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ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ:

Απαιτούμε άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση
των προβλημάτων των συνταξιούχων

O

ι συνταξιούχοι σταθερά εδώ και χρόνια βρίσκονται
στην πρώτη γραμμή του αγώνα, διεκδικώντας λύσεις
στα μεγάλα προβλήματα της Υγείας και ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης. Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις ΙΚΑ, OAEE, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΠΟΣΕ/ΟΑΕΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ,
ΠΕΣ/ΝΑΤ, ΠΣΣ/ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΠΕΤΟΜ/ΤΕΕ, ΠΟΣΕΑ/ΕΤΕΑΠ
και ΕΣΤΑΜΕΔΕ, απαιτούν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση
των προβλημάτων των συνταξιούχων:
«Ιδιαίτερα τα χρόνια της κρίσης τα προβλήματα αυτά πήραν τεράστιες αρνητικές, θανατηφόρες διαστάσεις. Όλο το
διάστημα της κρίσης πραγματοποιήθηκαν εκατοντάδες κινητοποιήσεις από τους συνταξιούχους σε όλη τη χώρα γι’ αυτόν
το σκοπό. Στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν ανάμεσα στη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα (ΣΕΑ) των συνταξιούχων, με όλους σχεδόν τους υπουργούς Υγείας αλλά και τους
πρωθυπουργούς, τόσο με τα υπομνήματά μας και όσο διά
ζώσης, τους θέσαμε τα μεγάλα προβλήματα και την τραγική
κατάσταση που επικρατεί στη Δημόσια Υγεία, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, θέτοντας τα αιτήματα του συνταξιουχικού κόσμου για τη λύση τους.
Όμως τα αιτήματά μας αυτά από τις κυβερνήσεις έμπαιναν
στη λογική του κόστους και της παραπέρα εμπορευματοποίησης του δημόσιου συστήματος, ως γιατρικό και προοπτική.
Από πολλούς που σήμερα παρουσιάζονται ως ευαίσθητοι
και ανθρωπιστές στα ζητήματα αυτά τόσο εμείς, όσο το εργατικό κίνημα και οι αγώνες των υγειονομικών για δωρεάν δημόσια Υγεία, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη λοιδορούνταν.

Σήμερα την περίοδο της παγκόσμιας πανδημίας, που χτυπάει και τη χώρα μας, η κατάσταση γίνεται φοβερά επικίνδυνη, φαίνονται καθαρά τα αποτελέσματα και πού οδήγησαν οι
πολιτικές των κυβερνήσεων που έκλεισαν εκατοντάδες δομές,
νοσοκομεία, μονάδες Πρωτοβάθμιας Υγείας, ΜΕΘ, ιατρεία,
εξεταστήρια των ασφαλιστικών ταμείων, θεραπευτήρια κ.ά.
Τα νοσοκομεία έμειναν υποστελεχωμένα τη στιγμή που
χρειάζονται χιλιάδες προσλήψεις σε γιατρούς, νοσηλευτικού
και υπαλληλικού προσωπικού. Όσα αυτά τα χρόνια προβλέψαμε και διεκδικούμε, τώρα ξεσπούν με δραματικό και επικίνδυνο τρόπο σε βάρος των συνταξιούχων, εργαζομένων, του
λαού. Ο δημόσιος τομέας της Υγείας αδυνατεί και βρίσκεται
μακριά στο να ανταποκριθεί στις σημερινές ανάγκες και ο
ιδιωτικός τομέας υπάρχει για να κερδοσκοπεί όπως ετάχθη.
Συνέχεια στη σελίδα 2

ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
Να μην πληρώσει ξανά ο λαός
Ο ορατός εχθρός είναι ο καπιταλισμός
Σε συνθήκες πανδημίας δεν ξεχνάμε και τιμάμε με
απεργία την αιματοβαμμένη 1η Μάη, την μέρα της εργατικής τάξης, καθορίζουμε στόχους για την ανάπτυξη της
ταξικής πάλης, ενάντια στην επίθεση εφοπλιστών, της
κυβέρνησης της ΝΔ και των άλλων κομμάτων του κεφαλαίου.
Χιλιάδες οι προλετάριοι
όλου του κόσμου, που
έδωσαν την ζωή τους για
τα δικαιώματα της τάξης
τους, όπως οι εργάτες του
Σικάγου το 1886, της
Θεσσαλονίκης του 1936, οι
200 εκτελεσθέντες κομμουνιστές αγωνιστές από
τους φασίστες Γερμανούς
την 1η Μάη του 1944 στην
Καισαριανή, ενάντια στην
καπιταλιστική βαρβαρότητα, που ζούμε και προκαλεί την ανεργία, τη φτώχια,
τους πολέμους, την μετανάστευση, την προσφυγιά.
Σε αυτή τη συγκυρία επιβεβαιώθηκαν για άλλη
μια φορά τα αδιέξοδα του σημερινού συστήματος, ότι
ο εχθρός είναι ορατός και είναι ο καπιταλισμός.
Η υγεία του λαού μας κινδυνεύει από την αντιλαϊκή
πολιτική, με το σύστημα υγείας να είναι αθωράκιστο
όσον αφορά τις εργατικές λαϊκές ανάγκες, ενώ αντίθετα
αυτή η πολιτική θωρακίζει διαρκώς την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία του κεφαλαίου.
ΑΓΩΝΑΣ ΡΗΞΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ Η ΙΣΤΟΡΙΑ
ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΥΠΑΚΟΗ ΚΑΙ ΠΑΛΗ ΤΑΞΙΚΗ
Εφοπλιστές - κυβέρνηση της ΝΔ, προετοιμάζουν με
τους πρόθυμους του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού της ΠΝΟ, τις συνθήκες γαλέρας σε όλες τις
κατηγορίες πλοίων, με ναυτεργάτες χωρίς ΣΣΕ, κοινωνική ασφάλιση, συνδικαλιστικά δικαιώματα. Να μην τους
αφήσουμε, μπορούμε να τους εμποδίσουμε, έχουμε πολύτιμη πείρα από τους σκληρούς απεργιακούς αγώνες,
με την αλληλεγγύη των ταξικών δυνάμεων του ΠΑΜΕ.
Ο αγώνας για την επομένη μέρα αφορά την ίδια μας την
ζωή και τα δικαιώματα μας.
Συνεχίζουμε με όπλο μας να γίνει πράξη η ιστορική αποστολή της εργατικής τάξης, να σπάσουμε τα
δεσμά της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, ο πλούτος
που παράγουμε να είναι στα χέρια της εργατικής λαϊκής οικογένειας.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ:

