι μηχανισμοί απεργοσπασίας σε συνέχεια της απεργοκτόνας 
διάταξης που νομοθέτησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, υπερδιπλασιάζοντας 
τον αριθμό των εργαζομένων που συγκροτούν απαρτία για την ψήφιση 
απεργίας, προχωρά σε λήψη όλων και ποιο αντιδημοκρατικών μεθόδων 
όπως Γενίκευση της πρόβλεψης για «προσωπικό ασφαλείας». Συγκεκριμένα, 
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εργαζόμενους, τους νέους ενάντια στους γονείς και τους παπ-
πούδες τους. «Παλιά μου τέχνη κόσκινο»! 

Πρόκειται για τοποθέτηση - επιβεβαίωση της στρατηγικής 
την οποία υπηρετούν διαχρονικά όλες οι αστικές κυβερνήσεις 
και στην Κοινωνική Ασφάλιση, μετατρέποντάς την σταδιακά σε 
«ατομική υπόθεση» και μειώνοντας τη συμμετοχή του κράτους 
στη χρηματοδότηση. Άλλωστε, στην τοποθέτηση η Ε. Αχτσιό-
γλου πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίστηκε τις ανατρο-
πές που έγιναν με τον νόμο Κατρούγκαλου (4387/16) και τάχθηκε 
υπέρ των «πολλαπλών πυλώνων» στην Ασφάλιση, ότι ακριβώς 
δηλαδή υποστηρίζει και η ΝΔ. Να υπενθυμίσουμε ότι, ο νόμος 
Κατρούγκαλου υιοθέτησε και τη κεφαλαιοποίηση» για τις επικου-
ρικές συντάξεις και πάνω σε αυτόν πατάει σήμερα η ΝΔ για να 
προχωρήσει παραπέρα στην αμιγώς κεφαλαιοποίηση - ιδιωτικο-
ποίηση των επικουρικών συντάξεων. 

Η κυβέρνηση Προσπαθώντας να αντιστρέψει την πραγματι-
κότητα σχετικά με το Ασφαλιστικό, ο υπουργός Εργασίας ανα-
φέρθηκε και στην ανασφάλιστη δουλειά των νέων, μιλώντας την 
προηγούμενη βδομάδα στη Γενική Συνέλευση των Ασφαλιστικών 
Εταιρειών Ελλάδας, έφτασε στο σημείο να υποστηρίξει πως με 
την ιδιωτικοποίηση των επικουρικών, «θα βάλουμε αντικίνητρα 
για τη μαύρη εργασία που έχει πολύ υψηλά ποσοστά στην ερ-
γασία των νέων». Σαν να είναι η εισφοροδιαφυγή επιλογή» των 
ίδιων των εργαζομένων και όχι των εργοδοτών, που απολαμβά-
νουν την πολύμορφη ασυλία του κράτους για να αφήνουν ανα-
σφάλιστους ειδικά τους νέους. 

Η υπονόμευση της δημόσιας Κοινωνικής Ασφάλισης είναι 
κοινή απόφαση της κυβέρνησης και όλων των κομμάτων που 
ακολουθούν την ίδια αντεργατική - φιλοεργοδοτική πολίτικη που 
συνοδεύεται και από μια επιχείρηση προπαγανδιστικής στήριξης 
των ιδιωτικών ασφαλίσεων, με τον υπουργό Εργασίας να δηλώ-
νει στη συνέλευση των ιδιωτικών Ασφαλιστικών Εταιρειών «είμα-
στε εξίσου ανοιχτοί στην παρουσία της ιδιωτικής ασφάλισης στις 
διαφορετικές της μορφές. 

Παράλληλα, οι εταιρείες του κλάδου ήδη έχουν αναλάβει 
σχετική εκστρατεία «ενημέρωσης» του κοινού για την «ανάγκη» 
ιδιωτικής ασφαλιστικής κάλυψης στην Υγεία και κινούνται επίσης 
μετά την ψήφιση της τροπολογίας που πρόσφατα έφερε η κυ-
βέρνηση για την είσοδο των "πιστοποιημένων" ιδιωτών στον 
ΕΦΚΑ, υλοποιώντας κατά γράμμα τις οδηγίες της ΕΕ για εκχώ-
ρηση σημαντικών υπηρεσιών του Δημοσίου στην επιχειρηματική 
δράση. 

Υποκριτικά ισχυρίζεται ότι θέλει τάχα να αντιμετωπίσει το 
πρόβλημα των χιλιάδων εκκρεμών συντάξεων, που η ίδια αλλά 
και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις δημιούργησαν, αφού την 
ίδια ώρα αγνοούν προκλητικά τα αιτήματα για πρόσληψη μόνι-
μου προσωπικού. 

Συνολικά η πολιτική που εφαρμόζεται από την κυβέρνηση 
απέναντι του ελληνικού λαού των εργαζόμενων και συνταξιού-
χων και ιδιαίτερα με την ψήφιση του νέου νομοσχεδίου, που κα-
ταργεί το 8ωρο, κατάκτηση χρόνων, την εφαρμογή 12ωρου, την 
κατάργηση του δικαιώματός στην απεργία. του ηλεκτρονικού 
φακελώματος την κατάργηση του κοινωνικού χαραχτήρα της 
ασφάλισης και το τζογάρισμα των ασφαλιστικών συνδρομών στα 
χρηματιστήρια επιβεβαιώνει την ταξική επιλογή της στοχεύοντας 
στο να εξασφαλίζει υπερκέρδη στους τραπεζίτες, τους εφοπλι-
στές και συνολικά στους έχοντες και κατέχοντες. 

Το εισόδημα των εργαζομένων, η διασφάλιση της υγείας, της 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, έρχονται σε δεύτερη μοίρα 
για την κυβέρνηση. Προτεραιότητα έχει η ενίσχυση των εργοδο-
τών, όσων μέχρι σήμερα πλούτισαν από τη δουλειά και τον 
μόχθο μας. 

Ο ελληνικός λαός οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι δεν μπο-
ρεί και δεν πρέπει να περιμένουν αλλαγή της ταξικής αυτής πο-
λίτικης που εφαρμόζουν όλα τα κόμματα του ευρωμονόδρομου, 
πρέπει να σταματήσουν να πείθονται από την προπαγάνδα των 
ΜΜΕ και της κυβέρνησης, να ανατρέψουν τις συνδικαλιστικές 
ηγεσίες που στηρίζουν αυτές τις πολιτικές, να οργανωθούν στα 
σωματεία τους και να αγωνιστούν για την ανατροπή αυτής της 
πολιτικής και αυτών που την εφαρμόζουν. 

