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ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

• ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΟΣΑ ΑΔΙΚΩΣ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ, 
ΜΕ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ  ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΚΑΙ  
ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΒΑΣΗ 
ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

• ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΩΡΑ ΑΜΕΣΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΙΑΤΡΩΝ - ΝΟΣΗ-
ΛΕΥΤΩΝ 

• ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΜΕΘ 
• ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΚΛΕΙ-

ΣΑΝ ΝΑ ΦΤΙΑΧΤΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΟΜΕΣ ΟΙΚΩΝ ΕΥ-
ΓΗΡΙΑΣ

• ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΟΥΝ ΤΩΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙ-
ΟΥΧΟΥΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΔΙΧΩΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 
ΚΑΙ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ. 

• ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 600 ΕΥΡΩ
• ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗ-
ΜΕΝΟ 0,5% ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

• ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ Η ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ 13Η ΚΑΙ 
14Η ΣΥΝΤΑΞΗ.  

• ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 
ΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

• ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΗ – ΑΝΤΙΛΑΪΚΗ - 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ «Η ΕΝΟΤΗΤΑ»
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ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ  ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Ψηφίστηκε την Πέμπτη 2/9/2021 στην ολομέλεια της Βουλής από τους κυβερνητι-
κούς βουλευτές με τη διαδικασία της ονομαστικής ψηφοφορίας το αντιασφαλι-

στικό νομοσχέδιο της ΝΔ. 
Το νομοσχέδιο ιδιωτικοποιεί την επικουρική ασφάλιση και ρίχνει στο τζόγο τις εισφο-
ρές, τον ιδρώτα και τον κόπο των εργαζόμενων, για να ενισχύσει τους επιχειρηματίες 
της ιδιωτικής ασφάλισης. 
Παρά τις διαβεβαιώσεις για εγγύηση των συντάξεων για λύση του ασφαλιστικού, η 
κυβέρνηση της ΝΔ προχωράει επιθετικά στην ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφά-
λισης μέσω του κεφαλαιοποιητικού συστήματος. Με το νέο αντιασφαλιστικό νόμο 
από 1/1/2022 γίνεται υποχρεωτική η ένταξη στο νέο σύστημα επικουρικής ασφάλι-
σης όλων των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας εργαζομένων και εθελοντικά για 
όσους είναι μέχρι 35 χρονών. 
Η κυβέρνηση της ΝΔ, φανατικός οπαδός του συστήματος ασφάλισης των 3 πυλώνων 
του Πινοσέτ, αποτινάζει από την ευθύνη του κράτους ό,τι είχε απομείνει από τον κοι-
νωνικό χαρακτήρα της Ασφάλισης.
Τα αποθεματικά της επικουρικής Ασφάλισης θα ριχτούν στις χρηματαγορές, για να 
χρηματοδοτήσουν τα σχέδια των ασφαλιστικών εταιρειών. Ο «ατομικός κουμπαράς» 
θα γεμίζει από τις εισφορές που θα πληρώνει κάθε ασφαλισμένος και θα τοποθετείται 
σε πακέτα με μικρότερο και μεγαλύτερο επενδυτικό ρίσκο. Που σημαίνει ότι κανένας 
ασφαλισμένος δεν θα γνωρίζει αν και πόσο θα πάρει επικουρική σύνταξη. Θα γνωρίζει 
μόνο πόσο πληρώνει και θα περιμένει να βγουν «αληθινές» οι υποσχέσεις της κυβέρνη-
σης της ΝΔ και του υπουργείου Εργασίας ότι «σώζουν» τις επικουρικές συντάξεις και 
την Κοινωνική Ασφάλιση.
Κανείς όμως δεν μπορεί να ξεχάσει το παράδειγμα της «ΑΣΠΙΣ», εδώ στη χώρα μας, 
αλλά ούτε το παράδειγμα μεγάλων επενδυτικών ομίλων στον χώρο της Ασφάλισης, 
που με την βοήθεια των κυβερνήσεων στο πλαίσιο της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας 
και της ιδιωτικοποίησης των συστημάτων της Κοινωνικής Ασφάλισης, άρπαξαν τον 
ιδρώτα εκατομμυρίων εργαζομένων και στο τέλος έγιναν «καπνός».
Για τα κοράκια των ασφαλιστικών εταιρειών, το Ασφαλιστικό είναι μπίζνες, νέο πεδίο 
κερδοφορίας. Για εμάς είναι δικαίωμα και όρος ζωής. 
Οι νέες αντιασφαλιστικές αλλαγές, που ψήφισε η κυβέρνηση της ΝΔ και είναι συνέχεια 

Συνέχεια στη σελίδα 2

ΤΙΜΑΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΜΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ ΩΡΑ 11:30 π.μ.  