Απαιτούμε άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση
των προβλημάτων των συνταξιούχων
Συνέχεια από τη σελίδα 1
Αυτή την κρίσιμη στιγμή από την παγκόσμια πανδημία και τα
μεγάλα προβλήματα που είναι μπροστά μας απευθυνόμαστε
στην κυβέρνηση και διεκδικούμε:
Την άμεση πρόσληψη ιατρικού, νοσηλευτικού προσωπικού,
όλων των κλάδων ειδικοτήτων, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης σε μόνιμη βάση, με στελέχωση όλων των αναγκών της
Δημόσιας Υγείας.
Να ανοίξουν όλες δομές, τα νοσοκομεία, οι κλειστές κλίνες
ΜΕΘ, οι ανενεργές δομές Πρωτοβάθμιας Υγείας σε 24ωρη λειτουργία.
Να εφοδιασθούν όλα τα νοσοκομεία με τα απαραίτητα φάρμακα, υλικά, μέσα προστασίας για το προσωπικό και τους ασθενείς.
Αυτή την περίοδο μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζουν
πολλοί από τους συνταξιούχους, αλλά και νεότεροι σε ηλικία
ασθενείς που είναι κλεισμένοι στα σπίτια και αντιμετωπίζουν
διάφορες σοβαρές αρρώστιες και νοσήματα. Κινδυνεύουν περισσότερο από αυτές και όχι από τον κορονοϊό και αυτό γιατί
χρειάζονται εξετάσεις που δεν μπορούν τις να κάνουν αφού
δεν μπορούν να πάνε στα νοσοκομεία. Επίσης δεν μπορούν
να έχουν συνταγογράφηση η οποία έχει ουσιαστικά κοπεί
ώστε να πάρουν τα φάρμακά τους. Αδυνατούν να καλέσουν
και να πληρώσουν ιδιώτες γιατρούς από τις πενιχρές τους
συντάξιμες αποδοχές. Είναι χιλιάδες οι συνταξιούχοι που δεν
έχουν ούτε ένα ευρώ αφού για πολύ μεγάλο διάστημα δεν
έχουν λάβει τη σύνταξή τους.

Χρειάζονται άμεσα μέτρα για την
αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων:
Να επιταχτούν οι ιδιωτικές δομές Υγείας, καθώς και οι ιδιώτες
γιατροί να επισκέπτονται τους έχοντες ανάγκη ασθενείς στα σπίτια
τους. Να γίνονται οι εξετάσεις και η συνταγογράφηση εκεί, ώστε να
πάρουν τα φάρμακά τους. Το κόστος να αναληφθεί από το κράτος
δίχως καμιά πληρωμή από τους ασθενείς.
Άμεσα στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ να αυξηθεί το προσωπικό
διανομής των φαρμάκων που είναι ελάχιστο, να εξασφαλιστούν
τώρα νέες δομές για τη διανομή τους. Οι ουρές που δημιουργούνται είναι τεράστιες έξω από αυτά τα φαρμακεία με καθυστερήσεις
ωρών από ασθενείς που αντιμετωπίζουν σοβαρές παθήσεις και
κινδύνους.
Να εξασφαλιστεί το δικαίωμα στην Υγεία σε όλους όσοι την
έχουν ανάγκη δίχως προϋποθέσεις, προαπαιτούμενα, με δαπάνη
από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Άμεση κατάργηση της εισφοράς των συνταξιούχων στον κλάδο
της Υγείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς της συμμετοχής στην αγορά φαρμάκων.
Οι συνταξιούχοι όλα αυτά τα χρόνια είχαν θανατηφόρες περικοπές στις συντάξιμες αποδοχές τους, σε κύριες, επικουρικές συντάξεις, αφαίρεση του ΕΚΑΣ, σε κοινωνικές παροχές. Οι συντάξεις
τους είναι κοντά στα προνοιακά βοηθήματα. Είναι σωστό και δίκαιο μπροστά στις απαιτήσεις της κατάστασης αλλά και του Πάσχα,
να τους καταβληθεί το πληρωμένο από αυτούς δώρο τους».

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ:

