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Ένας πραγματικός εφιάλτης για τους Συνταξιούχους, 
τους εργαζόμενους και γενικά για το λαό, με γενικευμένες 
αλλαγές σε κάθε επίπεδο και στόχο να φορτώσει την κα-
πιταλιστική κρίση στις πλάτες των εργαζομένων, είναι η 
έκθεση της λεγόμενης Επιτροπής Πισσαρίδη. 

Η έκθεση Πισσαρίδη αποτελεί ένα πολιτικό κείμενο 
που προσδιορίζει ότι για την ανάκαμψη των κερδών του 
μεγάλου κεφαλαίου, για να βγουν οι μεγάλες πολυεθνικές 
και τα μονοπώλια από την κρίση πρέπει να τους δοθούν 
και άλλα προνόμια μεταθέτοντας τα βάρη στους συνήθεις 
ύποπτους εργαζόμενους, αυτοαπασχολουμένους, γενικό-
τερα στα λαϊκά στρώματα. Τα δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης 
μοιράζονται στους επιχειρηματικούς ομίλους και η φτώχεια 
μοιράζεται στον λαό. Το σίγουρο είναι ότι οι ειδικοί που 
συνέταξαν την έκθεση αυτή βρήκαν την κατάλληλη ευκαιρία 
εν μέσω πανδημίας να επιταχύνουν την εμπορευματοποίηση 
των λαϊκών αναγκών, όπως Υγεία, Παιδεία, Ασφάλιση κ.ά. 
Δεν είναι καθόλου τυχαία η δήλωση του πρωθυπουργού 
ότι η έκθεση Πισσαρίδη δεν είναι ένα πολιτικό κείμενο, 
άρα πρέπει να μείνει έξω από την πολιτική αντιπαράθεση. 
Επιθυμεί και μέσω αυτής να κρύψει τις τεράστιες ευθύνες 
της κυβέρνησης στη διαχείριση της πανδημίας, αφού η 
έκθεση τον «καλύπτει» πολιτικά: Η έκθεση θεωρεί «αγκύ-
λωση» την ανάγκη ύπαρξης αποκλειστικού δημόσιου συ-
στήματος Υγείας και Συνταξιοδοτικού συστήματος με κοι-
νωνικά κριτήρια προωθώντας ιδιωτικοοικονομική διαχείριση 
και κεφαλαιοποιητική βάση. 

Οι αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις που προτείνει η έκ-
θεση περιλαμβάνει το σύνολο των λειτουργιών του κράτους, 
κάνοντάς το ακόμα πιο εχθρικό απέναντι στις λαϊκές ανά-
γκες. το Ασφαλιστικό, με την παραπέρα προώθηση του 
κεφαλαιοποιητικού συστήματος, αφού, όπως λέγεται, «το 
ασφαλιστικό σύστημα πρέπει να είναι μοχλός ανάπτυξης 

Τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης για τις σημερινές 
δραματικές εξελίξεις με την πανδημία και για το γεγονός ότι επί 
9 μήνες αφήνει το λαό εκτεθειμένο επιχειρεί να κρύψει «κάτω 
από το χαλί», με πιο πρόσφατο παράδειγμα την καλλιέργεια 
κλίματος εφησυχασμού, με την προσδοκία του εμβολιασμού, 
που θα εξαφανίσει τάχα «με τη μια» την πανδημία. 

Τη στιγμή που καθημερινά αναδεικνύεται με τον πιο τραγικό 
τρόπο η «γύμνια» του δημόσιου συστήματος Υγείας, με την παν-
δημία να αποκαλύπτει τις τεράστιες ελλείψεις του, ο προϋπολο-
γισμός έρχεται να επιτείνει τα αδιέξοδα για το λαό και τις 
ανάγκες του: Στις αιματηρές περικοπές όλων των προηγούμενων 
κυβερνήσεων προστίθενται άλλα 600 εκατ. ευρώ «μείον» από τη 
σημερινή κυβέρνηση. 

Τα παραμύθια της κυβέρνησης περί «ενίσχυσης του συστήματος 
Υγείας» καταρρέουν με πάταγο. Οι μειωμένοι προϋπολογισμοί, 
σε συνδυασμό με τα άλλα μέτρα ενίσχυσης της εμπορευματοποίησης 
και ιδιωτικοποίησης της Υγείας, προμηνύουν επιδείνωση της 
κατάστασης του συστήματος Υγείας το επόμενο διάστημα. 

Δεν πρέπει και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό σε συνθήκες 
που το σύστημα Υγείας είναι στα πρόθυρα κατάρρευσης, που οι 
ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές παίρνουν τραγική διάσταση, 
η κυβέρνηση να επιλέγει να μειώσει κι άλλο τις κρατικές δαπά-
νες… 

Η κυβέρνηση όμως με τη λογική του «κόστους - οφέλους», 
ενισχύει τα χαρακτηριστικά ενός δημόσιου συστήματος Υγείας 
με ένα «μίνιμουμ παροχών» κι από κει και πέρα «ο σώζων 
εαυτόν σωθείτω». Δηλαδή, όποιου η τσέπη αντέχει, θα αναζητεί 
γιατρειά είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε στον εμπορευματοποιημένο 
δημόσιο. Για την συντριπτική πλειοψηφία του λαού, όμως, καμία 
ουσιαστική μέριμνα δεν θα υπάρχει, επιβεβαιώνεται έτσι ότι 
ακόμα σε περίοδο πανδημίας και σε έκτακτες συνθήκες δεν αλ-
λάζουν την αντιλαϊκή στρατηγική στην Υγεία, που είναι ταξική 
πολιτική επιλογή. 

Γιατί αυτή η πολιτική ευνοεί τους επιχειρηματικούς ομίλους 
και γιατί απαλλάσσει το κράτος από δαπάνες που βάση τα συμ-
φέροντά τους θεωρούνται περιττές. 

Την ίδια ώρα που ο υφυπουργός υγείας υποστήριξε ότι όλα 
βαίνουν καλώς, και ότι «όλοι οι ασθενείς εξυπηρετούνται» το 
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Συνάδελφοι, η συμμετοχή μας στη ζωή και δράση του 
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και όχι τροχοπέδη» και «κεντρικό ρόλο σε αυτήν την κατεύ-
θυνση καλείται να παίξει η κεφαλαιοποιητική ασφάλιση, η 
οποία αποτελεί βασικό μέρος της απάντησης στις δημο-
γραφικές πιέσεις». 

Δηλαδή, βλέπουν στο Ασφαλιστικό ένα πεδίο για εξα-
σφάλιση κεφαλαίων που θα στηρίζει τους επιχειρηματικούς 
ομίλους (στην έκθεση εκτιμάται ότι η «μεταρρύθμιση» 
«θα δημιουργήσει νέα αποθεματικά προς επένδυση ύψους 
έως και 99 δισ. σε 40 χρόνια»), ενώ με την εφαρμογή της 
κεφαλαιοποίησης το κράτος δεν θα δεσμεύεται για το αν 
θα δίνει συντάξεις, ούτε για το ύψος τους, αφού αυτό 
πλέων θέμα των «έξυπνων Επενδύσεων» πράγμα για το 
οποίο έχουμε μια εμπειρία από το χρηματιστήριο τη δε-
καετία του 90 και τα ομόλογα της δεκαετίας του 2000 
όπου τα ασφαλιστικά ταμεία έχασαν τεράστια ποσά. 