Μόνο στα χέρια μας βρίσκεται η υπεράσπιση των δικαιωμά-
των μας και μόνο αν κλιμακώσουμε τον αγώνα θα μπορέσουμε 
να τα κερδίσουμε και να ζήσουμε μια ζωή σύμφωνα με την ανά-
γκες μας. 

Συνέχεια από την σελ. 1 Συνέχεια από την σελ. 1
σε όλο τον ιδιωτικό τομέα (και όχι μόνο στο Δημόσιο και σε επιχειρήσεις 
«κοινής ωφέλειας», όπως ισχύει τώρα) θα απαιτείται από τα συνδικάτα να 
καθορίζουν και να γνωστοποιούν έγκαιρα στην εργοδοσία συγκεκριμένο 
αριθμό εργαζομένων, που θα απασχολούνται ως «προσωπικό ασφαλείας» 
κατά τη διάρκεια απεργιών. Με τον μηχανισμό απεργοσπασίας που στήνει 
η κυβέρνηση, ουσιαστικά επιχειρεί την απονεύρωση της απεργιακής κι-
νητοποίησης, ώστε να περιορίζεται η πίεση που μπορούν να ασκούν οι 
εργαζόμενοι στην εργοδοσία. Όπως αναφέρει μάλιστα το υπουργείο, φα-
νερώνοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να μετατραπεί η απεργία σε 
μια «συμβολική πράξη», στο νόμο υπάρχει η υποχρέωση στα συνδικάτα 
για εξασφάλιση παροχής ελάχιστων υπηρεσιών στο ευρύ καταναλωτικό 
κοινό κατά τη διάρκεια απεργιακών κινητοποιήσεων». Όχι τυχαία, το 
υπουργείο έφερε ως παράδειγμα τις αστικές συγκοινωνίες, για να στηρίξει 
προπαγανδιστικά την διάταξη αυτή ότι τα συνδικάτα δεν θα κάνουν 
κανονική απεργία, αλλά θα υποχρεώνονται για κίνηση πχ. του ενός τρίτου 
(!) των συρμών του Μετρό. Αντίστοιχα θα είναι και για τις ακτοπλοϊκές 
συγκοινωνίες. 

Καθιερώνονται επίσης ποινές στα σωματεία και αποζημίωση στην ερ-

γοδοσία για «παράνομες» και «καταχρηστικές» απεργίες. Θα παρέχεται η 
δυνατότητα στον εργοδότη να διεκδικήσει αποζημίωση από τους απεργούς 
και τα συνδικάτα σε περίπτωση που μια κινητοποίηση κριθεί παράνομη, 
καταχρηστική ή και τα δύο. Με δεδομένο ότι ήδη  στις 10 οι 9 απεργίες 
κρίνονται παράνομες ή/και καταχρηστικές από τα δικαστήρια, η πρόβλεψη 
αυτή σημαίνει οικονομική εξόντωση των συνδικάτων και μια «δαμόκλειο 
σπάθη» που θα επικρέμαται μόνιμα πάνω από τα κεφάλια των απεργών. 

Πρόσθετα εμπόδια στη λήψη απόφασης για απεργία και νέο χτύπημα 
στη ζωντανή δράση των συνδικάτων. Η νέα διάταξη περί εφαρμογής της 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την πραγματοποίηση απεργίας που  θα 
συνδυάζεται με τη διάταξη περί υποχρεωτικής συμμετοχής στη Συνέλευση 
που αποφασίζει απεργία τουλάχιστον του 50+1% των οικονομικά ενεργών 
μελών του πρωτοβάθμιου συνδικάτο. 

Στα μέτρα αυτά κυβέρνησης και κεφαλαίου να μετατρέψουν κάθε 
χώρο δουλειάς σε εργασιακό γκέτο, με εργάτες χωρίς δικαιώματα. 
επιβάλλεται να αντισταθούμε και να μην το επιτρέψουμε τα παιδιά και τα 
εγγόνια μας, να δουλεύουν με χειρότερους όρους από εμάς. Να μην επι-
τρέψουμε να καταργήσουν κατακτήσεις πολλών χρόνων, όπως το ωράριο 
εργασίας, το δικαίωμα να πληρώνεται η υπερωρία, το δικαίωμα να απο-
φασίζουν τον τρόπο, το χρόνο και την μορφή των διεκδικήσεων του, 
χωρίς τους περιορισμούς και απαγορεύσεις. 

Είναι ώρα ευθύνης όλων μας, να αντισταθούμε στο νόμο τερατούργημα 
που η συνδικαλιστική ηγεσία της ΓΣΕΕ, παίρνοντας για άλλη μια φορά τα 
παράσημα του κοινωνικού εταιρισμού από την εργοδοσία αλλά και από 
την σημερινή κυβέρνηση σφύριζε αδιάφορα όταν απαιτείτο η οργάνωση 
όλων των εργαζομένων για να ανατραπεί 

Μια πρέπει να είναι η απάντηση από πλευράς εργαζομένων και συ-
νταξιούχων η συμμετοχή σε ένα ενιαίο αγωνιστικό μέτωπο πάλης απομο-
νώνοντας τις συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες για την ικανοποίηση 
των σύγχρονων αναγκών. 

Στο πλαίσιο αυτό θα είναι και η απάντηση των συνταξιούχων που 
στην συνάντηση της συντονιστικής επιτροπής συνταξιούχων όλης της 
χώρας αποφασίστηκε παίρνοντας υπόψη ότι το διάστημα του καλοκαιριού 
δεν συνιστάται για κινητοποιήσεις συνταξιούχων για πανελλαδική συγκέ-
ντρωση και πορεία στην Αθήνα. 

Εδώ και τώρα να δοθεί ταξική απάντηση στα σχέδια κυβέρνησης και 
κεφαλαίου για τις εργασιακές σχέσεις και τον εργάσιμο χρόνο. Να μην 
περάσει η ένταση της καταστολής, τα σχέδια για τον νέο συνδικαλιστικό 
νόμο Να ακυρωθεί η προσπάθεια να περάσει σιωπητήριο στους εργατικούς 
αγώνες και χτύπημα κάθε φωνής που αντιστέκεται μέσα στα εργοστάσια 
και τους χώρους δουλειάς. 