Για τις φορολογικές επιβαρύνσεις
στα αναδρομικά συνταξιούχων
Την επίλυση των φορολογικών προβλημάτων που έχουν
προκύψει με την απόδοση των αναδρομικών των συντάξεων
ζητούν με Ερώτησή τους, 21/2, προς τον υπουργό Οικονομικών οι βουλευτές του ΚΚΕ Χρ. Κατσώτης, Γ. Δελής και Ν.
Καραθανασόπουλος, στην οποία μεταξύ των άλλων αναφέρουν:
«Όπως σας είναι γνωστό, στα χρόνια της κρίσης η
έκδοση των συντάξεων καθυστερούσε αρκετά μεγάλο διάστημα, ακόμη 3 ή και 4 χρόνια, γι’ αυτόν τον λόγο μέχρι την
τελική έκδοσή τους δίνονταν και δίνονται ακόμη προσωρινές
συντάξεις που αποτελούν μέρος της κύριας. Με την έκδοση
την κανονικής σύνταξης αποδίδονται στους δικαιούχους
και τα αναδρομικά που προέκυπταν για το συγκεκριμένο
διάστημα.
Από αυτή τη διαδικασία έχουν προκύψει τα παρακάτω
(σ.σ. αναφέρουν μια σειρά φορολογικές επιβαρύνσεις και
πρόστιμα που επιβάλλονται στους δικαιούχους):
Σε άλλους (…) παρότι τα έχουν δηλώσει και πληρώσει
τις αναλογούσες φορολογικές υποχρεώσεις, τους ήρθε ενημέρωση από την εφορία με την οποία τους ζητάει πίσω οφειλές με μεγάλες επιβαρύνσεις.
Σε άλλους (…) που δεν είχαν προβεί καν σε συμπληρωματικές φορολογικές δηλώσεις, τους ήρθαν υπέρογκα ποσά
καταβολής επιβαρυμένα με όλες τις προσαυξήσεις που προβλέπονται για τέτοιες περιπτώσεις.
Σε άλλους (…) που με βάση τον νόμο οι φορολογικές
τους υποχρεώσεις για τις αποδοχές που έλαβαν έχουν
παραγραφεί, τους ζητείται να τις πληρώσουν και με επιβάρυνση.
Ερωτάται ο κ. υπουργός, τι μέτρα προτίθεται να πάρει
η κυβέρνηση:
Ώστε (…) να δοθεί παράταση χρόνου σε όσους δεν
έχουν προβεί σε νέες συμπληρωματικές δηλώσεις με διαγραφή των όποιων προστίμων και προσαυξήσεων που έχουν
επιβληθεί στα χρόνια αυτά.
Ώστε (…) τα ποσά που τους έχουν καταβληθεί ως αναδρομικά (…) να μοιρασθούν αναλογικά σε κάθε χρονιά,
ώστε η φορολογική επιβάρυνση να είναι η πραγματική (…)
Ώστε (…) να δοθεί η δυνατότητα καταβολής μέσα από
ρύθμιση εύλογων μηνιαίων δόσεων».
Για τη διάκριση χορήγησης σύνταξης
στους ασφαλισμένους
Ερώτηση προς το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων με θέμα «Για την διάκριση χορήγησης σύνταξης στους ασφαλισμένους σύμφωνα με το νόμο
4387/2016» κατέθεσαν, 31/1, οι βουλευτές του ΚΚΕ Χρ. Κατσώτης, Λ. Στολτίδης, Γ. Λαμπρούλης, Ν. Καραθανασόπουλος, Δ. Μανωλάκου και Μ. Συντυχάκης, στην οποία
μεταξύ των άλλων αναφέρουν:
«Σύμφωνα με το ν. 4387/2016 εκτός από τις μεγάλες
ανατροπές στα ασφαλιστικά δικαιώματα όλων των ασφαλισμένων, με το διαχωρισμό της σύνταξης σε Εθνική και
ανταποδοτική, την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του
συντάξιμου μισθού, την κατάργηση της 13ης και 14ης
σύνταξης, την αύξηση των ορίων ηλικίας στα 67, την κατάργηση ουσιαστικά των επικουρικών συντάξεων και
άλλες ρυθμίσεις, εισάγει τη διάκριση για όσους δεν έχουν
40 έτη διαμονής στην Ελλάδα -συμπεριλαμβάνονται και
ομογενείς- για τους οποίους προεκλογικά είχατε δεσμευτεί
για απάλειψή της.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός, αν προτίθεται να καταργήσει
τη διάκριση περί τού χρόνου διαμονής στην Ελλάδα του
ασφαλισμένου, ανεξαρτήτως εθνικότητας και να διασφαλίσει
τις ίδιες προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης σε όλους».

Τι προβλέπει ο νόμος
Κατρούγκαλου - Βρούτση

Και στις ψηφιακές παραπλανήσεις
οι απαντήσεις δίνονται στους
δρόμους…

Η κυβέρνηση της ΝΔ με το νομοσχέδιο Κατρούγκαλου - Βρούτση
και με την αναλογιστική μελέτη που το συνοδεύει, επιβεβαιώνει:
 Την παραπέρα μείωση των συντάξεων, η οποία στο πέρασμα του
χρόνου θα μεγαλώνει.
 Την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, τα οποία για τους
νέους εργαζόμενους θα φτάνουν στο 70ό έτος.
 Τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών προς όφελος των επιχειρήσεων.
 Τη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης που περιορίζεται στο ελάχιστο.
Οι κυβερνητικές απάτες που βαφτίζουν τις μειώσεις στις συντάξεις ως
αυξήσεις, η συνεχής μείωση της κρατικής χρηματοδότησης, η «χωρίς
τέλος» αύξηση των ορίων ηλικίας και το χτύπημα των νέων εργαζομένων, αποτελούν τον πυρήνα του νόμου Κατρούγκαλου - Βρούτση.
Πιο συγκεκριμένα:
Οι μειώσεις στις κύριες συντάξεις μόνο για το 2020 θα είναι πάνω
από 1δις ευρώ.
Οι όποιες αυξήσεις ψίχουλα στις επικουρικές ή σε μια μικρή μερίδα
συνταξιούχων από τις προσαρμογές στα ποσοστά αναπλήρωσης δεν
μπορούν να αντισταθμίσουν το μαχαίρι που πέφτει από την κατάργηση του ΕΚΑΣ και του επιδόματος της «13ης σύνταξης».
Όλα τα παραπάνω σημαίνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία
των συνταξιούχων θα δουν μειώσεις μέσα στο 2020.
Η κυβέρνηση ενταφιάζει τη 13η και 14η σύνταξη. Χλευάζει μάλιστα το δίκαιο αίτημα της επαναφοράς τους. Έτσι οι εργαζόμενοι θα
συνεχίζουν να πληρώνουν εισφορές 14 μήνες αλλά να παίρνουν
σύνταξη τους 12 μήνες. Καθεστώς που όσο συνεχίζεται ανοίγει το
δρόμο για την κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού και στον ιδιωτικό τομέα!

Ψηφιακή σύνταξη με ένα κλικ από τον Ιούνιο, η είδηση που «έτρεξε» το υπουργείο Εργασίας με αφορμή την πιλοτική εφαρμογή του
συστήματος «ΑΤΛΑΣ» για την απονομή κύριας σύνταξης.
Το επικοινωνιακό σκηνικό στήθηκε εύκολα.
Ο αρμόδιος υπουργός Γ. Βρούτσης, περιχαρής
έκανε δηλώσεις περί «ιστορικής μέρας», δόθηκαν δυο - τρία παραδείγματα, και στη μικρή οθόνη εμφανίσθηκε το μήνυμα πως η κυβέρνηση
δουλεύει για το καλό του ασφαλισμένου που
«μένει σπίτι».
Ξεπερνάμε το γεγονός ότι η άμεση απονομή
της σύνταξης είναι υποχρέωση του κράτους και
ρωτάμε:
Με ένα κλικ, η 13η και 14η σύνταξη που
θάφτηκαν από το νόμο Κατρούγκαλου - Βρούτση θα επανέλθουν;
Με ένα κλικ, τι σύνταξη θα δει ο μερικά απασχολούμενος που με 16 μέρες ασφάλισης το
μήνα θα πρέπει να δουλέψει 62 χρόνια για πλήρη σύνταξη;
Με ένα κλικ, τα 455 ευρώ το μήνα για
4.500 μέρες ασφάλισης και μέσο όρο αποδοχών 600 ευρώ, φτάνουν για να ζήσει ο συνταξιούχος;
Με ένα κλικ, το ανώτατο όριο συνταξιοδότησης θα είναι στα 67 ή θα το φτάσουν στα 72
χρόνια;