Θέτουν δε ως στρατηγικό στόχο της «μεταρρύθμισης» 
αυτό που έγινε και με τις προηγούμενες παρεμβάσεις, 
δηλαδή τη «σταδιακή αποκλιμάκωση της συνταξιοδοτικής 
δαπάνης ως ποσοστού του ΑΕΠ και τη μείωση της επι-
χορήγησης από τον κρατικό προϋπολογισμό ως ποσοστό 
των συνολικών δαπανών του». 

Με οδηγό τη σχετική μελέτη του ΙΟΒΕ, το σχέδιο προ-
βλέπει τη μεταφορά πόρων από το δημόσιο ασφαλιστικό 
σύστημα στο νέο ιδιωτικό, σημειώνοντας πως «η ενίσχυση 

του κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα του συστήματος προ-
ϋποθέτει μείωση της επιβάρυνσης από εισφορές που 
κατευθύνονται στον διανεμητικό πυλώνα (κύρια και επι-
κουρική σύνταξη). Προς αυτή την κατεύθυνση, η υφιστάμενη 
επικουρική σύνταξη θα πρέπει να αλλάξει και στη θέση της 
να θεσπιστούν μηχανισμοί που λειτουργούν πλήρως κεφα-
λαιοποιητικά». Σε αυτό το πλαίσιο, προωθείται και η πα-
ραπέρα στήριξη των Επαγγελματικών Ταμείων και της 
ιδιωτικής Ασφάλισης ως πρόσθετων καναλιών ιδιωτικο-
ποίησης. 

Στο πλαίσιο διεύρυνσης της επιχειρηματικής δράσης 
στον τομέα της Ασφάλισης και της Πρόνοιας επιχειρείται 
να ενταχθεί και η μακροχρόνια φροντίδα ηλικιωμένων 
λόγω προβλημάτων υγείας που δεν απαιτείται η παραμονή 
τους σε νοσοκομείο, για την οποία προτείνεται «ένα υπο-
χρεωτικό πρόγραμμα ασφάλισης», το οποίο «θα χρημα-
τοδοτείται από ποσό που θα καταβάλλει το σύνολο του 
πληθυσμού υποχρεωτικά»! 

Με τον τρόπο αυτό άλλη μια βασική υποχρέωση του 
κράτους θα μεταφερθεί στις πλάτες των εργαζομένων - 
ασφαλισμένων. Αντί για δημόσιες δωρεάν δομές θα δημι-
ουργηθεί πελατεία για την επιχειρηματική δράση, ενώ την 
ίδια στιγμή οι υποχρεωτικές αυτές εισφορές θα γίνουν 
αντικείμενο κερδοσκοπίας στα χρηματιστήρια. 

δημόσιου συστήματος Υγείας μετατρεπόταν σε σύστημα Υγείας 
«μιας νόσου», προσθέτοντας στην ήδη άσχημη κατάσταση νέες 
συσσωρευμένες και επιτακτικές ανάγκες για την αντιμετώπιση 
και άλλων σοβαρών ασθενειών. Εκατοντάδες χειρουργεία έχουν 
ακυρωθήκαν και οι ευπαθείς ομάδες έχουν αφεθεί στο έλεος 
της «ατομικής ευθύνης», χωρίς τακτική ιατρική παρακολούθηση 
αναγκάζοντας μας να πηγαίνουμε ακόμα και σε άλλες περιοχές 
ή να απευθυνθούμε στον ιδιωτικό τομέα βάζοντας βαθιά το χέρι 
στην τσέπη. 

Στην ουσία μας λένε πεθάνετε αβοήθητοι, μας υποβιβάζουν 
σαν ανθρώπους, μας υποτιμούν, μας θεωρούν αναλώσιμο υλικό 
(…) 

Και επειδή ούτε και τώρα η κυβέρνηση σκοπεύει να πάρει τα 
αναγκαία μέτρα, όπως «αραίωσης» των μαθητών στα σχολεία, 
αποσυμφόρησης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και προστασίας 
των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς κλπ, και ενίσχυσης 
του συστήματος Υγείας με γιατρούς νοσηλευτές μέσα προστασίας, 
το lockdown παρουσιάζεται ως αναπόφευκτη συνέπεια από τον 
πρωθυπουργό, ο οποίος επικαλείται και τις εισηγήσεις των επι-
στημόνων. 

Το συμπέρασμα – ομολογία από τον πρωθυπουργό και των 
ανακοινώσεων που ακολούθησαν ότι: «καλός ή κακώς ένας από 
τους λόγους που φτάσαμε στην ανάγκη για ένα δεύτερο lockdown 
είναι ότι Υπήρξε χαλάρωση και εφησυχασμός, που όσο περνούσε 
ο καιρός και τα αποτελέσματα στη χώρα μας ήταν τόσο θετικά, 
οδηγούσε στη νοοτροπία "εντάξει, μπορούμε να μην τηρούμε 
κατά γράμμα τις συστάσεις των ειδικών". Αυτό ήταν το λάθος. 
Ενα μαζικό λάθος εφησυχασμού και χαλάρωσης, που μας οδήγησε 
σ' αυτήν την κατάσταση». 

Με σοφιστείες και τεχνάσματα προσπαθούν να διαγράψουν 
τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης και του κράτους, που 
διαχειρίζονται την πανδημία με κριτήριο τις «αντοχές της οικο-
νομίας», δηλαδή των μεγάλων επιχειρήσεων, και όχι την προστασία 
της υγείας και της ζωής του λαού. Αυτό το αδιέξοδο έρχεται και 
ξανάρχεται με κάθε απόφαση της κυβέρνησης, όπως και τώρα 
με το lockdown. 

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που ο πρωθυπουργός υπερασπίστηκε 
με όλα τα μέσα την επιλογή της κυβέρνησης να ανοίξει το 
καλοκαίρι τον Τουρισμό χωρίς κανένα ουσιαστικό μέτρο προ-
στασίας, με «πρωτόκολλα» τις απαιτήσεις των μονοπωλίων των 
αερομεταφορών, των εφοπλιστών, των τουρ οπερέιτορ, με απο-
τέλεσμα να ξεκινήσει από εκεί ο νέος κύκλος έξαρσης της παν-
δημίας. 

Σε κάθε περίπτωση, το εμβόλιο που παρουσιάζεται σαν λύση, 
δεν μπορεί ούτε να «κουκουλώσει» ούτε να «γιατρέψει» τις τε-
ράστιες ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα Υγείας, τη χρόνια εγκλη-
ματική πολιτική όλων των κυβερνήσεων ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ, 
η οποία στις συνθήκες της πανδημίας οδήγησε τα δημόσια νοσο-
κομεία στο «χείλος του γκρεμού. 