Ενημέρωση  
για τις φορολογικές δηλώσεις

Με δεκάδες απεργιακές  
αγωνιστικές συγκεντρώσεις  

τίμησαν σε όλη την χώρα  
οι εργαζόμενοι την 1 Μάι

Άνοιξε στα τέλη του Μάη η πλατφόρμα της εφορίας, που 
αφορά τις δηλώσεις των φυσικών προσώπων για εισοδήματα 
που αποκτήθηκαν μέσα στο 2020. Μέσα όμως στο 2020, μεγάλο 
μέρος των συνταξιούχων, πήρε και ένα μέρος από τα κλεμμένα 
των συντάξεων μας, σε εφαρμογή κατά περίπου στο μισό, της 
τελεσίδικης απόφασης του Συμβούλιου της Επικρατείας. Αυτά 
τα αναδρομικά τότε δόθηκαν χωρίς να φορολογηθούν. (Άλλη 
μια κοροϊδία της κυβέρνησης Μητσοτάκη στους συνταξιούχους, 
μιας και φορολογεί παράνομα κρατηθέντα ποσά των συντάξεων 
μας, χωρίς ποτέ να πληρώσει το παραμικρό για αυτή την παρα-
κράτηση και χωρίς ποτέ να επιστρέψει όλα τα κλεμμένα, αλλά 
μόνο ένα μέρος). 

Η φορολόγηση τους με απόφαση του Υπουργείου Οικονομι-
κών, θα γίνει ξεχωριστά από την παρούσα φορολογική δήλωση 
και θα αφορά σε τροποποιητικές δηλώσεις των οικονομικών 
ετών 2015 και 2016 με τις δηλώσεις που έγιναν το 2016 και 2017 
αντίστοιχα. Η πλατφόρμα αυτή αναμένεται να ανοίξει κατά τον 
Σεπτέμβρη και η προθεσμία υποβολής, λήγει στο τέλος του 
χρόνου. Όταν ανοίξει η πλατφόρμα το μόνο που έχει να κάνει ο 
κάθε φορολογούμενος θα είναι να ελέγξει τα ποσά που αυτόματα 
και μέσω της εφορίας θα αναρτηθούν στις τροποποιητικές δη-
λώσεις των υπόχρεων συνταξιούχων και αν τα ποσά συμφωνούν, 
τότε απλά θα υποβάλλει την τροποποιητική δήλωση στη εφορία. 
Η πρώτη για την επιστροφή των ποσών που αφορά την περίοδο 
από 11/6/2015 έως 31/12/2015 και η δεύτερη για την περίοδο 
1/1/2016 έως 12/5/2016. Υπολογίζεται ότι ο φόρος θα κυμαίνεται 
από 20% και πάνω, ανάλογα τα δηλωθέντα εισοδήματα κάθε οι-
κονομικού έτους, μιας και θα προστίθενται στα ειδή δηλωθέντα. 

Αυτά ισχύουν μέχρι τώρα, από τις πληροφορίες που έχουμε, 
αν κάτι αλλάξει θα ενημερώσουμε. 

Πραγματοποιήθηκε στης 20 Απρίλη Παναττική συγκέντρωση 
στην πλατεία Κλαυθμόνος εγκαινιάζοντας ένα νέο κύκλο αγώνων 
για τη διεκδίκηση συντάξεων στο ύψος των σύγχρονων αναγκών 
μας, για επιστροφή των κλεμμένων από τους συνταξιούχους και 
τα ασφαλιστικά ταμεία και για κάλυψη των αναγκών για δημόσια 
και δωρεάν Υγεία. 

Παραθέτουμε τον Χαιρετισμό του συναδέλφου Προέδρου 
Γιώργου Βρανά στη Συγκέντρωση των Συνταξιούχων 

Συνάδελφοί 
εκ μέρους των συνταξιούχων ναυτεργατών χαιρετίζουμε με 

την σειρά μας την σημερινή αγωνιστική συγκέντρωση 
Η κυβέρνηση επικουρούμενη από τους μεγαλοδικηγόρους 

και τους καναλάρχες προσπαθεί για μια ακόμη φορά να ξεγελάσει 
τους συνταξιούχους βαπτίζοντας αναδρομικά, τις συντάξεις 
μας που δίνονται μετά από την σκόπιμη καθυστέρηση για πάνω 
από 4 χρόνια και ταυτόχρονα προπαγανδίζει τη χορήγηση των 
προσωρινών συντάξεων πετσοκομμένες όμως και αυτές κατά 
50%. 

Ιδιαίτερα προκλητική είναι η τακτική που ακολουθεί και για 
τους ναυτεργάτες. 

Μετρημένες στα δάκτυλα είναι η έκδοση των επικουρικών 

συντάξεων ναυτεργατών για αυτούς που κατάθεσαν μετά τον 
νόμο Κατρούγκαλου το 2016 

Επίσης ακολουθώντας την πάγια και προσφιλή τακτική της 
διαίρεσης αρνείται να εφαρμόσει για τους παλαιούς συνταξιού-
χους το νόμο Κατρούγκαλου που οι ίδιοι ψηφίσαν. και αναφερό-
μαστε συγκεκριμένα για το άρθρο 28 που καθορίζει ότι για τον 
υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης υπολογίζεται το σύνολο 
των πάγιων αποδοχών που έγιναν κρατήσεις. 

Συγκεκριμένα δεν περιλαμβάνει την αδεία που εμείς λόγω 
της φύσης της δουλειάς την εργαζόμαστε, την πληρωνόμαστε 
και γίνονται οι αντίστοιχες κρατήσεις, ισχυριζόμενοι ότι για το 
ύψος των συντάξεων ισχύει η προηγούμενη νομοθεσία ενώ για 
τα χρόνια ασφάλισης ισχύει ο νέος νόμος. Μονά διπλά δικά 
τους. 

Σημαντικό ζήτημα πέρα από το ύψος και την καταβολή των 
συντάξεων είναι η άθλια κατάσταση που επικρατεί στην δημόσια 
υγεία με την έλλειψη γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού με 
την μετατροπή των νοσοκομείων μόνο για μια νόσο και αυτό με 
ευθύνη όλων των κυβερνήσεων που την απαξίωσαν και μας 
αναγκάζουν να πληρώνουμε σημαντικό τμήμα των πενιχρών συ-
ντάξεων για να μπορέσουμε να ζήσουμε. 

Για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση και να βάλουμε 
φραγμό σε αυτήν την αντιλαϊκή πολιτική ένας δρόμος υπάρχει! 

Αυτός του αγώνα και σε αυτή την κατεύθυνση σας καλούμε 
με την σειρά μας να συμμετέχετε τόσο στις προγραμματιζόμενες 
δράσεις των σωματείων μας όσο και στην αγωνιστική συγκέντρωση 
που αποφάσισαν σωματεία και εργατικά κέντρα για να τιμήσουν 
αγωνιστικά την Πρωτομαγιά και να προβάλουν τις διεκδικήσεις 
των τις 6 του Μάη. 