Κατοχυρώνεται η λογική του «προσδόκιμου ορίου ζωής» για να
ανοίξει το δρόμο για την αύξηση ηλικίας συνταξιοδότησης. Ειδικά για
όσους νέους εργαζόμενους μπαίνουν τώρα στην παραγωγή ή έχουν
μπει τα τελευταία 5 χρόνια προσδιορίζει την αύξηση σε αυτά τα όρια
κλιμακωτά ως και τα 70 χρόνια!!!
Ένας νέος άνθρωπος με όλες αυτές τις ελαστικές μορφές απασχόλησης θα πρέπει να δουλεύει δυο ζωές για να καλύψει τα ανώτερα
όρια συνταξιοδότησης αλλιώς θα πρέπει να βολευτεί με τα 345 ευρώ
της «εθνικής σύνταξης» για 15 χρόνια δουλειάς (4.500 ένσημα) και τα
380 ευρώ για τα 20 χρόνια δουλειάς (6.000 ένσημα).
Τα ψέματα και οι συκοφαντίες της κυβέρνησης της ΝΔ δεν
έχουν τελειωμό. Όπως δεν έχει τελειωμό ο εμπαιγμός του ΣΥΡΙΖΑ
και του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ προς τους εργαζόμενους αυτής της χώρας.
Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Υπηρετούν με συνέπεια εδώ και 30 χρόνια μια αντιλαϊκή πολιτική, που με σειρά νόμων ξήλωναν τη δημόσια
και κοινωνική ασφάλιση, χάρισαν δις ευρώ από τα αποθεματικά των
ασφαλιστικών ταμείων στις τράπεζες και στα κοράκια της ιδιωτικής
ασφάλισης και που με κορύφωση του Νόμο Κατρούγκαλου καθιερώνει
τους τρεις πυλώνες στην Ασφάλιση (σύστημα Πινοσέτ) που θωρακίζει
και ενισχύει το νομοσχέδιο Βρούτση.
Αυτή είναι και η πολιτική που χτυπά τα συνδικαλιστικά μας δικαιώματα και το δικαίωμα των εργαζομένων στην απεργία και που η κυβέρνηση ετοιμάζει νέο αντιδραστικό νόμο για τον περιορισμό των διαδηλώσεων.

Απαράδεκτη επίθεση σε ηλικιωμένο από δημοτικό αστυνομικό!
Επίθεση δέχτηκε 31 Μάρτη ηλικιωμένος από δημοτικό αστυνομικό στο κέντρο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια ελέγχου για την εφαρμογή των μέτρων περιορισμού
της κυκλοφορίας, σε μια απαράδεκτη συμπεριφορά,
αποτέλεσμα της εκχώρησης κατασταλτικού ρόλου σε
δημοτικούς υπαλλήλους. Συγκεκριμένα, σε βίντεο που
κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, φαίνεται ένας από τους
…«νταήδες» αστυνομικούς να πιάνει με κεφαλοκλείδωμα τον ηλικιωμένο, να τον σπρώχνει και να του ουρλιάζει, ενώ δίπλα του υπάρχουν και άλλοι υπάλληλοι, που
απλά παρακολουθούν την απαράδεκτη και άθλια επίθεση. Αιτία γι’ αυτήν τη συμπεριφορά ήταν το γεγονός ότι
ο ηλικιωμένος που επέβαινε σε τρόλεϊ, δεν είχε τα απαραίτητα έγγραφα για τη μετακίνησή του και επειδή έριξε
κάτω το μπλοκ με τις κλήσεις…
Για την απαράδεκτη αυτή επίθεση, παρέμβαση
έκανε ο Νίκος Σοφιανός, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ
και επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», στον
αντιδήμαρχο Αθηναίων Β. Κορομάντζο.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ:
Απαιτούν άμεσα μέτρα προστασίας της υγείας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων

Η

πολιτική όλων των κυβερνήσεων και της ΕΕ που
αντιμετωπίζει την Υγεία ως εμπόρευμα, αποδεικνύεται σήμερα με δραματικό τρόπο ότι είναι επικίνδυνη για το
ύψιστο αγαθό της ζωής και της υγείας του λαού.
Με αίσθημα ευθύνης παίρνουμε όλα τα μέτρα αυτοπροστασίας και προστασίας των συνανθρώπων μας. Θα αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί και αυτή τη δοκιμασία με αλληλεγγύη,
οργάνωση και διεκδίκηση.
Δεν μένουμε σιωπηλοί στα μεγάλα κενά, στις μεγάλες
τραγικές ελλείψεις που υπάρχουν στο χώρο της Υγείας, στα
νοσοκομεία, στις μονάδες Πρωτοβάθμιας Υγείας.
Δυναμώνουμε τη φωνή μας για μέτρα
προστασίας της υγείας όλων των εργαζομένων, όλου του ελληνικού λαού.
Εν μέσω πανδημίας κυβέρνηση και
εργοδοσία μάτωσαν τους εργαζόμενους
και στο μυαλό τους έχουν να σαρώσουν
όποιο εργασιακό δικαίωμα είχε μείνει
όρθιο από την πολιτική όλων των κυβερνήσεων τα προηγούμενα χρόνια. Η
κυβέρνηση έδωσε το πράσινο φως με
άθλιες αντεργατικές Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και επίσημη αναστολή
ελέγχων από τους όποιους υποτυπώδεις
εποπτικούς κρατικούς μηχανισμούς είχαν
απομείνει.
Οι απολύσεις ξεπέρασαν τις 40.000
μέσα σε λίγες μέρες, η εντατικοποίηση στα
εργοστάσια τροφίμων, στα σούπερ μάρκετ
ξεπέρασε τα όρια της φυσικής αντοχής.
Οι χώροι δουλειάς έγιναν σημεία διασποράς του ιού με την παντελή έλλειψη
μέτρων προφύλαξης εν μέσω πανδημίας,
τις επικίνδυνες συνθήκες εργασίας. Αποκλειστική ευθύνη φέρουν η κυβέρνηση και η εργοδοσία.
Η απαγόρευση της κυκλοφορίας και οι περιορισμοί δεν
αφορούν τη συνδικαλιστική δράση.
Αντιθέτως, τα συνδικάτα βρίσκονται στη πρώτη γραμμή
και με μεγαλύτερη ορμή προασπίζονται τους εργαζομένους
μέσα στους κλάδους και τους χώρους δουλειάς εκεί που
σήμερα οξύνεται η εργοδοτική επίθεση.
Απευθύνουμε κάλεσμα προς όλους τους εργαζόμενους:
Γραφτείτε τώρα στα σωματεία σας για να μην μπουν τα εργατικά δικαιώματα σε καραντίνα.
Στείλτε καταγγελίες αξιοποιώντας όλα τα μέσα, παλιά και
νέα που δίνει η σύγχρονη επικοινωνία και η τεχνολογία.
Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που υπογράφουμε το
παρακάτω κείμενο απαιτούμε ΕΔΩ και ΤΩΡΑ:

Κ

Ά

μεση ενίσχυση του υγειονομικού προσωπικού με
μαζικές προσλήψεις γιατρών όλων των ειδικοτήτων,
με νοσηλευτικό προσωπικό.
Να επιταχθούν άμεσα τα χειρουργεία, οι κλίνες ΜΕΘ, τα
κρεβάτια, τα διαγνωστικά και τα εργαστηριακά κέντρα των
ιδιωτικών νοσοκομείων. Το ίδιο να γίνει και με τους ιδιώτες
γιατρούς, που είναι επί το πλείστον έμπειροι επιστήμονες.
Να επιταχθούν τα αναγκαία υλικά για την υποδομή του
δημόσιου συστήματος Υγείας και για τον άμεσο εφοδιασμό
των υγειονομικών.
Να στελεχωθεί επαρκώς η υπηρεσία “Βοήθεια στο Σπίτι”.
Να επιταχθούν ξενοδοχεία, στα οποία
θα μπορούν να διαμένουν οι υγειονομικοί των δημόσιων νοσοκομείων.
Μέτρα προστασίας στους χώρους
δουλειάς. Άμεσες μαζικές προσλήψεις
γιατρών εργασίας και τεχνικών ασφαλείας και εντατικοί έλεγχοι από την Επιθεώρηση Εργασίας. Πρόσθετες άδειες
με πλήρεις αποδοχές στους εργαζόμενους με χρόνια νοσήματα που ανήκουν
στις ευπαθείς ομάδες, στις εγκυμονούσες.
Την κατάργηση όλων των αντεργατικών διατάξεων των ΠΝΠ. Να κηρυχτούν παράνομες όλες οι απολύσεις
που έγιναν από 1η Μάρτη και οι αρνητικές μεταβολές στις συμβάσεις, στα
ωράρια, στους μισθούς, στις εργασιακές σχέσεις.
Την αυτόματη κατάργηση με το πέρας της καραντίνας όλων των απαράδεκτων απαγορεύσεων στη συνδικαλιστική δράση, όπως το άρθρο 12 της
ΠΝΠ που ανοίγει ξανά το δρόμο για επιτάξεις απεργών και
κήρυξη πολιτικής επιστράτευσης σε κλάδους που διεκδικούν.
Καμία ανοχή στον περιορισμό των πολιτικών και συνδικαλιστικών ελευθεριών. Το Δώρο Πάσχα να δοθεί στο ακέραιο
και στην ώρα του. Οι εργαζόμενοι να δώσουν μάχη για το
δικαίωμά τους.
Για όσο διάστημα διαρκούν τα περιοριστικά μέτρα και
η απαγόρευση, να υπάρχει απαλλαγή από τις χρεώσεις
σε ρεύμα, επικοινωνία, νερό, φυσικό αέριο. Να μην υπάρχουν διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεπικοινωνιών,
νερού.
Αναστολή πληρωμών για τους εργαζόμενους προς Δημόσιο, τράπεζες, κατάργηση πλειστηριασμών κύριας κατοικίας
και κατασχέσεων».

«ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΙΚΗ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ομμένη και ραμμένη στα μέτρα της αντιασφαλιστικής
επίθεσης των κυβερνήσεων ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ φαίνεται, σύμφωνα με τις σχετικές
«διαρροές» σε μια σειρά ΜΜΕ, ότι είναι η
απόφαση που θα λάβει το Συμβούλιο της
Επικρατείας στη δίκη για τις περικοπές που
είχαν επιβληθεί στις συντάξεις.
Υπενθυμίζεται ότι στην «πιλοτική δίκη»
που πραγματοποιήθηκε στην Ολομέλεια του
ΣτΕ στις 10 Γενάρη, μετά από προσφυγή της
κυβέρνησης και της διοίκησης του ΕΦΚΑ,
είχαν παραπεμφθεί ξανά τόσο το ζήτημα των
αναδρομικών των περικοπών κύριων και
επικουρικών συντάξεων των συνταξιούχων
όσο και η κατάργηση από 1/1/2013 των Δώρων - επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και του επιδόματος θερινής
άδειας (13η και 14η σύνταξη), που έγιναν με

βάση τις διατάξεις των νόμων 4051/2012 και
4093/2012. Αυτή η εκ νέου παραπομπή σε
δίκη έγινε παρά τις προηγούμενες αποφάσεις
του ΣτΕ το καλοκαίρι του 2015, οι οποίες
ποτέ δεν εφαρμόστηκαν από τις κυβερνήσεις
του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το ανώτατο
ακυρωτικό δικαστήριο σε πρόσφατη διάσκεψή του ανατρέπει αυτές τις αποφάσεις και
ειδικά την προηγούμενη απόφασή του
(2287/2015 Ολομέλεια ΣτΕ) που είχε επιδικάσει αναδρομικά πολλών ετών στους συνταξιούχους. Με την απόφασή του φέρεται να
επιδικάζει μόνο αναδρομικά 11 μηνών
(Ιούλης 2015 - Μάης 2016). Περικοπές
βέ-βαια τις οποίες ο νόμος Κατρούγκαλου
(4387/2016) ενσωμάτωσε και
«νομιμοποίησε» στη συνέχεια.