Συνέχεια στη σελίδα 2

ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ
Ο ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

Σαλπάρισε από τον Πειραιά, η σωρός του Μίκη Θε-
οδωράκη για τη τελευταία του κατοικία και τάφη-

κε στην αγκαλιά της Κρητικής γης, των προγόνων του, 
όπως ήταν η επιθυμία του.  Το πνεύμα του, όμως, μαζί με 
τη μουσική του κινείται αιώνια και παγκόσμια, στήριγμα 
κάθε αγωνιζόμενου και κάθε αδικημένου. Για μας τους 
σιδηροδρομικούς το τραίνο για τη Κατερίνη θα φεύγει 
πάντα στις 8 μαζί με τις ελπίδες μας και τους αγώνες μας 
για καλύτερη ζωή, για κοινωνική δικαιοσύνη και Δημο-
κρατία. Δεν μπορούμε να φανταστούμε τη κοινωνία μας 
χωρίς τα τραγούδια του και το λαό μας χωρίς την έμπνευ-
σή του. Τον αποχαιρετούμε σαν την πιο ευγενική μορφή 
της ζωής μας γιατί μας πότισε ροδόσταμο...
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Συνέχεια από σελίδα 1

ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ  ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
ΤΙΜΑΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ

ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΜΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ,
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ ΩΡΑ 11:30Π.Μ.

ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
• ΝΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΩΡΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΤΑΜΕΙΑ
• ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΘΟΥΝ 100% ΟΙ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ
• ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΑΪΚΗΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ.
Με βάση αυτές τις διεκδικήσεις όλοι οι συνταξιούχοι από όλη την χώρα, από τον 
Έβρο μέχρι την Κρήτη, δίνουμε το αγωνιστικό μας «παρών» συμμετέχοντας μαζικά 
-αγωνιστικά, στην πανελλαδική μας συγκέντρωση στην Αθήνα και την πορεία στο 
μέγαρο Μαξίμου, στον Πρωθυπουργό, παίρνοντας όλα τα μέτρα προστασίας από 
την πανδημία.  
Έχουμε τη γνώση και την πείρα, μέσα από την δράση και τους αγώνες καταφέραμε 
να αποκρούσουμε, να καθυστερήσουμε αντιλαϊκά, αντισυνταξιουχικά μέτρα. 
Υποχρεώσαμε τις κυβερνήσεις να δώσουν λύσεις σε ορισμένα από αυτά που αδίκως 
μας αφαίρεσαν όπως : την επιστροφή της εισφοράς αλληλεγγύης στις επικουρικές, 
την παρακράτηση για την υγεία στο πραγματικό ύψος των συντάξεων, την αποκα-
τάσταση των συντάξεων χηρείας, την μη εφαρμογή της μείωσης της προσωπικής 
διαφοράς στους παλιούς συνταξιούχους, την μη μείωση του αφορολόγητου από 
8.600 στα 5.600 ευρώ, την επιστροφή ενός μέρους από τις περικοπές στις επικουρι-
κές συντάξεις, καθώς και την επιστροφή των περικοπών που είχαν γίνει στο 11μηνο 
στις Κύριες συντάξεις, δίχως αγωγές και δικαστήρια.
Αν η συμμετοχή μας στους αγώνες ήταν μαζικότερη, θα ήταν καλύτερα και τα απο-
τελέσματα και αυτό πρέπει να κάνουμε με μαζική συμμετοχή. 
Καμιά επανάπαυση, μας τσάκισαν τα δικαιώματα την περίοδο της κρίσης που οι 
επιχειρηματικοί όμιλοι δημιούργησαν, τώρα συνεχίζουν στο όνομα της λεγόμενης 
ανάπτυξης στον ίδιο δρόμο. Όλοι οι νόμοι που ψηφίσθηκαν αυτό το διάστημα χει-
ροτερεύουν τη θέση των συνταξιούχων των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων 
σε όλα τους τα δικαιώματα, στην εργασία, τα ωράρια, την κοινωνική ασφάλιση, 
το δικαίωμα στις κινητοποιήσεις, όλα παραδίδονται στις ορέξεις της κερδοφορίας 
των επιχειρηματικών ομίλων. Ο πρόσφατος νόμος που ψηφίσθηκε για την ιδιωτι-
κοποίηση της Επικουρικής Ασφάλισης μας αφορά όλους, ο λεγόμενος προσωπικός 
κουμπαράς των νέων θα πηγαίνει στις ανάγκες του χρηματιστηριακού τζόγου, οι 
επικουρικές των παλιών συνταξιούχων θα περικοπούν ή θα καταργηθούν.  
Απορρίπτουμε την προπαγάνδα της κυβέρνησης ότι οι ανατιμήσεις των προϊόντων  
αποτελούν πρόσκαιρη στρέβλωση της οικονομίας, αφού η ανταγωνιστικότητα και 
η κερδοφορία του κεφαλαίου εξασφαλίζεται και μέσω της ανατίμησης των προϊό-
ντων ως βασικό στοιχείο μείωσης της τιμής της Εργατικής δύναμης.
Συνεχίζουμε τον αγώνα μας, κανένας δεν μπορεί να μας σταματήσει και να μας 
αγνοήσει. Η πανδημία για εμάς δεν σημαίνει αμνησία, δεν ξεχνάμε και διεκδικούμε 
ό,τι μας έχει αδίκως αφαιρεθεί. 
Η φωνή μας θα ακούγεται και θα δυναμώνει. Δεν θα μπορέσουν όσο κι αν προ-
σπαθούν να μας επιβάλουν «άκρα του τάφου σιωπή», τόσο η κυβέρνηση, όσο κι  
εκείνοι, που για λογαριασμό της, αποκλείουν τις αγωνιστικές φωνές των συνταξι-
ούχων από τις εκπομπές και τις πένες του τύπου τους, απ’ όπου μοιράζουν αυξή-
σεις και αναδρομικά στους συνταξιούχους περισσότερα από την κυβέρνηση(!!!!). 
Που έχουν το θράσος και δεν διστάζουν να φορτώνουν στους πατεράδες και στους 
παππούδες της νέας γενιάς, τις ευθύνες που οι ίδιοι έχουν για τα προβλήματα της 
Κοινωνικής Ασφάλισης.  
Όλοι στον δρόμο του αγώνα. Να μην λείψει κανένας από την μεγάλη Πανελλαδική 
μας συγκέντρωση στην Αθήνα και την πορεία στο μέγαρο Μαξίμου στον Πρωθυ-
πουργό 

