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Ετοιμότητα (μπροστά στις σοβαρές εξελίξεις) 
 

1. Την περίοδο που διανύουμε γίνονται σοβαρές 

διεργασίες και υπάρχουν ανησυχητικές 

εξελίξεις τόσο στο διεθνές περιβάλλον, όσο 

και στο εσωτερικό της χώρας. Η Τουρκία με 

την ανοχή, αν όχι την ενθάρρυνση των ΗΠΑ, 

ΝΑΤΟ, όχι μόνο αμφισβητεί τις συνθήκες 

Λωζάννης και του Μοντρέ, αλλά διεκδικεί σε 

Αιγαίο, Μ. Ανατολή ενεργειακούς πόρους. Ο 

κίνδυνος ανάφλεξης στην ευρύτερη περιοχή 

της Μεσογείου είναι υπαρκτός και η πάλη των 

λαών για την προστασία της παγκόσμιας 

ειρήνης καθήκον για κάθε έντιμο πολίτη.  

2. Ενώ, συνάδελφοι, το 1% κατέχει πλούτο όσο 

έχουν μαζί τα 7 δις σ’ όλο τον κόσμο, οι 

αντιλαϊκές πολιτικές και στη χώρα μας έχουν 

αντίστοιχα αποτελέσματα και ποσοστά. 

Χειροτερεύουν τα εισοδήματα των 

συνταξιούχων, ανατρέπονται συμβάσεις και 

εργασιακές σχέσεις, ενώ η πανδημία του 

κορονοϊού επιταχύνει την οικονομική ύφεση  

που διανύει ήδη και σε πολύ οξυμμένο βαθμό 

η χώρα μας. 

3. Την ίδια στιγμή συνεχίζεται η κοκορομαχία 

και ο αποπροσανατολισμός στο σύλλογό μας. 

Η μια ανακοίνωση διαδέχεται την άλλη με 

μόνιμο παρανομαστή τις αγωγές, τις 

αντεγκλήσεις και τα υπονοούμενα… Το 

τελευταίο διάστημα προστέθηκαν και οι 

εσωπαραταξιακές διενέξεις με επιστολές, λες 

και ενδιαφέρουν ΣΗΜΕΡΑ πιο πολύ αυτά, και 

όχι η συρρίκνωση του Δημόσιου Τομέα 

Υγείας, η κατάσταση που βιώνουν οι άνεργοι, 

τα παιδιά μας, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι. 

Η τακτική των άλλων παρατάξεων είναι όχι 

μόνο επιζήμια, αλλά και μια ακόμα αιτία για 

τη χειροτέρευση της κατάστασης και της μη 

λύσης ορισμένων τουλάχιστον ζητημάτων. Με 

τη στάση τους, όχι μόνο βάζουν πλάτη για τη 

διαιώνιση και χειροτέρευση της θέσης μας, 

αλλά στηρίζουν σταθερά τις εκάστοτε 

κυβερνήσεις και τις αντιλαϊκές πολιτικές τους.  

 

 

Παράλληλα αποπροσανατολίζουν 

ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ τους συνταξιούχους της ΤτΕ, 

καλλιεργούν πλασματικούς διαχωρισμούς με 

τους υπόλοιπους συνταξιούχους. 

4. Η ΕΣΑΚ-Σ με συνεχείς παρεμβάσεις και στο 

πρόσφατο Δ.Σ. (2/6/20) πρότεινε Α) Τη 

συμπόρευση και πάλη για κατάργηση των 

αντιασφαλιστικών νόμων με τις 

συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις 

(δηλαδή τη συντριπτική πλειοψηφία), που με 

τους αδιάκοπους αγώνες τους, σε πολύ 

δύσκολες συνθήκες, όχι μόνο στέκονται με 

αξιοπρέπεια στη λαίλαπα των κυβερνητικών 

μέτρων, αλλά πετυχαίνουν μικρές και 

σημαντικές λύσεις που δεν προβάλλονται από 

τα ΜΜΕ. Β) Τη λύση ζητημάτων που 

αφορούν εμάς τους συνταξιούχους της ΤτΕ, 

όπως π.χ. *την κατάργηση των γνωστών 

αντιασφαλιστικών διατάξεων των Ν. 