Για τους συνάδελφους ναυτεργάτες τους καλούμε να συμ-
μετέχουν στην περιφρούρηση της απεργίας που κήρυξαν τα 13 
ναυτεργατικά σωματεία στο λιμάνι καθώς και στην συγκέντρωση 
και πορεία που θα ακολουθήσει. 

Η εργατική τάξη τιμά τη δική της Κόκκινη Πρωτομαγιά. Η πανελλαδική 
πανεργατική απεργία, που κήρυξαν εκατοντάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις 
σε όλη τη χώρα, πιάνει το νήμα από τις προηγούμενες Πρωτομαγιές, για 
μια καλύτερη ζωή, στην πάλη ενάντια στους εκμεταλλευτές της. 

Ήταν η συνέχεια μιας μεγάλης, πολύμορφης δράσης των συνδικάτων 
και των άλλων φορέων του κινήματος για τη διεκδίκηση μέτρων προστασίας 
της ζωής και της υγείας των εργαζομένων και του λαού, που πληρώνουν 
βαρύ το τίμημα από τη διαχείριση της πανδημίας και της κρίσης με 
κριτήριο τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, την ανάκαμψη 
της κερδοφορίας τους. Αιχμή του απεργιακού αγώνα ήταν η απαίτηση να 
μην κατατεθεί το νομοσχέδιο που γενικεύει τη 10ωρη δουλειά και 
επιβάλλει ακόμα περισσότερους περιορισμούς στη δράση των συνδικάτων, 
για να έχει η εργοδοσία λυμένα τα χέρια της. Αλλά και η διεκδίκηση 
μέτρων ουσιαστικής προστασίας του λαού από την πανδημία, κόντρα 
στον εφησυχασμό που καλλιεργεί η κυβέρνηση για να αποποιηθεί και να 
κρύψει τις εγκληματικές ευθύνες της. 

Η πανδημία, οι κρίσεις, τα αλλεπάλληλα αντεργατικά μέτρα ανεξάρτητα 
από κυβέρνηση και «μείγμα» διαχείρισης, όπως τώρα ο νόμος για το 
10ωρο, επιβεβαιώνουν ξανά και ξανά ότι ο πραγματικός αντίπαλος, είναι 
αυτό το βάρβαρο σύστημα που στηρίζεται στην εκμετάλλευση και 
εμποδίζει την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Μαχητική 
και μαζική ήταν η συγκέντρωση καθώς και η απεργία στον Πειραιά. Από 
τα ξημερώματα στους καταπέλτες των πλοίων στο λιμάνι παρευρίσκονταν 
συνάδελφοι από τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝ-
ΣΩΝ», ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΡΠΝ και ΠΕΣ/ΝΑΤ για την περιφρούρηση της 
απεργίας. 

Η Απεργία είχε καθολική επιτυχία σε όλα τα βασικά λιμάνια της 
χώρας μας. εν συνέχεια ακολούθησε πορεία στους δρόμους του Πειραιά. 

Την 1 Μάι το Μ. Σάββατο πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων 
από εργαζόμενους και συνταξιούχους του Πειραιά στο σημείο όπου συ-
νάδελφοι μας εργάτες δολοφονήθηκαν τον Αύγουστο 1923 τιμώντας την 
μνήμη τους και διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες δουλειάς και αμοιβής 

ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ  
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

Ο αγώνας θα δώσει τη λύση 



Πανεργατικό ΟΧΙ στον εργασιακό Μεσαίωνα
Η επιτυχία της απεργίας της 17 Ιούνη, σε συνέχεια εκείνης στις 10 

Ιούνη, αφήνει πολύτιμη παρακαταθήκη για το εργατικό συνδικαλι-
στικό κίνημα. 

Για Δεύτερη φορά μετά τις 10 Ιουνίου τα συνδικάτα της χώρας μας 
προχώρησαν σε πανελλαδικές απεργίες και συγκεντρώσεις με κορυ-
φαία αυτή που πραγματοποιήθηκε στο Σύνταγμα Τις 17 του Ιούνη 
μέρα που ψήφιζαν στην βουλή το νομοσχέδιο έκτρωμα  

Για άλλη μια φορά, αξημέρωτα χτες οι ναυτεργάτες έσπασαν στην 
πράξη την απαγόρευση που κήρυξε το Πρωτοδικείο Πειραιά στην 
απεργία, κατ' εντολή κυβέρνησης και εφοπλιστών. 

Στα λιμάνια «πνίγηκαν» για μία ακόμα φορά οι μεθοδεύσεις κυ-
βέρνησης και εφοπλιστών να εμποδίσουν την απεργία, να καλλιεργή-
σουν τον «κοινωνικό αυτοματισμό», να στείλουν ταπεινωμένους τους 
ναυτεργάτες για δουλειά. 

Στην προσπάθεια ποινικοποίησης του δικαιώματος της απεργίας, 
τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», ΠΕΕΜΑΓΕΝ, 
ΠΕΠΡΝ και ΠΕΣ/ΝΑΤ, συγκροτημένα με τα μέλη τους, έδωσαν από 
το πρωί αποφασιστική απάντηση στους καταπέλτες και κανένα πλοίο 
δεν έλυσε κάβο. 

Απάντησαν επίσης στην προβοκάτσια που επιχείρησαν να στή-
σουν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες στέλνοντας επιβάτες στα λιμάνια, ώστε 
να δημιουργηθούν συνθήκες «κοινωνικού αυτοματισμού», κάτι που 
δεν πέρασε. Οι επιβάτες, που από την προηγούμενη μέρα ενημερώνο-
νταν από τις ακτοπλοϊκές ότι «η απεργία δεν θα γίνει, επειδή κρίθηκε 
παράνομη», αγανάκτησαν κατά των εταιρειών και την προσπάθεια να 
τους φέρουν σε αντιπαράθεση με τους απεργούς. Η μεθόδευση σε 
βάρος της απεργίας και του δίκαιου αγώνα των ναυτεργατών γύρισε 

μπούμερανγκ σε κυβέρνηση και εφοπλιστές. 
Στη συνέχεια οι ναυτεργάτες, μαζί με εργαζόμενους από άλλους 

κλάδους, στη Χημική Βιομηχανία, μεταλλεργάτες, οικοδόμους, εμπο-
ροϋπάλληλους, ιδιωτικούς υπάλληλους, εργαζόμενους στην ιδιωτική 
Υγεία, πραγματοποίησαν μαζική συγκέντρωση μέσα στο λιμάνι, μπρο-
στά στους καταπέλτες των πλοίων. Βροντοφώναξαν «Κάτω τα χέρια 
από το 8ωρο» και ότι δεν είναι πρόοδος η σύγχρονη σκλαβιά των 
απλήρωτων 10ωρων και 12ωρων που κυβέρνηση και εργοδοσία θέ-
λουν να επιβάλουν. 