Η διαδικασία του εμβολιασμού για τον κορονοϊού, απαιτεί 
ένα ανεπτυγμένο δημόσιο σύστημα Υγείας, με επάρκεια σε προ-
σωπικό για τον εμβολιασμό - και όχι με νέες μετακινήσεις - αλλά 
και για τη συστηματική παρακολούθηση του πληθυσμού που θα 
εμβολιαστεί, για την έγκαιρη επέμβαση όπου εντοπιστούν τυχών 
προβλήματα, για την απόκτηση επιστημονικής γνώσης για κρίσιμα 
ζητήματα, όπως είναι η ανταπόκριση σε διαφορετικές κατηγορίες 
του πληθυσμού, το κατά πόσο οι εμβολιασμένοι μεταδίδουν ή 
όχι κ.ά. 

Εξάλλου, για μια σειρά κατηγορίες ασθενών ακόμα είναι 
ερώτημα αν θα επιτραπεί ο εμβολιασμός τους (αφορά ασθενείς 
με αλλεργίες έγκυες και άλλους που χρειάζονται ειδική παρα-
κολούθηση. Απέναντι λοιπόν στην πολιτική που βάζει την Υγεία 
και τις ανάγκες του λαού στο ζύγι της λογικής «κόστους - 
οφέλους» για το κεφάλαιο και το κράτος του, η ενίσχυση της 
πάλης δεν χωρά καμιά αναστολή! Μια και από όλες τις πλευρές, 
επιβεβαιώνεται ότι η κατάσταση θα συνεχιστεί και μετά το 
εμβόλιο  

Γι' αυτό πρέπει, να δυναμώσει οργανωμένη διεκδίκηση 
μέτρων ουσιαστικής προστασίας από τους εργαζόμενους, τους 
συνταξιούχους και τους άλλους κοινωνικούς φορείς για πραγματική 
ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας, για ουσιαστικά 
μέτρα προστασίας των εργαζομένων, των συνταξιούχων και 
όλου του λαού, της χώρας μας. 

Συνέχεια από την σελ. 1
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Η πετυχημένη απεργία της 26 του Νοέμβρη μέσα σε συνθήκες  
πανδημία Μια πρώτη απάντηση στην επίθεση κυβέρνησης -  

εργοδοσίας, και στην προσπάθεια να περάσει  
η τρομοκρατία και η απαισιοδοξία 

Με τη μαζική συμμετοχή των εργαζομένων σε μεγάλους 
χώρους δουλειάς, σε κάθε κλάδο, η χτεσινή πετυχημένη 
απεργία που οργάνωσαν Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα, 
Συνδικάτα του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα έδωσε 
απάντηση στην εντεινόμενη επίθεση κυβέρνησης και ερ-
γοδοσίας, στην επιχείρηση να περάσουν στο λαό η τρο-
μοκρατία και η απαισιοδοξία. Έσπασε το σιωπητήριο που 
επιχειρούν να επιβάλουν στους αγώνες το κεφάλαιο, και 
η κυβέρνηση, μαζί με την ηγεσία της ΓΣΕΕ και τους αν-
θρώπους της. 

Με την συμμετοχή στην απεργία, με συμβολικές δια-
μαρτυρίες έξω από υπουργεία, με συγκεντρώσεις στις 
πύλες των νοσοκομείων και άλλες πολύμορφες πρωτο-
βουλίες, τηρώντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την προ-
στασία της υγείας και αψηφώντας τη νέα μαζική κινητο-
ποίηση των δυνάμεων καταστολής από την κυβέρνηση, 
λίγες μόλις μέρες μετά το όργιο καταστολής στις εκδη-
λώσεις για το Πολυτεχνείο, οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα 
τους έκαναν καθαρό ότι ο αγώνας για την προστασία 
της ζωής, της υγείας και των δικαιωμάτων του λαού δεν 
αναβάλλεται. 

Ηταν προκλητική η στάση της κυβέρνησης που γέμισε 
από το πρωί το κέντρο της Αθήνας και των άλλων πόλεων 
με ΜΑΤ, "αύρες", αστυνομικούς και πρόστιμα με στόχο να 
τη χτυπήσουν απεργία που πραγματοποίησαν Εργατικά 
Κέντρα, Ομοσπονδίες, και πρωτοβάθμια σωματεία, σε 
εκατοντάδες χώρους δουλειάς σε όλη τη χώρα. 

Την ίδια στιγμή που γυρνάει την πλάτη στα σωματεία 
και στα δίκαια αιτήματά τους, η κυβέρνηση, ετοιμάζει 
νέες βάρβαρες ανατροπές με το αντεργατικό νομοσχέδιο 
που έχει ήδη ετοιμάσει και που φορτώνει τα σπασμένα 
μίας ακόμα οικονομικής κρίσης στις πλάτες του λαού Συ-
γκεκριμένα, σχεδιάζει: 10ωρη δουλειά, «διευθέτηση» του 
χρόνου εργασίας και ακόμα περισσότερη «ευελιξία». Κα-
τάργηση της κυριακάτικης αργίας για περισσότερους 
κλάδους και εργαζόμενους. Παράδοση της Κοινωνικής 
Ασφάλισης στους επιχειρηματικούς ομίλους. Νέα μέτρα 
καταστολής και αυταρχισμού, περιορισμούς στα συνδι-
καλιστικά δικαιώματα και ελευθερίες, εμπόδια στη δράση 
των συνδικάτων, στις Γενικές τους Συνελεύσεις, στην 
απόφαση και την οργάνωση της απεργίας. 

Μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες οι εργαζόμενοι 
οι ναυτεργάτες έστειλαν το μήνυμα ότι δεν πρόκειται να 
περάσει ο φόβος η τρομοκρατία και η απαισιοδοξία απαι-
τώντας ουσιαστικά μέτρα που να ανταποκρίνονται στις 
σημερινές ανάγκες. 

Στο πλαίσιο αυτό η συμμετοχή των εργαζομένων ήταν 
μεγάλη τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα 

που απέργησαν σε πρωτόγνωρες και δύσκολες συνθήκες. 
Ενδεικτικά, στους μεγάλους χώρους που χτες «νέκρωσαν» 
περιλαμβάνονται τα εργοτάξια κατασκευής του Μετρό, 
το έργο κατασκευής προβλήτας στο λιμάνι του Πειραιά, 
τα ΜΜΜ. 

Στον Πειραιά και στα λιμάνια όλης της χώρας μαζική 
και καθολική ήταν η συμμετοχή των ναυτεργατών σε συν-
θήκες ολομέτωπης επίθεσης κυβέρνησης και εφοπλιστών. 
Από το πρωί ομάδες περιφρούρησης της απεργίας συζή-
τησαν και είχαν συσκέψεις με τους εργαζόμενους ναυ-
τεργάτες ενημερώνοντας για τα μέτρα που προετοιμάζει 
να φέρει η κυβέρνηση και τις συνέπειες που θα έχουν. 