4051,4093/12 * την καταβολή των Δώρων και 

του Επιδόματος Αδείας * Την ενίσχυση 

ΟΛΩΝ με μια σύνταξη * Με αφορμή την 

κατάσταση στα νησιά, την επαναφορά της 

παροχής ενίσχυσης των διακοπών σε άγονα 

νησιά * Την εφαρμογή του καταστατικού του 

Ταμείου Συντάξεων (που προϋποθέτει βέβαια 

την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών 

Νόμων Σιούφα, Πετραλιά, Λοβερδου, Ρέππα, 

Κατρούγκαλου, κάτι βέβαια που παλεύεται 

καλυτέρα με όλους τους ενδιαφερόμενους 

συνταξιούχους).   

5. Οι Α και Β παραπάνω άξονες 

διεκδικήσεων θεωρούμε ότι είναι προς 

το συμφέρον ΟΛΩΝ ΜΑΣ να 

ακολουθηθούν. Κάθε συνταξιούχος ας 

προβληματιστεί, αν αυτός είναι ο 

σωστός δρόμος που πρέπει να 

ακολουθήσει το ΔΣ ή ο χωρίς 

στοιχειώδη ταξικό προσανατολισμό 

δρόμος, που ήδη ακολουθεί, με τα 

γνωστά σ’ όλους μας αποτελέσματα… 



 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΩΝ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

Ισχυρό μήνυμα έστειλαν στις 10 Ιουνίου οι 

Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις 

ΙΚΑ, OAEE, Δημοσίου, ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ, ΕΛΤΑ, 

ΟΣΕ, ΠΕΣ ΝΑΤ, ΠΣΣ Δικηγόρων, ΠΟΣΕΑ 

ΕΤΕΑΠ και ΕΣΤΑΜΕΔΕ, με τη συνέντευξη 

Τύπου που παραχώρησαν στην πλατεία Εθνικής 

Αντίστασης (βλ. φωτογραφία). Τα αιτήματα που 

διατύπωσαν για μια ακόμη φορά, ΠΟΥ ΜΑΣ 

ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΟΥΣ, είναι τα ακόλουθα: 

• Να επιστραφούν όλα τα κλεμμένα - 

κουρεμένα αποθεματικά των Ταμείων με 

ανακεφαλαιοποίησή τους, να καλυφθούν από 

το κράτος όλα τα ελλείμματα στα ασφαλιστικά 

ταμεία που προκύπτουν από τα προβλήματα 

της πανδημίας. 

• Πλήρη αποκατάσταση όλων των περικοπών, 

νομοθετική ρύθμιση της 13ης και της 14ης 

σύνταξης. 

• Αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, 

στη βάση των σύγχρονων αναγκών. Κατώτερη 

κύρια σύνταξη 600 ευρώ. 

• Να αποδοθούν άμεσα, χωρίς προαπαιτούμενα, 

δίκες και αγωγές, όσα παράνομα και 

αυθαίρετα έχουν παρακρατηθεί σε κύριες - 

επικουρικές συντάξεις σε όλους τους 

συνταξιούχους. Να δοθεί άμεσα εφάπαξ ένα 

ποσό σε όσους οι συντάξεις τους χρονίζουν. 

• Άμεση καταβολή κύριων και επικουρικών 

συντάξεων, των μερισμάτων σε όσους 

εκκρεμεί η καταβολή τους. 

• Άμεση χρηματοδότηση του δημόσιου 

συστήματος Υγείας από τον κρατικό 

προϋπολογισμό για κάλυψη όλων των 

αναγκών των δημόσιων δομών και οίκων 

ευγηρίας. 

• Την επαναλειτουργία όλων των δομών Υγείας 

που έκλεισαν και των μονάδων που 

καταργήθηκαν. 

• Κατάργηση των κρατήσεων για την Υγεία στις 

κύριες και επικουρικές συντάξεις. 

• Μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης 

στα 60 για τους άνδρες, στα 55 για τις 

γυναίκες. Με 5 χρόνια λιγότερης δουλειάς για 

τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. 

 

 

 

Με σημαία αυτές τις διεκδικήσεις, οι 

Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις 

συνεχίζουν τον αγώνα τους και, ως πρώτο βήμα το 

επόμενο διάστημα, οργανώνουν περιφερειακές 

συσκέψεις των σωματείων σε όλη τη χώρα 

 

ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ 

Τετάρτη, 20-5-2020, ώρα 6 μ.μ. 

Ανοίγω την τηλεόραση για να ακούσω τον 

πρωθυπουργό για τα προβλήματα που μας αφορούν. 

Τέλειωσε τη ομιλία του, αυτός και οι υπουργοί του, και 

δεν άκουσα τη λέξη «συνταξιούχοι». 