Κεντρικός ομιλητής της συγκέντρωσης ήταν ο Λευτέρης Μπαρ-
μπαρούσης, πρόεδρος του «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ». Υπογράμμισε ότι «το τα-
ξικό εργατικό κίνημα, οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, δίνοντας καθημερινά 
τον αγώνα στους χώρους δουλειάς για να ξεπεραστούν από όλους τους 
εργαζόμενους ο φόβος και η τρομοκρατία που θέλει να επιβάλει η ερ-
γοδοσία, θα συνεχίσουν τον αγώνα» 

Χιλιάδες εργαζόμενοι που χτες ήταν όλη μέρα στους δρόμους, που 
το πρωί έδωσαν μάχη με την εργοδοσία για την επιτυχία της απεργίας, 
βρέθηκαν από τα ξημερώματα στους χώρους δουλειάς για την περι-
φρούρησή της και κατέβηκαν το πρωί στις απεργιακές κινητοποιήσεις, 
το απόγευμα ξεχύθηκαν ξανά μαζικά στους δρόμους, με ακόμα περισ-
σότερους ανθρώπους του μεροκάματου και νεολαίους να δίνουν μα-
χητικό «παρών». 

Την ώρα που στην Ολομέλεια της Βουλής η κυβέρνηση συνέχιζε 
χωρίς ντροπή να διατείνεται πως το νομοσχέδιο συμβάλλει στον «εκ-
συγχρονισμό» της εργασίας, στην «προστασία» των εργαζομένων και 
των δικαιωμάτων τους, χιλιάδες διαδηλωτές έδωσαν τη δική τους απά-
ντηση. 

Εργάτες και εργάτριες, πολλοί από αυτούς νέοι σε ηλικία, με την 
αποφασιστικότητα και την πυγμή των ανθρώπων που αγωνίζονται, που 
δεν υπολογίζουν τις απειλές της κυβέρνησης και συγκρούονται ανοι-
χτά με τον εργοδότη, διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αξιοπρεπή 
ζωή. Αυτοί είναι που γέμισαν τα μπλοκ των εργατικών συνδικάτων, 
που κατέβηκαν στον δρόμο για δεύτερη φορά σε μια βδομάδα, μετά 
την απεργία στις 10 Ιούνη, παραμερίζοντας το ψέμα, τη συκοφαντία, 
την τρομοκρατία. 

Οι πετυχημένες απεργιακές κινητοποιήσεις, οι συγκεντρώσεις και 
οι διαδηλώσεις έχουν ήδη «καταψηφίσει» το νομοσχέδιο, έχουν απο-
καλύψει το περιεχόμενο και τον στόχο του. Με την παρακαταθήκη της 
μαζικής συμμετοχής τους, οι εργαζόμενοι στρέφουν το βλέμμα τους 
στην οργάνωση του αγώνα σε κάθε χώρο δουλειάς και κλάδο, για να 
υψωθεί τείχος αντίστασης στην αντεργατική επέλαση, να ενταθεί η 
πάλη για Συλλογικές Συμβάσεις, αυξήσεις στους μισθούς, δουλειά και 
ζωή με σύγχρονα δικαιώματα. 

Ανακοίνωση 
Συνεδρίασε η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα (ΣΕΑ) μετά από τις πα-

νελλαδικές συσκέψεις των Δ.Σ των σωματείων που πραγματοποιήθηκαν 
το τελευταίο διάστημα από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη. 

Θεωρεί τη συζήτηση, όλη τη διαδικασία και τη συμμετοχή των σω-
ματείων, πολύ θετική. Θετικές είναι οι προτάσεις για τον εμπλουτισμό του 
διεκδικητικού πλαισίου των αιτημάτων της ΣΕΑ σε τοπικό, περιφερειακό 
και πανελλαδικό επίπεδο. 

Αναδείχθηκαν τα μεγάλα τα προβλήματα της υγείας, οι μεγάλες ελ-
λείψεις σε υποδομές, σε ιατρικό και νοσηλευτικό, προσωπικό οι παντελείς 
ελλείψεις δημόσιων δομών σε οίκους ευγηρίας σε όλη τη χώρα. Εκφρά-
σθηκε η αγανάκτηση των συνταξιούχων από τη δραματική καθυστέρηση 
της έκδοσης συντάξεων τις αδυναμίες επικοινωνίας των ασφαλισμένων 
με τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ. 

Από τη συζήτηση που έγινε στις συσκέψεις από τα Δ.Σ των σωμα-
τείων, καθολική είναι η καταδίκη της συνέχισης των αντισυνταξιουχικών 
αντιλαϊκών πολιτικών της κυβέρνησης που πήραν τη σκυτάλη από τις προ-
ηγούμενες και έχουν τσακίσει όλα τα δικαιώματα των συνταξιούχων που 
είναι πληρωμένα με τη δουλειά και τον αγώνα μιας ζωής. 

Ιδιαίτερη συζήτηση και καθολική αντίθεση εκφράσθηκε για την ιδιω-
τικοποίηση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης με το νομοσχέδιο που 
προτίθεται να φέρει η κυβέρνηση για τις επικουρικές συντάξεις που εξυ-
πηρετεί το σκοπό αυτό. 

Ομόφωνη είναι επίσης η καταδίκη του προπαγανδιστικού μηχανισμού 
της κυβέρνησης που έχει στηθεί από τα περισσότερα ΜΜΕ, τον τύπο, που 
με επιλεγμένους παρουσιαστές, δημοσιογράφους, δημοσιολόγους, νομι-
κούς, αδίστακτα δίχως καμιά ντροπή με μισές αλήθειες και πολλά ψέματα 
συστηματικά διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα. Ωραιοποιούν την κα-
τάσταση, κάθε τόσο μοιράζουν αυξήσεις, αναδρομικά και «σπρώχνουν» 
τους συνταξιούχους στα δικαστήρια απαλλάσσοντας την κυβέρνηση από 
τις τεράστιες ευθύνες της για την τραγική κατάσταση που σήμερα βιώνουν 
οι συνταξιούχοι, αλλά και τα λαϊκά στρώματα. Στην διαδικασία αυτή, από 
τη συντριπτική πλειοψηφία αυτών των μέσων, αποκλείονται συστηματικά 
οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων. 

Η ΣΕΑ εκτιμά θετική όλη αυτή τη δουλειά χαιρετίζει τα σωματεία της 
δύναμής της για τη συμμετοχή τους στις πρόσφατες απεργιακές, αγωνι-
στικές κινητοποιήσεις του Εργατικού Κινήματος ενάντια στο αντεργατικό 
νομοσχέδιο που ψηφίσθηκε πρόσφατα στη Βουλή για να γυρίσει τις ερ-
γασιακές σχέσεις δύο αιώνες πίσω. Καλεί τα σωματεία της σε επιφυλακή 
μπρός στην κατάθεση του νέου επαίσχυντου νομοσχεδίου για την ιδιωτι-
κοποίηση των επικουρικών συντάξεων. 