Σχολιάζοντας
σε συνέντευξή του τις σχετικές πληροφορίες,
ο υπουργός Εργασίας Γ. Βρούτσης, αφού
επανέλαβε το γνωστό πως... «η κυβέρνηση
θα σεβαστεί απόλυτα τις δικαστικές αποφάσεις», συμπλήρωσε με νόημα ότι «η δημοσιονομική δυνατότητα λόγω κορονοϊού έχει
δυσκολέψει» και παρέπεμψε στην απόφαση
του δικαστηρίου όταν αυτή δημοσιευτεί.

Συνάδελφοι,
λόγω των ειδικών συνθηκών
με τα περιοριστικά μέτρα
η αυτοπρόσωπη επαφή της
διοίκησης με τα μέλη καθίσταται
δύσκολη, γι’ αυτό παρακαλείσθε
όσοι έχετε e-mail να μας το
γνωστοποιήσετε στέλνοντας ένα
μήνυμα στο e-mail της ΠΕΣ-ΝΑΤ

Δραστηριότητες 4μήνου της ΠΕΣ -ΝΑΤ
ΓΕΝΑΡΗΣ 2020

 9/1: Συμμετοχή στη συνεδρίαση της ΣΕΑ και απόφαση

για συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία προς το Συμβούλιο της Επικρατείας και το υπουργείο Εργασίας.
 10/1: Συμμετοχή στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην
πλατεία Εθνικής Αντίστασης και πορεία προς το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) και το υπουργείο Εργασίας.
 10/1: Συμμετοχή στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο
Σύνταγμα ενάντια στην επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας
στα ιμπεριαλιστικά σχέδια ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ.
 17/1: Παρέμβαση με τα ταξικά σωματεία του χώρου
στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΝΟ για την αποτροπή
νομιμοποίησης της νοθείας σε ναυτεργατικά σωματεία.
 21/1: Συμμετοχή σε ενημερωτική σύσκεψη τις Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα (ΣΕΑ) για το ασφαλιστικό.
 21/1: Καταγγελία για την υφαρπαγή από ”hakiers” της
σύνταξης συναδέλφου από λογαριασμό του στην ΑLPHA
BANK.
 24/1: Κοπή της πίτας του σωματείου με την παρουσία
αρκετών συναδέλφων στα γραφεία τις Ένωσης.
 25/1: Συμμετοχή στο συλλαλητήριο στηρίξεις του αγώνα των εργαζομένων τις ΛΑΡΚΟ στο Σύνταγμα.
 26/1: Συμμετοχή στη συγκέντρωση συναυλία ενάντια
στη ναζιστική εγκληματική Χρυσή Αυγή στη Νίκαια.
 28/1: Συνέντευξη με την Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα
(ΣΕΑ) για το ασφαλιστικό έξω από το Υπουργείο Εργασίας.
 31/1: Συμμετοχή στο συλλαλητήριο με το ΠΑΜΕ στο
Σύνταγμα ενάντια στη συμφωνία για τις βάσεις και την
πορεία στην Αμερικανική πρεσβεία.
ΦΛΕΒΑΡΗΣ 2020
 6/2: Συμμετοχή στα συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ για το
Ασφαλιστικό και την προετοιμασία τις απεργίας στης 18
Φλεβάρη. Μαζική η συμμετοχή μας στον Πειραιά.
 6/2: Συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΝΑΤ όπου μας
επιβεβαίωσε ότι δεν υπολογίζεται η Άδεια στο συντάξιμο
Μισθό παρά του ότι μας γίνονται κρατήσεις.
 17/2: Συμμετοχή στην πικετοφορία των συνταξιούχων
Πειραιά για την προπαγάνδιση της Απεργίας 18/2.
 18/2: Συμμετοχή στην περιφρούρηση τις Απεργίας
στα λιμάνια τις Αττικής και στις συγκεντρώσεις και πορείες με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ.
 20/2: Συμμετοχή σε σύσκεψη στην ΠΕΜΕΝ και παρέμβαση στην εκτελεστική επιτροπή της ΠΝΟ, ανακοίνωση για τη νοθεία και τις μεθοδεύσεις στην ΠΝΟ και στη
ΓΣΕΕ ενόψει του 37ου συνεδρίου της στο Καβούρι.
 22/2: Συμμετοχή στις κατά τόπους πικετοφορίες ενάντια στο νέο ασφαλιστικό.
 24/2: Καταγγελία μαζί με τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία για τον παράνομο ακόμα και με το νόμο Κατρούγκαλου επαναϋπολογισμό των συντάξεων των Ναυτεργατών.
 25/2: Συμμετοχή στο συλλαλητήριο στο Καβούρι ενάντια στη νοθεία και τον εκφυλισμό και τη νοθεία στο 37ο
συνέδριο τις ΓΣΕΕ.
 26/2: Συμπαράσταση με δελτίο Τύπου μαζί με τα ταξικά ναυτεργατικά σωματεία στους νησιώτες Χίου - Μυτιλήνης για την επίθεση των ΜΑΤ στον αγώνα τους ενάντια
στον εγκλωβισμό και στο στήσιμο “hotspot” φυλακών για
τους πρόσφυγες και μετανάστες.
 28/2: Συμμετοχή στο συλλαλητήριο των δυνάμεων του
ΠΑΜΕ ενάντια στο Αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης.