Μας εξαφάνισαν – «τα άλογα όταν γεράσουν τα 

σκοτώνουν» λέει ο λαός. 

Δεν μας έφθανε ο κορονοϊός—όντας ευπαθείς 

ομάδες—ήρθαν και αυτοί και μας αποτελείωσαν. 

Συνάδελφοι, η λύση όλων των προβλημάτων μας είναι 

πολιτική. 

Πρέπει κάποτε να πούμε τα πράγματα με το όνομά 

τους. 

Όσοι μας κυβέρνησαν μεταπολεμικά, άλλα λένε και 

άλλα κάνουν. 

Οι θεσμοί, εκτός εξαιρέσεων, υπηρετούν το σύστημα 

παίζοντας βρώμικο παιγνίδι ενάντια στο λαό. 

Αστυνομία: Έχουμε νιώσει στο πετσί μας τη βία τους. 

Δικαιοσύνη: Παράνομες και καταχρηστικές σχεδόν 

όλες οι απεργίες. 

Έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος: 

Παραπληροφόρηση και εκμαυλισμός του λαού. 

Αυτά συμβαίνουν και θα συμβαίνουν, όσο όλοι εμείς 

δεν αντιδρούμε σε όλα αυτά. 

Τι θα πούμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας; 

Τώρα, γιατί αύριο θα είναι πολύ αργά! Ίδωμεν! 

Ένας συνταξιούχος 84 ετών που πάντα θα αγωνίζεται: 

Γιώργος Υετίων 



 

ΣΧΟΛΙΑ… ΣΧΟΛΙΑ… ΣΧΟΛΙΑ… ΣΧΟΛΙΑ… 

 

«Έκτακτα» Μέτρα… 

Σας θυμίζει τίποτα; Έτσι ονομάστηκαν τα σκληρά 

μέτρα που επέβαλαν οι κυβερνήσεις Ν.Δ., 

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ με τα μνημόνιά τους το 2010, 

2012 και 2015. Τα μέτρα αυτά, όπως λ.χ. οι Νόμοι 

4093, 4051/12 κλπ., γνωρίζουν καλά οι 

συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ ότι ενσωματώθηκαν στο 

«Νόμο Κατρούγκαλου», και οι περισσότεροι απ’ 

όσους βγήκαν στη σύνταξη μετά την ψήφιση του 

Νόμου το 2016, είδαν μείωση των συντάξεών τους 

ως και 30%!!! Οι δε συνταξιούχοι της ΤτΕ 

εξακολουθούν να τις βλέπουν κάθε μήνα στα 

εκκαθαριστικά τους… 

«Έκτακτα» μέτρα, λοιπόν, που θα ισχύουν 

εσαεί…;;;; 

Ποια σύγκλιση των οικονομιών; 

Τα παραμύθια ότι η Ε.Ε. «έχει στόχο τη σύγκλιση 

των οικονομιών των χωρών μελών», ότι «θα τρώμε 

όλοι με χρυσά κουτάλια» (τίτλοι εφημερίδων 

προαναγγέλλοντας τα οφέλη από την ένταξη της 

Ελλάδας στην ΕΟΚ), καταρρίφθηκαν τα χρόνια 

που πέρασαν σαν χάρτινος πύργος. Αντί για 

σύγκλιση, έχουμε απόκλιση των οικονομιών των 

κρατών, που φαίνεται δια γυμνού οφθαλμού. Αντί 

για ευημερία, έχουμε στρατιές ανέργων. Αντί για 

αλληλεγγύη, έχουμε τσακωμούς «λεόντων» για 

τη λεία. Για να ξεπεράσουν την κρίση οι ισχυρές 

χώρες έχουν έτοιμα δοκιμασμένα πακέτα έντασης 

της εκμετάλλευσης, περιορισμού των 

εισοδημάτων, έντασης της καταστολής των 

αντιδράσεων που ολοένα και αγριεύουν… 

Το ξεγύμνωμα 

Αν μη τι άλλο, ο κορονοϊός αποκάλυψε τη γύμνια 

των πλούσιων, ισχυρών καπιταλιστικών κρατών. 

Σε Η.Π.Α., ΑΓΓΛΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ κλπ., ο 

Δημόσιος Τομέας Υγείας, δεν αποδείχθηκε μόνον 

«λίγος», αλλά κατέρρευσε, ενώ ο ιδιωτικός 

φρόντισε για την αξιοποίηση της πανδημίας με 

στόχο να αυξήσει τα κέρδη του. Οι ομαδικοί τάφοι, 

οι τραγικές εικόνες, τα διλήμματα, οι αποφάσεις 

ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει, οι τραγικές 

ελλείψεις σε υγειονομικό υλικό, σε νοσηλευτικό 

προσωπικό, μένουν ανεξίτηλες στη μνήμη μας. 