Για τα μεγάλα προβλήματα των συνταξιούχων αποφάσισε την πε-
ρίοδο που γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα των συνταξιούχων να 
πραγματοποιήσει Πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τις 8 
Οκτώβρη του 2021 και πορεία στο μέγαρο Μαξίμου. 

Οι αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα (ΣΕΑ) 
για την συνέχιση των αγώνων των συνταξιούχων 



Βαλκάνια – Μέση Ανατολή  
Επίκεντρο Γεωπολιτικών Ανταγωνισμών

Οι ανταγωνισμοί ΗΠΑ – ΕΕ – Ρωσίας – Κίνας είναι σε 
φάση όξυνσης, με περιφερικές συγκρούσεις και κυρώσεις 
εκατέρωθεν τόσο σε στρατιωτικό επίπεδο, αλλά και με 
επιθετική ρητορική. 

Η γιγαντιαίων διαστάσεων πρόβα πολέμου των Αμερικα-
νοΝατοϊκών, Defender Europe, στη συνοριογραμμή με τη 
Ρωσία, περιλαμβάνετε μεταξύ άλλων και ή άσκηση “Immediate 
Response” (Αμεση Απάντηση). Το σενάριο αφορά ενδεχόμενο 
σύρραξης σε Ευρωπαϊκό έδαφος με στόχο τη Ρωσία που 
απάντησε μετακινώντας στρατεύματα στα δυτικά της σύνορα 
και παράλληλα προχώρησε σε στρατιωτική άσκηση με τη 
Σερβία στο έδαφος της δεύτερης με την επωνυμία “Joint Re-
sponse” (Κοινή απάντηση) με σενάριο καταστροφής παρά-
νομου στρατιωτικού σχηματισμού. Και μόνο οι επωνυμίες 
των ασκήσεων δεν αφήνουν πολλά ερωτηματικά σε τι πράγμα 
ασκούνται τα δύο αντίπαλα ιμπεριαλιστικά κέντρα. Η άσκηση 
διεξάγετε σε Βοσνία Ερζεγοβίνη, Ελλάδα, Αλβανία, Βόρεια 
Μακεδονία, ενώ για πρώτη φορά συμμετείχαν και οι δυνάμεις 
ασφαλείας του Κοσσόβου που είναι στη διαδικασία μετατροπής 
τους σε τακτικό στρατό με τις ευλογίες του ΝΑΤΟ κλπ. 

Ο ρόλος της Ελλάδας είναι κομβικός στην οργάνωση και 
υλοποίηση των ΝΑΤΟικών ασκήσεων. Μέσω Αλεξανδρούπολης 
διεκπεραιώθηκε η μετακίνηση των Βρετανικών και Αμερικάνικων 
στρατευμάτων, (πέραν των 46.000 στρατού και εξοπλισμού 
τελευταίας τεχνολογίας) προς τα ενδότερα της Βαλκανικής 
και ανατολικότερα. Σε μια περιοχή όπου ανταγωνίζονται 
ΗΠΑ-ΕΕ με Ρωσία και Κίνα, περιοχή Γεωστρατηγικής σημασίας 
ως δίοδος μεταφορικών και ενεργειακών αρτηριών από και 
προς την ΕΕ αλλά και ως προγεφύρωμα του ευρωατλαντικού 
ιμπεριαλισμού για την πολιτική, οικονομική και στρατιωτική 
κατοχύρωση της επιρροής του στην περιοχή έως και την 
Μαύρη Θάλασσα Καύκασο και παραπέρα έναντι άλλων ιμπε-
ριαλιστικών κέντρων. 

Είναι φανερό ότι τέτοιοι ανταγωνισμοί μπορεί να καταλή-
ξουν σε γενικότερη ανάφλεξη. Η συμμετοχή της χώρας μας 
σ’ αυτούς καθιστούν την Ελλάδα στόχο, έτσι είναι επιτακτική 
η ανάγκη απεμπλοκής της χώρας από τους ΑμερικανοΝατοϊ-
κούς σχεδιασμούς. 

 
Λευκορωσία 

Με την εκτροπή πτήσης προς το Μίνσκ και την σύλληψη 
του Ρ. Προτάσεβιτς, βλέπουμε ότι η κυβέρνηση της Ν.Δ. 
ταυτίστηκε πλήρως με όσα δήλωσαν εκπρόσωποι ΕΕ- ΗΠΑ –
ΝΑΤΟ. Όπως ότι είναι σοκαρισμένοι, πρωτοφανές συμβάν, 
κρατική αεροπειρατεία. Προχώρησε και σε απαγόρευση πτή-
σεων της Λευκορωσικής πολιτικής αεροπορίας στον ελληνικό 
εναέριο χώρο. 

Πέρα από το απαράδεκτο αυτό περιστατικό και τις όποιες 
δικαιολογίες μουρμουρίζουν οι λευκορωσικές αρχές, να θυ-
μίσουμε κάποια περιστατικά τέτοιον πρακτικών στην από 
εδώ μεριά: 

--Την απαγωγή από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, το 2013, 
του αεροσκάφους που μετέφερε τον πρόεδρο της Βολιβίας 
Εβο Μοράλες, με κλείσιμο εναέριων χώρων και αναγκαστική 
προσγείωση στην Αυστρία με την υποψία ότι επέβαινε ο Εν. 
Σνόουντεντ που καταζητούνταν από τις ΗΠΑ. 

--Την απαγωγή του Ρώσου Β. Μπουτ μέσα σε αεροπλάνο 
το 2008 στην Ταϋλάνδη από αμερικανούς πράκτορες. Εκτίει 
ποινή 25 χρόνων σε αμερικανική φυλακή με την κατηγορία 
προμήθειας όπλων σε τρομοκρατική οργάνωση (αντάρτικο 
των FARC – EP της Κολομβίας). 

--Οι πτήσεις της AIR CIA προς Γκουαντάναμο και ότι δε-
κάδες από αυτές σταμάτησαν παράνομα και στη χώρα μας. 