Με την συμμετοχή τους στην απεργία οι ναυτεργάτες 
διεκδίκησαν και απαίτησαν: 
� Αμεσα μέτρα για την Υγεία. Μαζικά δωρεάν τεστ  
� Ðýêíùóç ôùí äñïìïëïãßùí óôá ÌÝóá ÌáæéêÞò 
ÌåôáöïñÜò 
�¢íïéãìá ôùí ó÷ïëéêþí ìïíÜäùí ìå áóöÜëåéá ìå Ýùò 15 
ìáèçôÝò áíÜ áßèïõóá 
�Íα μην τολμήσει η κυβέρνηση να φέρει το νόμο 
έκτρωμα, που καταργεί το 8ωρο και θέλει να βάλει 
ταφόπλακα στη συνδικαλιστική δράση. 

Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕ-
ΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ και ΠΕΣ/ΝΑΤ, καταγγέλλουν την τροπο-
λογία έκτρωμα, που προωθεί η κυβέρνηση της ΝΔ, σε 
νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, παραχωρώ-
ντας στον Δήμο Μαραθώνα τις κατασκηνώσεις του Οίκου 
Ναύτη, που βρίσκονται στη κοινότητα της Νέας Μάκρης. 

Οι κατασκηνώσεις της Νέας Μάκρης και ότι έχει απο-
μείνει στους ναυτεργάτες από την άγρια εκμετάλλευση 
των εφοπλιστών και των μέχρι σήμερα αστικών κυβερνή-
σεων, δεν αξιοποιούνται προς όφελος των ναυτεργατών, 
της εργατικής – λαϊκής οικογένειας. 

Οι κατασκηνώσεις της Νέας Μάκρης σε έκταση 130 
στρεμμάτων με 3.600 τ.μ περίπου στεγασμένους χώρους, 
εντάσσονται στην ενορχηστρωμένη εγκατάλειψη και απα-
ξίωση της ακίνητης περιουσίας του ΝΑΤ, του Οίκου 
Ναύτη, που αποτελούν βορά στα σχέδια επιχειρηματικών 
ομίλων, χρησιμοποιώντας Δήμους, Περιφέρειες, τον μη-
χανισμό του αστικού κράτους, για την ενίσχυση της κερ-
δοφορίας τους. 

Το ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας είναι στην κα-
τεύθυνση της έντασης της εκμετάλλευσης των ναυτεργα-
τών από τους εφοπλιστές, την κυβέρνηση της ΝΔ, όπως 
και των προηγούμενων, με την συντριβή των ΣΣΕ, της κοι-
νωνικής ασφάλισης, των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. 

Απαιτούμε να αποσυρθεί η τροπολογία και καλούμε 
τους ναυτεργάτες, τους εργαζόμενους, σε οργάνωση και 
αγώνα, ενάντια στην εκχώρηση της ακίνητης περιουσίας 
των ασφαλιστικών ταμείων, που αποκτήθηκε από το αίμα 
και τους αγώνες μας, να αξιοποιηθεί για τις σύγχρονες 
ανάγκες των ναυτεργατών, της εργατικής λαϊκής οικογέ-
νειας. 

Να αποσυρθεί η τροπολογία  
που παραχωρεί στον Δήμο Μαραθώνα 
τις κατασκηνώσεις του «Οίκου Ναύτου»
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Ιμπεριαλιστικοί Ανταγωνισμοί 
 

Με το ξαναάνοιγμα της πληγής του Ναγκόρνο Καραμπάχ 
και τη δολοφονία του κορυφαίου πυρηνικού επιστήμονα του 
Ιράν ανέβηκε η ένταση των ιμπεριαλιστικών αντιθέσεων. Στο 
Καραμπάχ έχουμε συνέχεια του πολέμου Αζερμπαϊτζάν – 
Αρμενίας ως συνέπεια των καπιταλιστικών ανατροπών στην 
Σ. Ενωση. Στη δολοφονία του Ιρανού αξιωματούχου φαίνετε 
ότι υπάρχει κράτος από πίσω. Τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν, 
δορυφορική στόχευση και ενεργοποίηση του όπλου, δείχνουν 
χώρα ανεπτυγμένη στρατιωτική τεχνολογία και ανάλογη 
επιθετικότητα. 
Στην ευρύτερη περιοχή μας βλέπουμε χώρες που για να 

εξομαλύνουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ έβαζαν όρο 
κάποιας λύσης του Παλαιστινιακού. Τώρα χωρίς πρόοδο στο 
Παλαιστινιακό αποκτούν σχέσεις μαζί του, μέσα στο 2020 
μόνο το έκαναν τα ΗΑΕ, το Μπαχρέιν, το Σουδάν και το 
Μαρόκο παλιότερα η Αίγυπτος και η Ιορδανία. Προφανώς με 
τα ανάλογα ανταλλάγματα. Και αυτά την στιγμή που είναι 
στο τραπέζι η πρόθεση του Ισραήλ να προσαρτήσει την 
κοιλάδα του Ιορδάνη. 
Η Τουρκία διεκδικεί ρόλο περιφερειακής δύναμης στη 

Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα έως και τον Νότιο Καύκασο, 
άλλωστε είναι ήδη παρούσα στο Αζερμπαϊτζάν. Ελίσσετε 
ανάμεσα σε Ρώσους Αμερικάνους πότε με τον ένα πότε με 
τον άλλο πότε και με τους δύο. Εχει στρατιωτική κατοχή σε 
Κύπρο, Συρία. Ιράκ, και στρατιωτική παρουσία σε χώρες 
όπως Λιβύη, Κατάρ και αλλού. 
Η αντιφατικότητα στις σχέσεις των καπιταλιστικών χωρών 

είναι εμφανής σήμερα εχθροί αύριο φίλοι. Σε αυτό που 
συμφωνούν πάντα είναι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων 
των αστικών τους τάξεων στο ξεζούμισμα των λαών. Για 
παράδειγμα η αντίθεση Γερμανίας – ΗΠΑ τόσο σε ζητήματα 
εξωτερικής πολιτικής π.χ. η αντιμετώπιση του Ιράν όσο και 
σε ζητήματα εμπορικής φύσης με εκατέρωθεν κυρώσεις, με 
δασμούς σε προϊόντα ό ένας του άλλου κ.λπ. 
Δεν έχουν συγκρουσθεί ακόμα ευθέως μεταξύ τους, κάνουν 

όμως πόλεμο σε ξένα χωράφια.  
Το ζητούμενο γι αυτούς είναι η δύναμη επιβολής, έλεγχος 

πλουτοπαραγωγικών πηγών και δρόμων μεταφοράς. Σε τελική 
ανάλυση οι συμμαχίες πάνε περίπατο με το λογαριασμό να 
πηγαίνει στους λαούς. 