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΜΝΗΣΙΑ,  ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ – ΜΑΣ ΠΗΡΑ-
ΤΕ ΠΟΛΛΑ. ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΑΓΩΝΑ 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ Ο,ΤΙ ΑΔΙΚΑ ΜΑΣ ΕΧΕΤΕ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ   ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ   ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ – OAEE – ΙΚΑ – ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ – ΕΛΤΑ – ΟΣΕ –– ΠΕΣ ΝΑΤ– ΠΣΣ 

ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ –ΠΟΣΕΑ ΕΤΕΑΠ – ΕΣΤΑΜΕΔΕ   

όλων των αλλαγών των προηγούμενων κυβερνήσεων, είναι χρεοκοπη-
μένες πρακτικές που εφαρμόζονται για να βάλουν στο χέρι τις εισφορές 
των εργαζομένων και τους κόπους μιας ζωής, τα μεγάλα αρπαχτικά που 
δραστηριοποιούνται στον χώρο.
Στοχεύουν να απαλλάξουν ακόμη περισσότερο το κράτος και την ερ-
γοδοσία από την υποχρέωσή τους στην Κοινωνική Ασφάλιση και να 
ανοίξουν νέα πεδία κερδοφορίας στους επιχειρηματικούς ομίλους της 
Ασφάλισης που ακονίζουν τα μαχαίρια τους και ανταγωνίζονται μεταξύ 
τους ποιος θα «δαγκώσει» τους πελάτες - εργαζόμενους, για να βάλει 
στην τσέπη τις εισφορές της εργασίας τους και τα αποθεματικά των 
επικουρικών Ταμείων.
Με το νόμο για την επικουρική Ασφάλιση και τις συντάξεις, πετσοκόβε-
ται η κρατική χρηματοδότηση στα ασφαλιστικά Ταμεία, συρρικνώνεται 
η κρατική ευθύνη που σημαίνει ότι είναι κάλπικες οι όποιες υποσχέσεις 
για εγγύηση των επικουρικών συντάξεων, τουλάχιστον, όπως διαβε-
βαιώνουν, στο ύψος των εισφορών που πλήρωσε ο ασφαλισμένος.
Για τους ασφαλισμένους τίποτα δεν είναι εγγυημένο, όταν μπαίνει 
κάτω από τη «δαμόκλειο σπάθη» του κυνηγητού του κέρδους των διά-
φορων επενδυτών.
Πολύ γρήγορα, ο κίνδυνος νέων μειώσεων των επικουρικών συντάξεων 
θα εμφανιστεί μπροστά σε όλους τους ασφαλισμένους. Οχι μόνο στους 
νέους ασφαλισμένους αλλά και στους παλιούς.
Το χρηματοδοτικό κενό της μετάβασης από το υπάρχον στο νέο σύστη-
μα της επικουρικής μετριέται σε δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό 
το κενό δεν πρόκειται να καλυφτεί ούτε από το κράτος, ούτε από τη 
μεγαλοεργοδοσία και τους μεγαλοεπενδυτές. Θα κληθούν να το πληρώ-
σουν οι εργαζόμενοι με μειώσεις συντάξεων, αύξηση ορίων ηλικίας, με 
μεγαλύτερη φορολογία.
Η κλιμάκωση της επίθεσης σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας, τα απανω-
τά χτυπήματα πάνω σε δικαιώματα και κατακτήσεις, δεν επιτρέπουν 
σε κανέναν να έχει ψευδαισθήσεις ότι τα πράγματα θα καλυτερέψουν 
χωρίς να πάρουμε στα ίδια μας τα χέρια την υπόθεση της προστασίας 
της ζωής μας, χωρίς να διεκδικήσουμε την ικανοποίηση των αναγκών 
των δικών μας και των οικογενειών μας.
Δεν συναινούμε, δεν σκύβουμε το κεφάλι. Θα συνεχίσουμε τον 
αγώνα για Κοινωνική Ασφάλιση δημόσια, καθολική για όλους.
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Με τον νόμο Χατζηδάκη για τις επικουρικές συντάξεις θα προκύψει 
σοβαρό πρόβλημα στο μέλλον.  Συνάδελφοι μας λένε, καλοπρο-