Ο ανταγωνισμός Δύσης –Ρωσίας δεν είναι τωρινός για 
επιρροή στη Λευκορωσία, που ενώ έχει στρατηγική σχέση 
με τη Ρωσία παίζει και με ΕΕ – ΗΠΑ για περισσότερα οφέλη 
για την αστική τάξη της. Και εδώ φαίνεται ξεκάθαρα η υπο-
κρισία της ΕΕ που τώρα βγαίνει στα κεραμίδια. Το 2016 
ένταξε τη Λευκορώσία στην Ανατολική Εταιρική Σχέση, ρί-
χνοντας χρήμα μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας 
(ΕΝΙ) 2014 – 2020 για την βελτίωση της ζωής των πολιτών, 
τα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ., που κατά την ΕΕ ανήλθε πε-
ρίπου σε 30 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Προφανώς αυτή 
την περίοδο ο Λουκασένκο δεν ήταν ο τελευταίος δικτάτορας 
της Ευρώπης. 

Οσο αναφορά τον Ρομάν Προτάσεβιτς, όπως προκύπτει 
και από δικές του αναρτήσεις στο διαδίκτυο είναι καλό μπου-
μπούκι. Με δράση με το νεοναζιστικό τάγμα Αζόφ στην Ου-
κρανία, όπου μάλιστα φωτογραφίζεται με το κεφάλι αποκε-
φαλισμένου αγάλματος του Λένιν. Τον Απρίλη του 2018 βρέ-
θηκε στην Ουάσιγκτον, στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, για σειρά 
επαφών, στην πιο σημαντική εβδομάδα της ζωής του όπως 
έγραψε ο ίδιος. Για να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε. 

Βέβαια το ζήτημα δεν είναι πόσο δικτάτορας είναι ο Λου-
κασένκο ή πόσο φασίστας είναι ο Προτάσεβιτς, αλλά η συ-
μπόρευση της δικής μας κυβέρνησης με τους ευρωατλαντικούς 
σχεδιασμούς. Καταντήσαμε τα ταξίδια του υπουργού εξωτε-
ρικών να τα προαναγγέλλει η αμερικανική πρεσβεία. Δηλαδή 
η εξωτερική πολιτική της χώρας μας είναι τα θέλω των Αμε-
ρικανών. 

 
Παλαιστίνη 

Με την αναζωπύρωση των επιθέσεων του κράτους δολο-
φόνου του Ισραήλ με τους βομβαρδισμούς στη Γάζα και τη 
Δυτική Οχθη, οι δυτικοί εκπρόσωποι μαζί και της δικής μας 
κυβέρνησης ομόθυμα πήραν θέση υπέρ του Ισραήλ. Πολιτική 
ίσων αποστάσεων, εξίσωση θύτη – θύματος, αναγνώριση 
του δικαιώματος του Ισραήλ στην αυτοάμυνα κλπ. Οι Παλαι-
στίνιοι δολοφονούνται από τη δεκαετία του 40 για να εδραιωθεί 
το κράτος των Ιουδαίων, που σήμερα είναι δολοφονική 
μηχανή που δεν υπολογίζει τίποτα. Οι ελληνικές κυβερνήσεις 
αρνούνται να εφαρμόσουν ομόφωνη απόφαση της βουλής 
από το Δεκέμβριο του 2015 για αναγνώριση του κράτους 
της Παλαιστίνης στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την 
Ανατολική Ιερουσαλήμ. Μπλέκει την χώρα στους ιμπεριαλι-
στικούς σχεδιασμούς και βέβαια όταν τσακώνονται τα βουβάλια 
στο βάλτο θα την πληρώσουν τα βατράχια. Ετσι, Πριν βου-
λιάξουμε στο βάλτο των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών 
και γίνουμε στόχος, επιβάλλεται ισχυρή παρέμβαση του ερ-
γατικού φιλειρηνικού κινήματος για να ξεμπλέξουμε από τις 
ΑμερικανοΝατοϊκές λυκοσυμμαχίες. 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ  
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Η υγεία δημόσιο αγαθό  
στην υπηρεσία του λαού και  
όχι πεδίο ανταγωνισμού των  

επενδυτών με στόχο το κέρδος

Η Διάρκεια της πανδημίας με τις απαγορεύσεις των συναθροίσεων 
από την κυβέρνηση είχε σοβαρές συνέπειες για το συνταξιοδοτικό κί-
νημα. Πολλοί συνάδελφοί περιορίστηκαν στα σπίτια τους σαν μέτρο 
προφύλαξης μια και η κυβέρνηση δεν έλαβε κανένα ουσιαστικό μέτρο 
και για να απαλλαγεί από τις δικές της πολιτικές ευθύνες για την επι-
κρατούσα κατάσταση. Και κατά κόρο προπαγάνδιζε τις προσωπικές 
ευθύνες των πολιτών. 

Πολλά μέτρα θα έπρεπε να έχουν παρθεί και υπήρχε αρκετός χρό-
νος από το καλοκαίρι που η πανδημία ήταν σε ύφεση γνωρίζοντας ότι 
ξανά το χειμώνα θα είχαμε ένταση της πανδημίας Αντί να πάρει μέτρα 
μείωσης του συνωστισμού σε αεροπλάνα και πλοία άφησε ανεξέλε-
γκτα τους τουριστικούς πράκτορες, τις αεροπορικές και εφοπλιστικές 
εταιρείες, φροντίζοντας μόνο να εκμεταλλευτεί την κατάσταση απα-
γορεύοντας τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για την αντιδημοκρατική πο-
λιτική της με αποτέλεσμα να θρηνήσουμε χιλιάδες θύματα. 

Το διάστημα του χρόνου που είχαν απαγορευτεί οι συνελεύσεις 
και συναθροίσεις το Διοικητικό Συμβούλιο επανειλημμένα είχε συζή-
τησή και προβληματιστεί για την ημερομηνία και τον τόπο της Γ.Σ 
παίρνοντας σοβαρά υπόψη τις απόψεις των επιστημόνων, αλλά και τις 
προσωπικές απόψεις πολλών συναδέλφων που ήρθαμε σε τηλεφωνική 
επαφή. 

Ο προβληματισμός ήταν για το αν θα μπορούσε να πραγματοποι-
ηθεί χωρίς να βάλουμε στον σοβαρό κίνδυνο τους συνάδελφους που 
λόγω ηλικίας και προβλημάτων υγείας μας είμαστε στις ευπαθείς ομά-
δες. 
Το διοικητικό Συμβούλιό που πραγματοποιήθηκε τον Μάη παίρνοντας 
υπόψη: 
-την κατάσταση με την πανδημία 
-ότι διανύουμε περίοδο καλοκαιριού και αρκετοί θα πάνε στην επαρ-
χία 
-ότι υπάρχει κίνδυνος τον ερχόμενο χειμώνα να έχουμε νέο κύμα παν-
δημίας  
-ότι πρέπει να εκλεγεί Εφορευτική Επιτροπή είναι χρόνος εκλογών 
νέας διοίκησης 

Αποφάσισε η Γενική Συνέλευση να πραγματοποιηθεί το δεύτερο 
δεκαπενθήμερο του Σεπτέμβρη ταυτόχρονα με την Γενική Συνέλευση 
για εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής που θα διενεργήσει τις εκλογές 
για νέα διοίκηση. 