 
Και ο Γεωστρατηγικός Μεντεσές 

 
Ο όρος μεντεσές είναι του πρεσβευτή των ΗΠΑ στην 

Ελλάδα και τον απέδωσε στην χώρα μας προ καιρού. Η 
κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη το έχει τιμή της και καμάρι 
της που γίναμε μεντεσές των Αμερικανών. Και να ανανέωση 
συμφωνίας για τις βάσεις, δώσε και συστοιχία PATRIOT στη 
Σαουδική Αραβία με το ανάλογο προσωπικό. 
Βέβαια για την κυβέρνηση της ΝΔ και την προηγούμενη 

του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τα υπόλοιπα  αστικά κόμματα έχουν ως 
δόγμα τους την προσκόλληση στους συμμάχους Αμερικάνους 
– ΝΑΤΟ – ΕΕ. Και ας αλωνίζει η Τουρκία όπου και όπως 
θέλει. Καλλιεργούν εφησυχασμό στο λαό ότι δεν έγινε και 
τίποτα μέσα από τις συμμαχίες θα λυθούν όλα. Η μεν ΕΕ το 
πάει από συμβούλιο σε συμβούλιο για να επιβάλει δήθεν 
κυρώσεις στην Τουρκία τώρα πάμε για το Μάρτη του 2021 η 
δε ΗΠΑ δεν μπορούν να ξεχωρίσουν που είναι τα σύνορα και 
όλοι μαζί ΕΕ – ΝΑΤΟ – Αμερικάνοι μιλάνε για διεκδικούμενη 
και μη οριοθετημένη υφαλοκρηπίδα και ότι επιθυμούν ανάπτυξη 
συνεργασίας και αμοιβαία επωφελούς σχέσης με την Τουρκία. 
Δηλαδή αέρα στα πανιά της Τουρκικής επιθετικότητας. 
Το ενδιαφέρον των Ευρωαμερικανών εστιάζετε σε λύση 

που θα επιτρέψει στις πετρελαϊκές εταιρίες να κάνουν 
γεωτρήσεις στην περιοχή της Μεσογείου, και να κρατήσουν 
την Τουρκία αγκιστρωμένη στο ΝΑΤΟ. Επομένως μια τέτοια 
λύση και αν το εργατικό κίνημα δεν μπορέσει να προβάλει 
ισχυρές αντιστάσεις θα είναι επώδυνη για το λαό με περαιτέρω 
εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. 
Επιβάλεται τώρα η σύγκρουση με τέτοιους σχεδιασμούς 

να ξεμπερδέψουμε τόσο εμείς όσο και οι γείτονες λαοί. Να 
γίνουμε νοικοκύρηδες στον τόπο μας, πάλη ενάντια στην 
εμπλοκή της χώρας μας στους Ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς, 
ξήλωμα των βάσεων, επιστροφή ελληνικών στρατιωτικών 
αποστολών που επιχειρούν στο εξωτερικό, αποδέσμευση 
από ΝΑΤΟ – ΕΕ.

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: pesnat.pesnat@gmail.com

Ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων και την επαναφορά  
των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα

Με επιστολή της στον Υπουργό Εργασίας στις 23 Νο-
έμβρη η Συντονιστική Επιτροπή Συνταξοιουχικών Οργα-
νώσεων απέτισε την ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων 
και την επαναφορά των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα 
καθώς και της Αδειας. 

Ολόκληρη η επιστολή: 
Προς τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης κ. 

Ιωάννη Βρούτση 
Κύριε Υπουργέ, 
Μετά τη συγκέντρωση των συνταξιούχων στις 

8/10/2020, με όλα τα μέτρα προστασίας, συναντήθηκε 
μαζί σας η αντιπροσωπεία της ΣΕΑ, καθώς και με τον Υφυ-
πουργό κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου, όπου συζητήσατε το 
σύνολο των προβλημάτων που έχετε στην ευθύνη σας και 
αφορούν τους συνταξιούχους. 

Μεταξύ των θεμάτων ήταν και η καταβολή του Δώρου 
Χριστουγέννων, η κατάργηση του χαρατσιού αλληλεγγύης 
των ν.3863/10 – 3865/10 που επιβάλλεται μόνο στους συ-
νταξιούχους, και το άρθρο 29 ν.3986/11 για τις συντάξεις, 
καθώς και η οικονομική ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιού-
χων που σε όλη τη 10ετία της κρίσης δεν έχει λάβει ούτε 
ένα ευρώ, παρά την μείωση του εισοδήματός τους (κατάρ-
γηση του ΕΚΑΣ, επιβολή για την υγεία κλπ). 

Η απάντηση σας, ότι τα δημοσιονομικά της Χώρας δεν 
επιτρέπουν στην κυβέρνηση κάποια θετική απάντηση αυτή 
τη στιγμή, δεν έπεισε τους συνταξιούχους. 

Αυτό αποδείχθηκε λίγο διάστημα αργότερα μετά τη συ-

νάντησή, όταν στις 12/11/2020 σε συζήτηση στη βουλή ο 
κ. Πρωθυπουργός υποσχέθηκε ότι θα δοθεί οικονομική 
ενίσχυση στους οικονομικά αδύναμους και θα αποφασί-
σουν οι υπεύθυνοι υπουργοί σε ποιους, με ποιους τρό-
πους και ποιο ποσό θα δοθεί. Άρα λοιπόν χρήματα 
υπάρχουν και όχι μόνο αυτά αλλά πολλά περισσότερα, 
μόνο αν υπολογίσουμε αυτά που παρακρατούνται από 
τους συνταξιούχους φθάνουν τα 7,5 δις κάθε χρόνο. 