Απέδειξαν τη σαπίλα του καπιταλισμού, την 

έλλειψη ίχνους ανθρωπιάς, την ίδια στιγμή που η 

μικρή ΚΟΥΒΑ έστελνε (χωρίς καν να της ζητηθεί) 

βοήθεια, γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό!!! 

 

ΣΧΟΛΙΑ… ΣΧΟΛΙΑ… ΣΧΟΛΙΑ… ΣΧΟΛΙΑ… 

 

Εδώ… οι καλοί διαχειριστές του συστήματος… 

Στη χώρα μας άλλωστε δοκιμάσαμε και τη 

νεοφιλελεύθερη διαχείριση των ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και 

τη σοσιαλδημοκρατική του ΣΥΡΙΖΑ. Καμία από 

τις δύο, που προτείνουν διάφοροι πρόθυμοι 

«ναυαγοσώστες» του συστήματος, δεν απέτρεψαν 

τη νέα κρίση παρά τις υποσχέσεις και τα μεγάλα 

λόγια. Αντίθετα οι ανταγωνισμοί οξύνονται και οι 

κρίσεις ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ, ΜΕ 

ΜΟΝΙΜΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ.   

Διαβάσαμε στα «site» και σε έντυπα  

για αναταραχή στο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το 

Διοικητή της ΤτΕ. Ο λόγος; Επειδή  

ομόφωνα ψηφίστηκε η ανανέωση της θητείας του 

κ. Στουρνάρα από το Γενικό Συμβούλιο. 

Θυμίζουμε, βέβαια, ότι παλαιότερα ο εκάστοτε 

Πρόεδρος Συλλόγου ψήφιζε λευκό (και όχι τον 

εργοδότη του…) Όμως θετικά ψήφισαν και οι 4 

«Συριζαίοι» μέλη του Γ.Σ. Αποτέλεσμα να 

προκληθεί στο ΣΥΡΙΖΑ αναταραχή. Σιγά «τ’ 

αυγά». Εδώ κοτζάμ μνημόνια ψήφιζαν από κοινού 

ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ, τώρα η ομοφωνία τους για 

την εκλογή του Διοικητή της ΤτΕ τους μάρανε; 

 

 

Η ΕΣΑΚ-Σ έχει επανειλημμένα προβάλει το 

διεκδικητικό πρόγραμμα που θα έπρεπε να έχει 

ο ΣΣΤΕ. Διαπαραταξιακές έξω από τα πλαίσια 

του Διοικητικού Συμβουλίου από «σωτήρες», 

και μάλιστα από πρώην Βουλευτή και 

συνδικαλιστή που υπηρέτησε και ψήφισε όλη 

την αντιλαϊκή πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ (μνημόνια 

κλπ.), μοιάζουν με φαρσοκωμωδία.` 

   



 

 Η ΑΧΑΛΙΝΩΤΗ ΞΙΠΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΠΛΟΥΤΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Τους έκλεισαν, λέει, το εμβληματικό παραλιακό 

κέντρο σε κοσμοπολίτικο νησί. Άκουσον, 

άκουσον, λόγω κορονοϊού, για συνωστισμό! Κι 

εκείνοι; Οι τακτικοί θαμώνες των «ανώτερων» --

οικονομικά-- στρωμάτων της κοινωνίας μας; 

Βρήκαν αμέσως την λύση –που την 

χρησιμοποιούσαν άλλωστε κι από πριν. Δήλωσαν 

πως θα πηγαίνουν σε βίλες. Θα χάσει και το 

κράτος φόρους. Πληρώνοντας («μαύρα» που λέμε) 

για είσοδο από 500 ευρώ (όσο η μηνιάτικη 

σύνταξη πολλών συνταξιούχων) μέχρι και 10.000 

ευρώ (όσο η ετήσια σύνταξη πολλών 

συνταξιούχων). Για πάρτυ με απολαύσεις που 

θυμίζουν την ρωμαϊκή αυτοκρατορία την εποχή 

της παρακμής της. Αυτοί οι ίδιοι που κάνουν 

επιδεικτική σπατάλη πλούτου, με τους γάμους, τα 

βαφτίσια και τα ανοιχτά πάρτυ των εκατομμυρίων 

ευρώ…  

Τίποτε δεν τους σταματά. Νομίζουν πως με τα 

πλούτη τους θα νικήσουν και τον κορονοϊό, αν τον 

συναντήσουν. Τώρα, αν αρρωστήσει --ίσως και 

θανάσιμα-- το υπηρετικό τους προσωπικό ή 

κάποιος «άσχετος», έ, η ζωή έχει και τα ρίσκα της. 