Για την ακριβή ημερομηνία το ΔΣ θα ειδοποιήσει εγκαίρως. 

Το τελευταίο διάστημα  βγήκαν στην επιφάνεια με τραγικό τρόπο 
την περίοδο της πανδημίας η άθλια κατάσταση στην δημόσια υγεία 
που είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής και των αντιλαϊκών μέτρων 
όλων των κυβερνήσεων, όπου η λαϊκή υγεία θεωρείται ανεπίτρεπτο 
«κόστος» και εμπόδιο στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών 
ομίλων. Της πολιτικής της εμπορευματοποίησης της Υγείας και της 
αξιοποίησης των αναγκών του λαού ως πεδίο άγριας κερδοφορίας 
των επιχειρηματιών στον τομέα της Υγείας. 

Σε αυτήν την πολιτική οφείλονται οι λίστες αναμονής των ασθε-
νών για ένα κρεβάτι ΜΕΘ, οι χιλιάδες αποκλεισμένοι ασθενείς από 
αναγκαίες υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και αποκα-
τάστασης, ο πόλεμος των φαρμακοβιομηχανιών για τη διεύρυνση 
των αγορών και των κερδών τους, στερώντας από το λαό την αξιο-
ποίηση όλων των διαθέσιμων φαρμάκων. 

Αυτό επιβεβαιώνουν τα αθωράκιστο δημόσιο σύστημα Υγείας, 
με την τραγική έλλειψη απλών και κλινών ΜΕΘ για τον κορονοϊό, 
εξοπλισμού, υγειονομικού προσωπικού και στοιχειωδών μέτρων 
πρόληψης, η πλήρως ιδιωτικοποιημένη ΠΦΥ που τρέφεται άμεσα ή 
έμμεσα από το εργατικό εισόδημα. 

Αυτό επιβεβαιώνει η μετατροπή του δημόσιου συστήματος 
Υγείας σε «σύστημα μιας νόσου», παραμελώντας τους χιλιάδες χρο-
νίως πάσχοντες ασθενείς και κατευθύνοντάς τους, όσων αντέχει το 
βαλάντιο, στον ιδιωτικό τομέα. 

Αυτό το άθλιο για τις ανάγκες του λαού, δημόσιο σύστημα 
Υγείας και ο ιδιωτικός τομέας, που κάνει χρυσές δουλειές ακόμα και 
την περίοδο της πανδημίας, είναι οι δύο όψεις της ίδιας αντιλαϊκής 
πολιτικής, για την οποία επιβεβαιώνεται ότι η υγεία και η ζωή του 
λαού δεν αποτελούν προτεραιότητα. 

Αντί το δημόσιο σύστημα Υγείας να αναπτύσσεται με κριτήριο 
τις λαϊκές ανάγκες, αυτές περιορίζονται στα όρια της αθλιότητας. 

Αντί το κράτος να εξασφαλίζει σχεδιασμένα και δωρεάν όλα όσα 
χρειάζονται για την υγεία του λαού, κυριαρχούν παντού η «ατομική 
ευθύνη» και η δυνατότητα της «τσέπης». 

Αντί να στηρίζεται η επιστημονική συνεργασία για την ταχύτερη 
και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ασθενειών, κυριαρχούν 
ο ανταγωνισμός, οι «πατέντες» και οι αποκλειστικότητες για την εξα-
σφάλιση του κέρδους. 

Αντί ο λαός να εκμεταλλεύεται τα θαύματα της «ρομποτικής χει-
ρουργικής» και των καινοτόμων «γονιδιακών θεραπειών», ψάχνει με 
το «κιάλι» για ένα ραντεβού με γιατρό. 

Η κυβέρνηση λοιπόν αντί να προχώρηση σε λήψη άμεσων μέ-
τρων βελτίωσης της παρεχόμενης δημόσιας υγείας με νοσοκομεία 
και πρόσληψη γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, προβάλει το 
τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερο την δήθεν προσφορά του 
ιδιωτικού τομέα σε μια κατεύθυνση ιδιωτικοποίηση της υγείας με το 
χρεοκοπημένο αφήγημα περί αρμονικής συνύπαρξης δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα Υγείας. 

Στα πλαίσια αυτά κινείται σύμφωνα με δημοσίευμα του έθνους 
που επιβεβαιώνει την κατεύθυνση της κυβέρνησης σε αυτό τον 
τομέα που αναφέρεται ότι ήδη είναι έτοιμο νομοσχέδιο που φέρνει 
σαρωτικές αλλαγές στον φορέα που περιλαμβάνει πάνω από 10 εκα-
τομμύρια ασφαλισμένους και διαχειρίζεται κονδύλι που ξεπερνά τα 
5,5 δισεκατομμύρια ευρώ ανοίγοντας τον δρόμο για την ιδιωτικο-
ποίηση υπηρεσιών του ταμείου. 

Να θυμιάσουμε ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός σε πρόσφατες δη-
λώσεις του μίλησε για Λιγότερες κρατικές υπηρεσίες υγείας και για 
περισσότερος χώρος στους ιδιώτες τονίζοντας ότι η συνεργασία με 
τον ιδιωτικό τομέα υγείας θα συνεχιστεί. 

Όλοι οι εργαζόμενοι και ιδιαίτερα οι συνταξιούχοι που λόγω ηλι-
κίας και των προβλημάτων που προέρχονται από τα χρόνια της ερ-
γασίας συχνά σε δύσκολες και επικίνδυνες εργασίες πρέπει να 
δράσουμε οργανωμένα διαφυλάξουμε τον δημόσιο χαρακτήρα. 

Αυτός ο αγώνας πρέπει να δοθεί σήμερα, τώρα, οργανωμένα 
μέσα απ τα σωματεία ενταγμένος στην προοπτική ανάπτυξης ενός 
αποκλειστικά κρατικού συστήματος Υγείας - Πρόνοιας - Φαρμάκου, 
με κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης, που θα αντιστοιχεί με 
τις σύγχρονες ανάγκες του λαού. Που θα αξιοποιεί και θα προάγει 
τις τεράστιες δυνατότητες της έρευνας, της τεχνολογίας και του 
επιστημονικού δυναμικού στην Υγεία, στην Πρόνοια και στο Φάρ-
μακο, ως κατοχυρωμένο και δωρεάν δικαίωμα, ισότιμα σε όλους. 