Μετά τις παραπάνω δηλώσεις του Πρωθυπουργού 
επανερχόμαστε στα αιτήματα μας και απαιτούμε. 
● Να περιληφθούν στην οικονομική ενίσχυση όλοι οι συ-
νταξιούχοι που εξαιρέθηκαν από τα αναδρομικά του 
11μηνου και οι συνταξιούχοι που καθυστερεί η σύνταξή 
τους και δεν παίρνουν ούτε προσωρινή. 
● Εν’ όψει του προϋπολογισμού του 2021 την κατάργηση 
άμεσα της εισφοράς αλληλεγγύης των ν.3863/10 – 
3865/10 που μόνο οι συνταξιούχοι πληρώνουν και του άρ-
θρου 29 ν.3986/11 για τις συντάξεις. 
●Να νομοθετηθεί αύξηση κάθε χρόνο στις συντάξεις, να 
επανέλθουν τα δώρα που στον εργάσιμο βίο έχουν πλη-
ρώσει όλοι οι συνταξιούχοι και συνεχίζουν να πληρώνουν 
σήμερα οι εργαζόμενοι. 
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2020-10-06 Τρίτη, Συμμετοχή στο συλλαλητήριο στα προ-
πύλαια της ΕΕΔΥΕ ενάντια στην επίσκεψη του Γενικού Γραμ-
ματέα του ΝΑΤΟ. 
2020-10-07 Τετάρτη, Συμμετέχουμε στην κινητοποίηση 
στο εφετείο της Αθήνας απαιτώντας την καταδίκη των εγκλη-
ματιών της Χρυσής Αυγής. 
2020-10-08 Πέμπτη, Πανσυνταξιουχικό συλλαλητήριο στην 
πλατεία Κλαυθμώνος απαιτώντας την επιστροφή όλων των 
κλεμμένων και μέτρα για την Υγεία συνάντηση με των Υπουρ-
γό. 
2020-10-12 Δευτέρα, Συμμετέχουμε σε νέα συγκέντρωση 
στο εφετείο καταδικάζοντας και αποτρέποντας την παρουσία 
της Χρυσής Αυγής και του κατάδικου Λαγού απαιτώντας τη 
μεγίστη ποινή για τα εγκλήματα τους. 
2020-10-13 Τρίτη, Συμμετοχή στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ 
ενάντια στους αντεργατικούς νόμους και την καταστολή απαι-
τώντας την απόσυρση τους καθώς και μέτρα για την Υγεία, 
Παιδία και ασφάλεια στους Τόπους Δουλειάς, στα Σχολεία, 
στα ΜΜΜ και τα Νοσοκομεία. 
2020-10-10 Δευτέρα, Μαζί με τις υπόλοιπες Ομοσπονδίες 
και Σωματεία που συμμετέχουν στη ΣΕΑ στείλαμε υπόμνημα 
στον Υπ. Υγείας με τα αιτήματα μας και απαιτώντας να δοθούν 
λύσεις. 
2020-10-20 Τρίτη, Συμμετοχή στην πικετοφορία στον 
Πειραιά με άλλους τοπικούς φορείς με απαίτηση για μέτρα για 
την Υγεία. 
2020-10-21 Τετάρτη, Συμμετοχή στην παράσταση στη 2η 
Υγειονομική περιφέρεια στη Θηβών απαιτώντας μέτρα για 
την υγεία. 
2020-10-22 Πέμπτη, Εκδώσαμε ανακοίνωση μαζί με τα 
ταξικά σωματεία του χώρου μετά τις κυβερνητικές διαρροές 
για το νέο συνδικαλιστικό νόμο. Αν φέρει τέτοιο νόμο, με πε-
ριστολή συνδικαλιστικών ελευθεριών, απαντάμε με απεργία. 
2020-10-26 Δευτέρα, Συμμετοχή με σωματεία του Πειραιά 
σε παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Μετανάστευσης 
και Ασύλου (κτίριο Κεράνη - Θηβών 198 - Ρέντης), προκειμένου 
να καταγγελθούν οι απαράδεκτες και απάνθρωπες συνθήκες 
διαβίωσης των προσφύγων και μεταναστών. 
 
2020-11-06 Παρασκευή, Παρέμβαση πραγματοποιήσαμε με 
αντιπροσωπεία από τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, 
ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, και ναυτεργάτες, στον πρόεδρο 
του ΝΑΤ Κομματά Α., για τα οξυμμένα προβλήματα, που αντι-

μετωπίζουν οι ναυτεργάτες στην κοινωνική ασφάλιση. 
2020-11-13 Παρασκευή, Υπογράψαμε κείμενο των συνδι-
κάτων για την ανάγκη να παρθούν μέτρα για την υγεία και 
ενάντια στην προσπάθεια τις κυβέρνησης να πάρει μέτρα για 
την απαγόρευση της συνδικαλιστικής δράσης. 
2020-11-14 Σαββάτο, Εκδώσαμε με την ΣΕΑ ενημερωτικό 
σημείωμα για την κατάσταση, τα αιτήματα μας και των τρόπο 
δράσης για το επόμενο διάστημα. 
2020-11-16 Δευτέρα, Υπογράψαμε κείμενο καταγγελία 
ενάντια στην απαγόρευση των εκδηλώσεων μνήμης και αγώνα 
για το Πολυτεχνείο. 
2020-11-19 Πέμπτη, Στείλαμε με την ΣΕΑ υπόμνημα στον 
Υπουργό Εργασίας απαιτώντας την ενίσχυση των χαμηλοσυ-
νταξιούχων ενόψει των Χριστουγέννων και την κατάργηση 
της εισφοράς αλληλεγγύης που μόνο οι συνταξιούχοι πληρώ-
νουν. 
2020-11-20 Παρασκευή, εκδώσαμε με τα ταξικά σωματεία 
του χώρου δελτίο τύπου καταγγέλλοντας των Προϋπολογισμό 
του ΝΑΤ με κάλεσμα για συμμετοχή στην Απεργία στης 26 
Νοέμβρη. 
2020-11-26 Πέμπτη, Συμμετέχουμε στην περιφρούρηση 
της απεργίας των εν ενεργεία συναδέλφων στηρίζοντας έμπρα-
κτα και απαιτώντας να μην κατατεθεί ο αντεργατικός που 
ετοιμάζει το υπουργείο εργασίας καθώς και μέτρα για την 
Υγεία. 
2020-11-30 Δευτέρα, Εκδώσαμε ανακοίνωση καταγγέλλοντας 
εκβιασμό και την τρομοκρατία της εργοδοσίας μαζί με τα σω-
ματεία ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ 
και συμμετείχαμε στην παράσταση διαμαρτυρίας απαιτώντας 
την επανένταξη στην παραγωγή των εργαζομένων που απέ-
κλεισε η εργοδοσία της «COSCO» - PCT – D-PORT, επειδή 
συμμετείχαν στην απεργία, στην Ακτή Μιαούλη, με το Εργατικό 
Κέντρο Πειραιά και το Σωματείο ΕΝΕΔΕΠ. 
 
2020-12-01 Τρίτη, Εκδώσαμε καταγγελία με τα ταξικά ναυ-
τεργατικά σωματεία για τη μάστιγα τις πειρατείας στην Γουινέα 
και απαιτούμε από Κυβέρνηση και Εφοπλιστές να παρθούν 
μέτρα για να μην κινδυνεύουν οι εν ενεργεία συνάδελφοι. 
2020-12-04 Παρασκευή, Εκδώσαμε ανακοίνωση καταγγελία 
με τα άλλα ταξικά σωματεία του χώρου για την τροπολογία τις 
Κυβέρνησης σε νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, 
που παραχωρεί στον Δήμο Μαραθώνα τις κατασκηνώσεις του 
Οίκου Ναύτη, που βρίσκονται στη κοινότητα της Νέας Μά-
κρης. 

Δραστηριότητες 3μήνου της ΠΕΣ-ΝΑ 

Την τελευταία στιγμή και κάτω από την δράση και της 
έγκαιρες και επίμονες αντιδράσεις, όπως και η παρακάτω 
επιστολή στον Υπουργό Υγείας, των συνταξιουχικών ορ-
γανώσεων, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε 29 Δεκέμβρη 
μέσω διαδικτύου ότι παρατείνεται για ένα χρόνο η δωρεάν 
χορήγηση φαρμάκων σε χαμηλοσυνταξιούχους, πρώην 
δικαιούχους του ΕΚΑΣ. 

Αθήνα 9/12/2020 
Προς Τον Υπουργό Υγείας κ. Β. Κικίλια 
Κύριε Υπουργέ 
Οι συνταξιούχοι που δικαιούνται το ΕΚΑΣ είχαν μηδε-

νική συμμετοχή στα φάρμακα. 
Με την κατάργηση του ΕΚΑΣ 31/12/2019 υπήρχε αντι-

σταθμιστική παροχή να μην πληρώνουν συμμετοχή στα 

φάρμακα μέχρι 31/12/2020 και κατόπιν δική σας από-
φαση συνεχίστηκε να μην πληρώνουν συμμετοχή αφού 
δόθηκε στον ΕΟΠΥ αναλογία ποσού από το 0,5% του ΑΕΠ 
που έχει νομοθετηθεί με το νόμο 4670/20, να δίνεται 
στους συνταξιούχους. 