αίρετα, ότι «εμάς δεν μας αφορά γιατί είμαστε ήδη συνταξιούχοι», αλλά 
αυτή η άποψη είναι βαθειά λαθεμένη κατά τη γνώμη της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ». 
Γιατί ό,τι αφορά τους σημερινούς συνταξιούχους, παρά τους ισχυρισμούς 
της κυβέρνησης, η επισφάλεια είναι μεγάλη, αφού οι σημερινές συντάξεις 
χρηματοδοτούνται από τις εισφορές που εισπράττονται από τους εν ενερ-
γεία ασφαλισμένους. Από 1/1/2022 και μετά, οι εισφορές των εν ενεργεία 
θα πηγαίνουν - σύμφωνα με το νόμο - στους ατομικούς λογαριασμούς 
τους και όχι για την πληρωμή των συντάξεων.
Επομένως και με δεδομένη τη διαρκή απόσυρση του κράτους από τη χρη-
ματοδότηση της Κοινωνικής Ασφάλισης προκύπτει σοβαρό ζήτημα χρη-
ματοδότησης των σημερινών συντάξεων και όσων ασφαλισμένων είναι 
ενταγμένοι στο «παλιό» σύστημα και πρόκειται να βγουν στη σύνταξη τα 
επόμενα χρόνια.
Το χρηματοδοτικό κενό - ανάλογα με τις παραδοχές - εκτιμάται από τα 48 
έως τα 78 δισ. ευρώ. Αυτό το ποσό, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι θα καλυ-
φθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό, θα επιβαρύνει τους φορολογούμε-
νους, δηλαδή και πάλι ο λογαριασμός θα φορτωθεί στα λαϊκά στρώματα. 
Η επιβάρυνση αυτή μπορεί να συνδυαστεί και με μείωση των υφιστάμε-
νων συντάξεων, όπως και των νέων συντάξεων για τους ασφαλισμένους 
που θα παραμείνουν στο ισχύον σύστημα. Η πείρα από τα προηγούμενα 
χρόνια είναι διδακτική και κανείς δεν πρέπει να πέσει στην παγίδα που 
στήνουν κράτος και επιχειρηματικοί όμιλοι της ιδιωτικής ασφάλισης.
Τα λεγόμενα αποθεματικά των Ταμείων λεηλατήθηκαν και στο παρελ-
θόν για να γίνουν κεφάλαιο για επενδύσεις, ιδιαίτερα μεταπολεμικά, όταν 
έγιναν «δανεικά και αγύριστα» προς τους επιχειρηματίες-καπιταλιστές, 
μετατράπηκαν σε ιδιωτικές περιουσίες, έγιναν βιομηχανίες, καράβια, τρά-
πεζες. Οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι όμως δεν κέρδισαν ποτέ τίποτα 
και οι «μαύρες τρύπες» στα Ταμεία μεγάλωσαν, με αποτέλεσμα να πλη-
ρώσουν τον λογαριασμό και με μειώσεις συντάξεων τα χρόνια που ακο-
λούθησαν. Αυτό θα γίνει ακόμα πιο απροκάλυπτα τώρα, με την παράδοσή 
τους στον τζόγο.

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΘΑ ΒΡΕΘΟΥΝ
ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
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Συνεχίζεται και για το 2022 η αφαίμαξη του εισοδήματος των συνταξιούχων 
παρά τις μεγαλόστομες προεκλογικέ υποσχέσεις της κυβέρνησης για την 