ΜΑΡΤΗΣ 2020

 5/3: Συμμετοχή στην εκδήλωση της Ελληνική Επιτρο-

πή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) και η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης
(ΕΕΔΔΑ) για να εκφραστεί η αλληλεγγύη στον λαό της
Παλαιστίνης.
 8/3: Συμμετοχή στην συγκέντρωση στο Σύνταγμα και
την πορεία στα γραφεία της ΕΕ γιορτάζοντας την Παγκόσμια μέρα της Γυναίκας.
11/3: Έκδοση δελτίο Τύπου μαζί με ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, εκφράζοντας την αλληλεγγύη
μας και καταδικάζοντας την πολιτική εγκλωβισμού στη
χώρα των προσφύγων και των μεταναστών.
 11/3: Με ανακοίνωση μας μαζί με το Εργατικό Κέντρο
Λαυρίου και τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ απαιτήσαμε τη λήψη
μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό στο πλοίο TREVILLET, που μετέφερε στο λιμάνι του Λαυρίου ανεμογεννήτριες από τη βόρεια Ιταλία.
 13/3: Απόφαση υπογραφής της καταγγελίας του ΠΑΜΕ για το νομοσχέδιο για τις Συγκεντρώσεις.
 13/3: Μαζί με τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ,
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ, εκφράσαμε με
ανακοίνωση την αλληλεγγύη στην κοινή τοποθέτηση συνδικάτων της Ευρώπης για την επίθεση που δέχονται οι
εργαζόμενοι με την ευκαιρία της επιδημίας του κορονοϊού.

 15/3: Με τα ταξικά σωματεία του χώρου παρέμβαση

Ανακοίνωση για υγειονομικό έλεγχο στο πλοίο GALAXY,
που επισκευαζόταν στο Νέο Μόλο στο Κερατσίνι.
 20/3: Ανακοίνωση με την Συντονιστική Επιτροπή
Αγώνα (ΣΕΑ) για την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για
την αντιμετώπιση των προβλημάτων των συνταξιούχων.
 27/3: Με τα ταξικά σωματεία του χώρου προσυπογράψαμε ψήφισμα Εργατικών Κέντρων, Ομοσπονδιών, Συνδικάτων για την ανάγκη να παρθούν μέτρα προστασίας της
Υγείας και των δικαιωμάτων για τους εργαζόμενους λόγω
της επιδημίας.
ΑΠΡΙΛΗΣ 2020
 1/4: Με την ΣΕΑ καταγγείλαμε την απαράδεκτη επίθεση σε ηλικιωμένο από την δημοτική Αστυνομία Αθήνας.
 3/4: Παρέμβαση μαζί με τα ταξικά σωματεία του Πειραιά για την κάλυψη των αναγκών των ασφαλισμένων που
προκύπτουν με το κλείσιμο του «Οίκου Ναύτου» μέχρι τις
7/4 λόγω κρούσματος κορονοϊού.
 7/4, 15/4, 28/4: Συμμετοχή στις μέρες δράσης για
την προστασία της Υγείας και των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων στην Υγεία, τα Super Market και
τον Επισιτισμό - Τουρισμό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΣ-ΝΑΤ παίρνοντας υπόψη την εξάπλωση της επιδημίας
του κορονοϊού στη χώρα, αποφάσισε την ΑΝΑΒΟΛΗ της Γενικής Συνέλευσης των μελών
που ήταν προγραμματισμένη για την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020.

ΠΕΣ-ΝΑΤ:
Ζητά την αποκατάσταση
των συντάξεων των ναυτεργατών
Με υπόμνημά της, 14 Φλεβάρη, προς τον υπουργό
Εργασίας και τον Διοικητή του ΕΦΚΑ, η Διοίκηση της ΠΕΣ
-ΝΑΤ ενημερώνει για τις διαφορές που εντοπίστηκαν με
την έκδοση των ατομικών μηνιαίων ενημερωτικών σημειωμάτων πληρωμής συντάξεων ναυτεργατών.
Προς:

 Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
 Διοικητή και ΔΣ ΕΦΚΑ
Με το υπόμνημα αυτό η Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων ΝΑΤ “ΠΕΣ-ΝΑΤ” που εκπροσωπεί συνταξιούχους όλων των κλάδων και βαθμών θέλει να σας ενημερώσει για τις διαφορές που εντοπίστηκαν με την έκδοση
επιτέλους του ατομικού μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος πληρωμής συντάξεων ναυτεργατών.
Κατά πρώτον:
Όπως μπορείτε και σεις να δείτε, επισκεπτόμενοι την
διαδικτυακή Πύλη του ΝΑΤ, στον πίνακα Εισφορών Ναυτικού και Πλοιοκτήτη, οι εισφορές των μεν Ναυτικών για το
ΝΑΤ και αποκλειστικά για τον τομέα ασφάλισής τους συναποτελείται από το 9% του εκάστοτε Μηνιαίου Μισθού
Ενέργειας της ισχύουσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, προσαυξημένο κατά 22% για την εργασία κατά τις
Κυριακές και κατά 44, 36% που αφορά την αναλογούσα
άδεια, για την πιο πάνω περίοδο. Των δε πλοιοκτητών το
14% του ως άνω ποσού.
 Κρατήσεις υπέρ ΝΑΤ από τον Ναυτικό 9% Χ (Μισθό
Ενέργειας + Κυριακές + Άδεια).
 Από τον Πλοιοκτήτη 14% Χ (Μισθό Ενέργειας + Κυριακές + Άδεια).
 Σύνολο κρατήσεων 23%.
Κατά δεύτερον:
Ενώ σύμφωνα με τον νόμο 4387/2016 ως ανταποδοτική σύνταξη καθορίζονται: “Οι συντάξιμες αποδοχές / εισόδημα επί των οποίων κατεβλήθησαν εισφορές (όπως ορίζονται με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 28)”
στον υπολογισμό του συντάξιμου μισθού, επί του οποίου
υπολογίζεται η καταβαλλόμενη σύνταξη των Ναυτικών, ο
ΕΦΚΑ δεν υπολογίζει το σύνολο των εισφορών που καταβάλλει ο ναυτικός, ως συντάξιμες αποδοχές, αλλά μόνο
τον Μισθό Ενέργειας και τις Κυριακές, αφήνοντας εκτός
υπολογισμού την Άδεια, η όποια όπως θα έχετε παρατηρήσει, θα έπρεπε να συνυπολογίζεται, μιας και καταβάλλεται σε ολόκληρο τον εργασιακό βίο μας και ο μη υπολογισμός της, αποτελεί αδικία, μιας και αφαιρεί πρακτικά,
περίπου το 1/4 του συντάξιμου μισθού.
Επιπροσθέτως, αν και ελάχιστη, δεν συνυπολογίζεται,
αν και αναφέρεται σαφώς στο άρθρο 30 του Ν.
4387/2016, η προσαύξηση στην καταβαλλόμενη σύνταξη
από τις αυξημένες εισφορές, σε σύγκριση με τις εισφορές
του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τον ΝΑΤ και που είναι 3% επιπλέον.
Θεωρούμε ότι η αντιμετώπιση των απομάχων της θάλασσας είναι άδικη από τη μεριά του κράτους διαχρονικά
μιας και οι εισφορές μας είναι μεγάλες ενώ σήμερα οι συντάξεις μας ελάχιστα απέχουν από συντάξεις πείνας και
εξαθλίωσης για την πλειοψηφία των συνταξιούχων του
ΝΑΤ.
Ενημερωτικά σας αναφέρουμε ότι οι ετήσιες συνταξιουχικές απολαβές μας συγκριτικά με την προ κρίσεως
εποχή σήμερα βρίσκονται έως και 60% κάτω αυτών που
παίρναμε.
Με το παρόν έγγραφο απαιτούμε την αποκατάσταση
των συντάξεών μας σύμφωνα με τα παραπάνω ενημερώνοντας σχετικά.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Γιώργος Βρανάς
Γιάννης Τσιουδάκης