Άλλωστε, μπορεί να κάνουν και καμιά 

φιλανθρωπία για τους συγγενείς του θύματος… 

Ωραία πρότυπα για τα παιδιά μας και τα εγγόνια 

μας, δεν συμφωνείτε; 

 

Από την εντυπωσιακή συγκέντρωση της 1ης ΜΑΗ 

του Π.Α.ΜΕ. που έκανε το γύρο του κόσμου 

 

 

ΠΕΡΙ ΑΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ 

Αν έχετε σοβαρά κινητικά προβλήματα λόγω 

κακώσεων του νωτιαίου μυελού και 

κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων, σκλήρυνσης κατά 

πλάκας και σοβαρών νόσων του Κ.Ν.Σ., μην 

ανησυχείτε: έχετε στη διάθεσή σας έως 12 

συνεδρίες φυσικοθεραπείας το μήνα για 6 μήνες, 

που μπορεί να παραταθούν για άλλους 12, δηλ. 

συνολικά για 1,5 έτος!!! (Άρθρο 25.6. του 

Κανονισμού του Ταμείου Υγείας (;) μας. 

Θα με ρωτήσετε: Και μετά τι θα κάνω, αφού θα 

συνεχίσω να έχω «σοβαρά κινητικά προβλήματα» 

και θα χρειάζομαι φυσικοθεραπείες; Ξέρω εγώ; 

Μήπως φταίω εγώ για το πρόβλημά σου; ΝΑ 

ΠΛΗΡΩΣΕΙΣ, συνάδελφε! Τι την παίρνεις την 

«παχυλή» (πετσοκομμένη) σύνταξή σου; Κι αν δεν 

φτάνει η σύνταξη για όλα – να πληρώνεις άνθρωπο 

να σε φροντίζει (δεν λέω γυναίκα γιατί θα 

κατηγορηθώ για σεξισμό), να καθαρίζει το σπίτι 

σου κι εσένα, να σου δίνει τα φάρμακα και να 

παρέχει τις υπόλοιπες νοσηλευτικές υπηρεσίες, να 

σου μαγειρεύει, να σε φορτώνει αν έχει δύναμη 

στο καροτσάκι για μια βόλτα από το κρεβάτι ως το 

διπλανό δωμάτιο ή ακόμη κι ως τη βεράντα—, να 

πληρώνεις ανθρώπους για όλες τις πρακτικές 

δουλειές που απαιτούν μετακίνηση (τραπεζικές, 

φορολογικές, κτηματολόγια, δημόσιες υπηρεσίες 

και οργανισμούς κ.ο.κ., γιατί δεν γίνονται όλα «εξ 

αποστάσεως») κτλ. κτλ., ΠΟΥΛΗΣΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 

ΣΟΥ –αμάν πια μ’ αυτήν την μανία της 

ιδιοκατοίκησης! Ή βγες με το καροτσάκι να 

ασκήσεις επάγγελμα ΕΠΑΙΤΗ,  --αν δεν έχει η 

είσοδος της πολυκατοικίας σκαλοπάτια… Στο 

τέλος-τέλος, ζωή είναι αυτή; Πάρ’ το απόφαση και 

προχώρησε σε μια …λυσιτελή ενέργεια… 

Ναι, είμαι υπερβολικός, συνάδελφε! Και σκληρός! 

Συμπαθάτε με! Αλλά φτάνουν στ’ αυτιά μου οι 

βρυχηθμοί της ακόρεστης λαιμαργίας των λεόντων 

της ανάλγητης κοινωνίας μας, και τους μπερδεύω 

με το απέλπιδο χλιμίντρισμα των αλόγων, που τα 

σκοτώνουν όταν γεράσουν. Ενώ τους ταιριάζουν οι 

στίχοι του Ανδρέα Κάλβου: «Ελεύθερα, 

αχαλίνωτα μέσα εις τ’ αμπέλια τρέχουν τ’ άλογα, 

και εις την ράχην τους το πνεύμα των ανέμων 

κάθεται μόνον.» 

Παναγιώτης Ξανθόπουλος 

 

 

 