κατάργηση για όλους της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. 
Το ΔΣ της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» ζητάει από την κυβέρνηση την κατάργηση της εισφο-
ράς αλληλεγγύης για τους παρακάτω λόγους: 
Με το άρθρο 298 του ν. 4738/2020 απαλλάσσονται πλέον από την υποχρέωση 
καταβολής εισφοράς αλληλεγγύης οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, οι ελεύθε-
ροι επαγγελματίες, μέλη ΔΣ, ενώ απαλλαγή προβλέπεται και για το φορολογικό 
έτος 2020 στα εισοδήματα από κεφάλαιο, από επιχειρηματική δραστηριότητα, 
από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και από τόκους. Η μοναδική κατηγορία 
πολιτών που υπόκειται στο εξής σε εισφορά αλληλεγγύης είναι οι συνταξιούχοι 
και οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα. Ο περιορισμός της υποχρέωσης «εισφοράς 
αλληλεγγύης» μόνο στους συνταξιούχους και στους εργαζόμενους στο δημόσιο 
τομέα, πέρα από το γεγονός ότι επιβαρύνει τους φορολογικά συνεπέστερους 
πολίτες, δημιουργεί πρόβλημα ασυμβατότητας με το άρθρο 4 και 5 του Συντάγ-
ματος που ορίζει «οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημό-
σια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους». Το νόημα της συνταγματικής διάταξης 
είναι ότι οι νόμοι που επιβάλουν φορολογικά βάρη δεν μπορεί προβαίνουν σε 
αδικαιολόγητες διακρίσεις ή να επιβαρύνουν δυσανάλογα και υπέρμετρα ορι-
σμένες κατηγορίες πολιτών, πόσο μάλλον μια κατηγορία όπως είναι οι συντα-
ξιούχοι. 
Η συγκεκριμένη φορολογική επιβάρυνση μετά τον περιορισμό της σε μια μόνο 
κατηγορία πολιτών όπως των συνταξιούχων, παύει να είναι σύμφωνη με τις 
απαιτήσεις της προβλεπόμενης στο άρθρο 25 παράγραφο 1δ΄του Συντάγματος 
αρχής της αναλογικότητας.
Οι συνταξιούχοι της χώρας μας, που φορτώθηκαν το μεγαλύτερο βάρος των 
μνημονιακών περικοπών από οποιαδήποτε άλλη κοινωνική ομάδα, και έχουν 
γίνει να μόνιμα υποζύγια των αντισυνταξιουχικών πολιτικών, εμπαίζονται ξανά 
από την κυβερνητική πολιτική. 

Ηχηρό χαστούκι στο κυβερνητικό success story τα στοιχεία της 
Eurostat που αναδεικνύουν τη χώρα μας για ακόμη μία φορά πρω-

ταθλήτρια στην ανεργία των νέων για τον Ιούλιο του 2021.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, τον Ιούλιο του 2021, 2,854 εκατομ-
μύρια νέοι κάτω των 25 ετών ήταν άνεργοι στην ΕΕ, εκ των οποίων 2,339 
εκατομμύρια ήταν στην ευρωζώνη του ευρώ.
Τον Ιούλιο του 2021, ο μέσος όρος ανεργίας των νέων διαμορφώθηκε στο 
16,2% στην ΕΕ και στο 16,5% στην ευρωζώνη του ευρώ, μειωμένα από 
τα ποσοστά 16,9% και 17,2% αντίστοιχα τον προηγούμενο μήνα.
Σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2021, η ανεργία των νέων μειώθηκε κατά 
151. 000 στην ΕΕ και κατά 140 000 στη ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με 
τον Ιούλιο του 2020, η ανεργία των νέων μειώθηκε κατά 420.000 στην ΕΕ 
και κατά 360 000 στη ζώνη του ευρώ.
Στην Ελλάδα η ανεργία των νέων αυξήθηκε στο 37,6% τον Ιούλιο του 
2021, έναντι 29,7% του Ιουνίου προηγούμενο μήνα και 36,1% τον Ιούλιο 
του 2020. Η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στους 
νέους στην ΕΕ, ενώ ακολουθούν η Ισπανία (35,1%) και η Ιταλία (27,7%).

Ανεργία νέων: Θλιβερή πρωτιά

Η «ασυλία» που παρέχεται με τον αντιασφαλιστικό νόμο (Αρθρο 19) 
στα μέλη του ΔΣ του νέου Ταμείου, το οποίο θα «τρέξει» το τζογά-

ρισμα των επικουρικών, αποτελεί άλλη μια απόδειξη του πόσο φούμαρα 
είναι όσα ισχυρίζεται η κυβέρνηση περί «εγγυημένων συντάξεων» και 
«μηδενικού ρίσκου» από την κεφαλαιοποίηση. Αλλωστε, το νομοσχέδιο 
υποχρεώνει τους ασφαλισμένους να επιλέγουν «επενδυτικά προγράμμα-
τα» με «διαφοροποιημένο κίνδυνο». Από τι «κινδυνεύει» όμως ο «ατομι-
κός κουμπαράς»; Προφανώς από τις «αποδόσεις» και τις «διακυμάνσεις 
της αγοράς». Ο κάθε ασφαλισμένος θα γνωρίζει τις εισφορές που θα δίνει, 
αφού κρατούνται από το μισθό του, αλλά δεν θα είναι καθόλου σίγουρος 
για το ποσό που θα πάρει ως «απόμαχος» πια της δουλειάς. Και ενώ θα 
έχει ήδη πάρει την «ατομική ευθύνη» του διαλέγοντας επενδυτικό πρό-
γραμμα, τελικά θα κληθεί να αναλάβει και την ευθύνη σε περίπτωση που 
δεν ...βγει το τζογάρισμα. Ο μόνος που δεν θα έχει καμιά ευθύνη θα είναι 
το κράτος, η οποιαδήποτε κυβέρνηση και τα στελέχη που επιλέγει για τη 
διαχείριση των δεκάδων δισ. του Ταμείου.  Το «ακαταδίωκτο» για τα μέλη 
του ΔΣ του νέου Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης 
(ΤΕΚΑ), πρόκειται για σκανδαλώδη και αντισυνταγματική ρύθμιση που 
δεν συνάδει με το σκοπό της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης και έρχεται 
σε αντίθεση με την πάγια νομολογία της ολομέλειας του ΣτΕ (2287/2015 
και 1889/2019).

ΑΣΥΛΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Έρχονται δραματικές αυξήσεις
σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης

για τις λαϊκές οικογένειες

Αντιμέτωποι με ένα σαρωτικό κύμα ανατιμήσεων βρίσκονται οι συνταξιούχοι, 
οι εργαζόμενοι και τα άλλα λαϊκά στρώματα. Οι πρώτοι λογαριασμοί με αυξή-
σεις έως και 50% στο ηλεκτρικό ρεύμα έχουν ήδη αρχίσει να φτάνουν στα λαϊκά 
νοικοκυριά. Την ίδια ώρα, οι αυξήσεις που έχουν ήδη γίνει σε δεκάδες προϊόντα 
ευρείας κατανάλωσης «κατατρώνε» ακόμα περισσότερο το ήδη πετσοκομμένο 
εισόδημα. Οι ανατιμήσεις στο ρεύμα δεν είναι όμως οι μόνες που πιέζουν το 
λαϊκό πορτοφόλι. Το σύνολο των αγαθών που είναι αναγκαία για την επιβίω-
ση μιας λαϊκής οικογένειας πουλιέται ακριβότερα στα σούπερ μάρκετ και στις 
άλλες αγορές, όπως καταγράφεται και στους διάφορους δείκτες τιμών κατανα-
λωτή. Συγκεκριμένα, ο εθνικός δείκτης τιμών καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ για τον 
Ιούλη, όπου υπάρχουν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, διαμορφώθηκε σε 1,4%. 
Τον Αύγουστο η κατάσταση επιδεινώθηκε και όλοι προεξοφλούν μεγάλες ανα-
τιμήσεις από τον Σεπτέμβρη σε προϊόντα όπως ο καφές, τα ζυμαρικά, οι παιδικές 
τροφές, τα είδη υγιεινής, τα ροφήματα και δεκάδες άλλα αγαθά. Ως κάτι «φυ-
σιολογικό και αναμενόμενο» παρουσίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης 
Οικονόμου τις ανατιμήσεις στο σύνολο των αγαθών που είναι αναγκαία για την 
επιβίωση μιας λαϊκής οικογένειας.
Όταν είναι να κόψουν συντάξεις και μισθούς και να βάλουν νέους φόρους, τόσο 
η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ, όσο και οι προηγούμενες, το κάνουν με μεγάλη 
ευκολία και αποτελεσματικότητα, όταν όμως πρόκειται για την ακρίβεια και τις 
ανατιμήσεις προϊόντων, εκεί "σηκώνουν τα χέρια ψηλά", υποκλινόμενοι στους 
"νόμους της ελεύθερης αγοράς".
Όσο, δε, για τα "αντισταθμιστικά μέτρα", που υπόσχεται η κυβέρνηση, είναι 
"σταγόνα στον ωκεανό" των απωλειών που έχει υποστεί το λαϊκό εισόδημα απ' 
τους απανωτούς αντεργατικούς νόμους, τους άδικους φόρους και την ακρίβεια.

ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ
Η ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Με δηλώσεις του υπουργού εργασίας κ. Χατζηδάκη, ο ΕΦΚΑ σχεδιάζει 
την πληρωμή των αναδρομικών στα τέλη Σεπτέμβρη 2021 με τις συντά-
ξεις του Οκτώβρη, για τους συνταξιούχους που συνταξιοδοτήθηκαν πριν 
από τις 12/5/2016 και εκκρεμεί αυτό το θέμα από 1/10/2019 που ισχύ-
ει ο ν. 4670/2019. Στα τέλη Οκτωβρίου με την πληρωμή των συντάξεων 
Νοεμβρίου οι συνταξιούχοι της παραπάνω κατηγορίας θα πληρωθούν τις 
αυξήσεις που προκύπτουν των δύο μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου.
Αυτές οι εξαγγελίες έχουν ξαναγίνει αλλά αυτή τη φορά πιστεύουμε να 
υλοποιηθούν.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΠΟΥ ΒΓΗΚΑΝ ΣΤΗ 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΜΑΙΟ 2016