ΣΥΝΕΔΡΙΟ-ΠΑΡΩΔΙΑ ΤΗΣ ΓΣΕΕ

Μαύρη σελίδα για το
συνδικαλιστικό κίνημα

Εκατοντάδες συνδικάτα, εκλεγμένοι αντιπρόσωποι, συνδικαλιστές από κάθε κλάδο και χιλιάδες εργαζόμενοι
έδωσαν, 25 Φλεβάρη, μια σημαντική, ξεχωριστή μάχη, μέσα
και έξω από το συνέδριο-παρωδία που οργάνωσε η ηγετική
ομάδα της ΓΣΕΕ σε πολυτελές ξενοδοχείο στο Καβούρι. Με
την αγωνιστική τους παρέμβαση έδωσαν συνέχεια στην
πάλη για συνδικάτα εργατών, όχι των εργοδοτών. Έριξαν
στο κενό την προσπάθεια των εργατοπατέρων να αποκλείσουν τις ταξικές δυνάμεις, η οποία εκδηλώθηκε με όργιο
αστυνομοκρατίας, με προκλήσεις και απαράδεκτες μεθοδεύσεις πριν και κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.
Στην αντίπερα όχθη από τις ζωντανές, μαχητικές δυνάμεις του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, κινήθηκαν σε
πλήρη συμφωνία και συντονισμό σε όλα τα επίπεδα οι δυνάμεις ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ - ΣΥΡΙΖΑ, φτάνοντας σε νέα επίπεδα
αθλιότητας, με μονοήμερο «συνέδριο» - εξπρές, με αστυνομία, κλούβες και ΜΑΤ, χωρίς καμία απολύτως συζήτηση για
τα προβλήματα των εργαζομένων και την οργάνωση της
πάλης τους, με μόνη έγνοια τους το πώς μέσα από μια τέτοια παρωδία θα ανανεώσουν τη «θητεία» τους στην υπηρεσία του κεφαλαίου και του «κοινωνικού εταιρισμού».

Η αστυνομοκρατία μέσα και έξω από το ξενοδοχείο
όπου διεξαγόταν το «συνέδριο» της ΓΣΕΕ δεν είχε προηγούμενο, καταγράφοντας μία από τις πιο μελανές σελίδες
στην ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος, με ευθύνη της
απαξιωμένης ηγετικής ομάδας της ΓΣΕΕ. Σε συνέχεια της
προσπάθειας να κρατηθούν μακριά από το χώρο οι αντιπρόσωποι που δεν πρόσκειντο σε ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ - ΣΥΡΙΖΑ, με την «απομόνωσή» τους την προηγούμενη μέρα σε
ξενοδοχείο χιλιόμετρα μακριά, στην Καισαριανή (!), οι δυνάμεις των ΜΑΤ εμπόδιζαν ακόμα και την είσοδο εκλεγμένων
αντιπροσώπων, που ζητούσαν να μπουν στο χώρο για να
παραλάβουν τις κάρτες τους.

Τους κάθονται στο λαιμό και οι συνταξιούχοι!!
Από νωρίς το πρωί, μαζί με τους διαδηλωτές βρέθηκαν
και οι 22 συνταξιούχοι - εκλεγμένοι από τις συνδικαλιστικές
οργανώσεις τους, από όλη τη χώρα, που η ηγετική ομάδα
της ΓΣΕΕ τούς απαγόρευσε να πάρουν μέρος στις εργασίες.
Χαιρετίζοντας τη μεγάλη μάχη που έδωσαν τα εργατικά
συνδικάτα για ένα πραγματικό εργατικό συνέδριο, ο Δήμος
Κουμπούρης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων
ΙΚΑ και εκλεγμένο μέλος στη διοίκηση της ΓΣΕΕ, τόνισε:
«Σε όλα τα συνέδρια μέχρι τώρα οι συνταξιούχοι εκλέγουν τρία μέλη τους στη διοίκηση της ΓΣΕΕ ενώ αυτήν τη
φορά η συνδικαλιστική μαφία απέκλεισε τους αντιπροσώπους. Μας αποκλείουν γιατί ενοχλούνται από τους αγώνες
των συνταξιούχων, όπως ενοχλούνται και από τους αγώνες
της εργατικής τάξης», σημείωσε, προσθέτοντας: «Είμαστε
22 αντιπρόσωποι από την Κρήτη, από τον Έβρο, από όλες
τις γωνιές της Ελλάδας, ήρθαμε με ό,τι μπορούσε ο καθένας, ορισμένοι ακόμα και με τις πατερίτσες για να πάρουν
μέρος στο συνέδριο. Κι αυτοί οι άθλιοι μας αποκλείουν, δεν
μας δίνουν τη δυνατότητα να πάρουμε μέρος και να έχουμε
λόγο. Είμαστε εκλεγμένοι από τους συνταξιούχους με γνήσιες διαδικασίες, στο φως της μέρας και όχι στη νύχτα και τα
υπόγεια που πραγματοποιούν αυτοί τα συνέδριά τους».