Ζητάμε κ. Υπουργέ με νέα Υπουργική Απόφαση άμεσα 
να συνεχιστεί η αντισταθμιστική παροχή. 

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στο Τοπικό ΕΦΚΑ διότι 
κατά την διάρκεια του 2020 αρκετοί συνταξιούχοι του 
ΕΟΠΥ δεν τους είχε απαλλάξει με αποτέλεσμα να συνεχί-
σουν και σήμερα να πληρώνουν συμμετοχή. 

Αυτό είναι άλλη μια απόδειξη ότι διέξοδος είναι ό ανυ-
ποχώρητος αγώνας που συντονίζεται από τη ΣΕΑ και όχι 
οι διάφοροι «κοινωνικοί διάλογοι» και τα δικαστήρια.

Ρύθμιση για τη δωρεάν χορήγηση φαρμάκων  
σε πρώην δικαιούχους ΕΚΑΣ
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Τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «Ηλιος» που δη-
μοσιεύονται επιβεβαιώνουν τη σημαντική υποχώρηση των νέων 
συντάξεων, σε σύγκριση με αυτές των «παλιών» συνταξιούχων, 
που είχαν ούτως ή άλλως περικοπεί πάνω από 10 φορές την περίοδο 
των τριών μνημονίων. Η τωρινή μείωση είναι αποτέλεσμα του νέου 
υπολογισμού των συντάξεων, που επέβαλε ο νόμος 4387/2016, ο 
περίφημος νόμος Κατρούγκαλου. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι νέες κύριες συντάξεις που εκδόθηκαν 
τον Οκτώβρη, είναι μικρότερες κατά 16,43% τα στοιχεία του πλη-
ροφοριακού συστήματος «Ηλιος» για τον μήνα Νοέμβρη. και το 
Νοέμβρη πληροφοριακού συστήματος «Ηλιος» για τον μήνα Νο-
έμβρη 7,7% Σύμφωνα με αυτά, εκδόθηκαν 17.690 νέες κύριες συ-
ντάξεις με οριστική απόφαση συνταξιοδότησης. Η μέση κύρια 
σύνταξη σε ΕΦΚΑ και Δημόσιο διαμορφώθηκε στα 671,8 ευρώ 
μικτά και είναι 56,1 ευρώ μικρότερη (7,7%) από τη μέση κύρια σύ-
νταξη των ήδη συνταξιούχων που ανέρχεται στα 727,9 ευρώ μει-
κτά. 

Αντίστοιχα μικρότερες είναι και οι νέες επικουρικές συντάξεις. 
Συγκεκριμένα εκδόθηκαν 4.356 νέες επικουρικές συντάξεις και η 
μέση επικουρική διαμορφώθηκε στα 184,93 ευρώ μεικτά, από 
194,35 ευρώ μεικτά που είναι η μέση επικουρική των ήδη συνταξι-
ούχων. 

Στην πραγματικότητα, βέβαια, οι νέες συντάξεις που υπολογίζονται 
σύμφωνα με τον νόμο 4387/2016 του ΣΥΡΙΖΑ είναι ακόμα μικρότερες, 
καθώς οι νέες φουρνιές συνταξιούχων έχουν στη μεγάλη τους πλει-
οψηφία περισσότερα χρόνια ασφάλισης, μετά και την αύξηση των 
ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης που επιβλήθηκε τα τελευταία χρόνια 
σε όλους τους ασφαλισμένους. 

Πρέπει εδώ να καταγραφεί ότι οι συντάξεις που «βγαίνουν» 
πλέον με τον νόμο Κατρούγκαλου, αντιστοιχούν σε περισσότερα 
χρόνια δουλειάς λόγο της αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδό-
τησης. Αυτό σημαίνει ότι οι μειώσεις είναι ακόμα μεγαλύτερες σε 
σχέση με τους παλιότερους συνταξιούχους, που κι αυτοί πέρασαν 
από την «πριονοκορδέλα» των κυβερνήσεων ΝΔ - ΠΑΣΟΚ και 
ΣΥΡΙΖΑ, πληρώνοντας με αβάσταχτες περικοπές την κρίση για 
λογαριασμό του κεφαλαίου. Με άλλα λόγια, οι νέες συντάξεις 
σταθερά μεταβάλλονται σε βοηθήματα, προδιαγράφοντας με τα 
μελανότερα χρώματα το μέλλον για τα εκατομμύρια των σημερινών 
εργαζομένων. 

Εδώ φαίνεται και η «μεγάλη» χρησιμότητα του νόμου Κατρού-
γκαλου, που από την πρώτη στιγμή κατήγγειλε συνταξιουχικό και 
το ταξικό εργατικό κίνημα, ως συνέχεια και «τομή» στις μεταρρυθ-
μίσεις όλων των αστικών κυβερνήσεων σε βάρος των ασφαλιστικών 
δικαιωμάτων, κυρίως των νέων εργαζομένων. Ανάμεσα σε άλλα, ο 
νόμος αυτός ενσωμάτωσε και νομιμοποίησε τις προηγούμενες πε-
ρικοπές και άνοιξε το δρόμο για μειωμένες συντάξεις στους σημε-
ρινούς και μελλοντικούς εργαζόμενους. 

Ταυτόχρονα, η εξέλιξη με τον νόμο Κατρούγκαλου, 4,5 χρόνια 
μετά την ψήφισή του, καταρρίπτει τον μύθο του ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτός 
δεν έκοψε τάχα τις συντάξεις και πως «αποκατέστησε αδικίες» που 
είχε το σύστημα. Η αλήθεια είναι ότι στο εξής, η μέση κύρια 
σύνταξη των νέων συνταξιούχων θα διαμορφώνεται κάτω και από 
τον κατώτερο μισθό, ενώ η καθήλωση των μισθών όλη την προ-
ηγούμενη δεκαετία, μαζί με την εκτίναξη της υποαπασχόλησης και 
της ευελιξίας, αλλά και η διατήρηση της ανεργίας σε υψηλά επίπεδα, 
προδικάζουν ακόμα χαμηλότερες συντάξεις για τις επόμενες γενιές. 
Αυτό αποτυπώνει άλλωστε και η μείωση της συνολικής συνταξιο-
δοτικής δαπάνης ως ποσοστό του ΑΕΠ σε βάθος χρόνου. 

Η παραπέρα συρρίκνωση των συντάξεων, που εγγυάται το 
κράτος, σε συνδυασμό με τη μετατροπή του συστήματος σε κεφα-
λαιοποιητικό, ανοίγει το δρόμο για επέκταση των ιδιωτικών συστη-
μάτων Ασφάλισης, στο πλαίσιο των «τριών πυλώνων». Αλλά και 
για τη λεγόμενη «ενεργό γήρανση», δηλαδή τη δουλειά μέχρι τον 
τάφο, την οποία η ΕΕ πλασάρει ως «απάντηση» στο δημογραφικό 
πρόβλημα και στο δημοσιονομικό «βάρος», όπως αντιλαμβάνονται 
η εργοδοσία και το κράτος της το δικαίωμα σε αξιοπρεπείς συντά-
ξεις. 

Πάνω σε αυτή την πραγματικότητα πατάει σήμερα η κυβέρνηση 
της ΝΔ, για να πάει την επίθεση στην Ασφάλιση ένα βήμα παραπέρα, 
όπως προβλέπει το «σχέδιο Πισσαρίδη», με την ιδιωτικοποίηση 

των επικουρικών συντάξεων, που οι βάσεις της τέθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ. 
Πάνω σ’ αυτά τα ερείπια ετοιμάζονται να στήσουν τους πύργους 
του τζόγου, με τις εισφορές των νέων ασφαλισμένων να τροφοδοτούν 
τα παιχνίδια του κέρδους για τα κοράκια των αγορών. 

Η μετατροπή των ασφαλισμένων σε «επενδυτές» είναι η νέα 
προπαγανδιστική καραμέλα, με την οποία η σημερινή και οι προ-
ηγούμενες κυβερνήσεις επιχειρούν να παγιδεύσουν τις νέες γενιές. 
Αλλά ο τζόγος δεν είναι ούτε «εγγύηση» για τα γηρατειά, ούτε 
ελπίδα για το μέλλον των εργαζομένων. Είναι άπειρα τα παραδεί-
γματα απ’ όλο τον κόσμο, που δείχνουν τους κινδύνους για τους 
ασφαλισμένους από τα κεφαλαιοποιητικά συνταξιοδοτικά συστήματα, 
επειδή ακριβώς αποτελούν πηγή κέρδους για μεγάλους επιχειρη-
ματικούς ομίλους και ασφαλιστικά μεγαθήρια. 

Γι’ αυτό ο αγώνας για αυξήσεις στις συντάξεις και αναπλήρωση 
όλων των απωλειών, για μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, 
για σύγχρονους όρους δουλειάς, αμοιβής, ασφάλισης και συντα-
ξιοδότησης, είναι σήμερα αναγκαίο να αγκαλιάσει ακόμα περισ-
σότερους συνταξιούχους και εργαζόμενους, κυρίως τους νέους. Να 
αποτελέσει αιχμή της πάλης ενάντια στο κεφάλαιο και την πολιτική 
που στηρίζει τα κέρδη του, στον αγώνα για τις σύγχρονες ανάγκες 
των εργαζομένων και του λαού. 

Τον τελευταίο καιρό, και με αφορμή την επέτειο της εξέγερσης 
του πολυτεχνείου την απεργία 26 Νοέμβρη την επέτειο της δολοφονίας 
του Αλέξη Γρηγορόπουλου καθώς και πολλές άλλες κινητοποιήσεις 
των εργαζομένων, προς αποφυγή «συγχρωτισμού» βλέπουμε στους 
δρόμους τις Αθήνας και άλλων πόλεων να μαζεύονται για να τον 
αποτρέψουν εκατοντάδες και χιλιάδες αστυνομικοί. Να εκδίδονται 
διαταγές απαγόρευσης των συγκεντρώσεων άνω των τριών ατόμων. 
Να παίρνονται μέτρα που θυμίζουν τις ποιο μαύρες σελίδας τις Ελ-
ληνικής και παγκόσμιας ιστορίας. 

Η άρχουσα τάξη και το κράτος της προσπαθούν με ότι μέτρα 
διαθέτουν αυτός ο «συγχρωτισμός» να αποτραπεί πάση θυσία. Όχι 
βέβαια για τον κίνδυνο τις μόλυνσης από τον κορονοϊό μια και γι 
αυτόν παίρνονται από τους διοργανωτές σχολαστικά μέτρα. Ο 
«ιός» που πρέπει πάση θυσία να αντιμετωπιστεί είναι ό «ιός» της 
αγωνιστικής διεκδίκησης. 

Οι μερικές δεκάδες άτομα που συμμετέχουν σε μια συμβολική 
εκδήλωση για την επέτειο του Πολυτεχνείου ή τα δύο τρία άτομα 
κου καταθέτουν ένα λουλούδι στον τόπο δολοφονίας από την αστυ-
νομία του Γρηγορόπουλου, και προπαντός τα δύο άτομα που 
ανοίγουν ένα πανό τη μέρα τις απεργίας είναι απλά η εμπροσθο-
φυλακή της Εργατικής Τάξης που πέσω τους ακολουθεί και είναι 
σε θέση να σαρώσει κάθε κατασταλτικό μηχανισμό και νομοθετικό 
έκτρωμα απαιτώντας μια ζωή στο ύψος της προσφοράς και των 
αναγκών της. 

Στο χέρι μας είναι οργανωμένοι στα σωματεία με ταξικό προ-
σανατολισμό και συγκροτημένα στο δρόμο του αγώνα να κάνουμε 
τους εφιάλτες τους πραγματικότητα. 

Τη σταθερή μείωση των νέων συντάξεων σε σύγκριση με τις συ-
ντάξεις των παλιών συνταξιούχων, ακόμα και με τα πετσοκομμένα 
ποσά που απέμειναν μετά τις τεράστιες περικοπές όλων των προ-
ηγούμενων ετών, επιβεβαιώνουν τα στοιχεία του πληροφοριακού 
συστήματος «Ηλιος» για τον μήνα Νοέμβρη. Σύμφωνα με αυτά, 
εκδόθηκαν 17.690 νέες κύριες συντάξεις με οριστική απόφαση συ-
νταξιοδότησης. Η μέση κύρια σύνταξη σε ΕΦΚΑ και Δημόσιο δια-
μορφώθηκε στα 671,8 ευρώ μικτά και είναι 56,1 ευρώ μικρότερη 
(7,7%) από τη μέση κύρια σύνταξη των ήδη συνταξιούχων που 
ανέρχεται στα 727,9 ευρώ μεικτά. 

Αντίστοιχα μικρότερες είναι και οι νέες επικουρικές συντάξεις. 
Συγκεκριμένα εκδόθηκαν 4.356 νέες επικουρικές συντάξεις και η 
μέση επικουρική διαμορφώθηκε στα 184,93 ευρώ μεικτά, από 
194,35 ευρώ μεικτά που είναι η μέση επικουρική των ήδη συνταξι-
ούχων. Στην πραγματικότητα, βέβαια, οι νέες συντάξεις που υπο-
λογίζονται σύμφωνα με τον νόμο 4387/2016 του ΣΥΡΙΖΑ είναι 
ακόμα μικρότερες, καθώς οι νέοι συνταξιούχοι έχουν στη μεγάλη 
τους πλειοψηφία περισσότερα χρόνια ασφάλισης, μετά και την αύ-
ξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης που επιβλήθηκε τα τελευ-
ταία χρόνια σε όλους τους ασφαλισμένους. 

Ο Νόμος Κατρούγκαλου Μετατρέπει  
τις Συντάξεις σε Βοηθήματα

«Συγχρωτισμός»

Σταθερή μείωση των νέων συντάξεων
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