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Στις 26 Ιουλίου 2021 για όσους συνταξιοδοτήθηκαν μετά τον νόμο Κα-
τρούγκαλου (ν. 4387/2016) και είχαν πάνω από 30 έτη εργασίας, κατα-
βλήθηκαν στον τραπεζικό τους λογαριασμό οι διαφορές που αφορούσαν 
23 μήνες (από Οκτώβριο του 2019). Πέραν των ποσών, όμως, καμία άλλη 
πληροφόρηση δεν είχαν για τα ποσά που καταβλήθηκαν. Δηλαδή, ποιος 
είναι ο τρόπος υπολογισμού, αν έχουν γίνει κρατήσεις και ποιες (περί-
θαλψης, φόρου, τέλος αλληλεγγύης κ.ο.κ.). Το μόνο που υπάρχει σήμερα 
ως πληροφορία είναι το Μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα Πληρωμής Σύ-
νταξης (που εκδίδεται από το site του e-ΕΦΚΑ) και στο οποίο φαίνεται η 
μηνιαία διαφορά αύξησης μεταξύ των μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 
2021. Από τη μεριά μας, δεν μπορούμε να πάρουμε εξηγήσεις και πρόσθε-
τες πληροφορίες επειδή οι υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, ακόμα, δεν δέχονται 
κοινό λόγω των μέτρων για την πανδημία. 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΟΥ ΒΓΗΚΑΝ 
ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΜΑΙΟ 2016
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Ως «ισχυρό και ευέλικτο σύμπλεγμα υπηρεσιών» παρουσιάζει η κυβερ-
νητική προπαγάνδα το σχέδιο «αναδιάρθρωσης» του ΕΣΥ, που θα 

φέρει νέα λουκέτα σε νοσοκομεία, συγχωνεύσεις και περαιτέρω υποβάθ-
μιση του δημόσιου συστήματος Υγείας. Μπαίνουν μάλιστα στο στόχαστρο 
συγκεκριμένες δομές Υγείας, με τη λογική ότι «δεν γίνεται σε απόσταση 
30 χιλιομέτρων να υπάρχουν δύο νοσοκομεία», αφού αυτά ...κοστίζουν. 
Αυτοί οι μπακαλίστικοι λογαριασμοί γύρω από τα ζητήματα της Υγείας 
προκαλούν τον κοινό νου. Αλήθεια, αναβαθμίστηκε ή υποβαθμίστηκε η 
υγειονομική περίθαλψη για τους κατοίκους της Δυτικής Αθήνας μετά το 
κλείσιμο του πρώην «Λοιμωδών» στην Αγία Βαρβάρα; Περισσεύουν υγει-
ονομικοί και κλινικές ή υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερες ανάγκες στη Δυτική 
Αττική, παρόλο που το «Αττικό» και το «Θριάσιο» Νοσοκομείο απέχουν 
μεταξύ τους 17 χιλιόμετρα; Η κυβέρνηση φέρνει ως παράδειγμα τα Νοσο-
κομεία Θήβας και Λιβαδειάς, που λειτουργούν σε απόσταση 50 χιλιομέ-
τρων, λες και αυτό ήταν που εμπόδισε τη λειτουργία έστω και μίας ΜΕΘ ή 
μίας Πνευμονολογικής κλινικής σε κάποιο από τα δύο!
Παρουσιάζεται μάλιστα αυτό το εφιαλτικό σχέδιο ως «ενίσχυση της πρό-
ληψης», τη στιγμή που ο φετινός προϋπολογισμός για την ΠΦΥ ήταν μει-
ωμένος κατά σχεδόν 40% σε σχέση με πέρυσι. «Παρωχημένο» επομένως 
δεν είναι να λειτουργούν απρόσκοπτα όλες οι αναγκαίες υποδομές, με 
ευθύνη του κράτους και επαρκή χρηματοδότηση, όπως διεκδικούν υγειο-
νομικοί, σωματεία και φορείς, με τις κινητοποιήσεις τους ακόμα και στην 
καρδιά της πανδημίας. Παρωχημένο είναι το σύστημα που ανοιγοκλείνει 
δομές Υγείας με βάση τη λογική «κόστους - οφέλους», που κάνει «εξορ-
θολογισμούς» με κριτήριο τη δημιουργία περισσότερου «επενδυτικού χώ-
ρου» για τα αρπακτικά της Υγείας. Γι’ αυτό άλλωστε και το συγκεκριμένο 
σχέδιο εντάσσεται στο υπερμνημόνιο «Ελλάδα 2.0», με το οποίο μπαίνει 
άλλη μια μέγγενη διαρκείας στις εργατικές - λαϊκές ανάγκες, ώστε να εισ-
ρεύσει ζεστό χρήμα για τους επιχειρηματίες κλινικάρχες στην υγεία από το 
Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΛΟΥΚΕΤΑ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΑ – ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΟΠΥ
Για τα γυαλιά οράσεως, ο Ασφαλισμένος υποβάλει τα σχετικά δικαιολογητικά 
μαζί με την απόδειξη του καταστήματος οπτικών, ηλεκτρονικά στη σελίδα ου 
ΕΟΠΥΥ https:/ropy you.gov.gr στο πεδίο «φάκελος υγείας» και τα χρήματα κα-
τατίθενται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο Ασφαλισμένος. 
Η επιδότηση του ΕΟΠΥΥ είναι 100 ευρώ για κάθε 4 χρόνια και κάθε 2 χρόνια 
για τα παιδιά. 
Για τα ακουστικά, ο Ασφαλισμένος καταβάλει μόνο το ποσό συμμετοχής (αν 
υπάρχει) και το συμβεβλημένο κατάστημα αναλαμβάνει τη διαδικασία είσπρα-
ξης από τον ΕΟΠΥΥ. Η επιδότηση του ΕΟΠΥΥ είναι 450 ευρώ για κάθε 4 χρό-
νια. 

ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ
Ενημερώνουμε ότι η διαδικασία για την καταβολή των εξόδων κηδείας γίνεται 
ως εξής: 
1. Για τους άμεσα ασφαλισμένους όλα τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλο-

νται ηλεκτρονικά είτε από τον/την συγγενή του αποβιώσαντος, είτε από 
το γραφείο τελετών στον e-ΕΦΚΑ, στην ηλεκτρονική σελίδα του e-ΕΦΚΑ 
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ).

2. Για τα έμμεσα μέλη όλα τα σχετικά δικαιολογητικά αποστέλλονται με συ-
στημένη επιστολή στον e-ΕΦΚΑ, τ. ΤΑΥΓΕΚΩ στη διεύθυνση: Γενική Διεύ-
θυνση Παροχών και Υγείας Τμήματα Α και Β Εξόδων Κηδείας. Αγ. Κωνστα-
ντίνου 5, ΤΚ 10431 ΑΘΗΝΑ.

ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΦΑΠΑΞ
Όπως ενημερωθήκαμε από το Ταμείο, αυτό το μήνα εξετάζονται και θα χορηγη-
θούν τα εφάπαξ στους συναδέλφους που έχουν καταθέσει την οριστική σύνταξη 
συνταξιοδότησης στο Ταμείο τον Μάιο του 2021. 

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ
Για τους συναδέλφους που έφυγαν στη σύνταξη ΜΕΤΑ την 1η Σεπτεμβρίου 
2013 και δεν είχαν υπολογιστεί οι δευτερεύουσες απολαβές στο εφάπαξ τους, 
τον μήνα Σεπτέμβρη 2021 επεξεργάζονται και χορηγούνται σε όσους είχαν κάνει 
ένσταση εμπρόθεσμα και με αυτούς τους συναδέλφους τελειώνει αυτή η κατη-
γορία.  Για τους συναδέλφους που δεν είχανε κάνει εμπρόθεσμα ένσταση, ξεκι-
νάει η διαδικασία χορήγησης από 1/10/2021 και θα υλοποιηθεί με βάση τη σειρά 
που βγήκαν τα εφάπαξ τους.
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ του τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ και 
μεταφορά στον e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ) τμήμα πληρωμών
Από όσες υπηρεσίες του τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ που έχουν απομείνει, διεκπεραιώνονται 
πλέον από 1/2/2021 μόνο αυτές που αφορούν: • Διατροφές. • Κατασχέσεις Εφο-
ρίας. • Δάνεια (Τραπεζών και Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων). • Παρα-
πληγικά επιδόματα των ΚΕΠΑ. Το e-mail του τμήματος πληρωμών του τ. ΤΑΠ-
ΟΤΕ είναι: ikatapot@otenet.gr Όλες οι άλλες παροχές και τυχόν επιδόματα σε 
χρήμα του τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ (όπως οικογενειακά, παράταση συντάξεων κλπ) έχουν 
μεταφερθεί από 1η Φεβρουαρίου 2021 και θα διεκπεραιώνονται από τα κατά 
τόπους Υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ), στο τμήμα πληρωμών. Τα προ-
βλήματα που προκύπτουν είναι ότι  οι υπηρεσίες του τ. ΙΚΑ σε πολλές περιπτώ-
σεις, δεν έχουν την ενημέρωση και την γνώση του κανονισμού παροχών του τ. 
ΤΑΠ-ΟΤΕ  και δεν έχουν ενσωματωθεί όλα τα στοιχεία των συνταξιούχων του 
πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ, με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να ταλαιπωρούνται. Εμείς σαν 
«ΕΝΟΤΗΤΑ» θα κάνουμε ότι χρειαστεί για να ξεπεραστούν  οι δυσκολίες που 
προκύπτουν.  

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

(Του Λευτέρη Μανωλά) 
ΗΧΩ ΕΙΚΟΝΩΝ
Οι στιγμές του
οι ανάσες της
Οι ώρες του / οι ματιές της
Οι μέρες του / οι  κτύποι της καρδιάς της
Τα λάβαρα, τα πανώ, οι σημαίες
 Η θάλασσα που μέσα της / βουτούσε και χανόταν στο φως
Η ηχώ, της φωνής του ζωντανή, σαν κι’ εχθές
Στο τρένο, του Γοργοπόταμου
Οι αγκαλιές, τα φιλιά / Η αγάπη των συντρόφων
Αιχμαλώτιζαν τις αισθήσεις του /  όλες
‘Ολα μπροστά του / Ανάκατες εικόνες
Συγκινήσεις ανείπωτες / Το άλγος της απώλειας...
Στο προσκεφάλι του / αγάπες του μεγάλες
Κι’ αύριο θα τους έβλεπε, πάλι
Ένοιωσε την αυλαία, αργά να πέφτει...

Μνήμη Σπύρου Κότσια

Ευχαριστήριο
Ο Στέλιος Κότσιας, με ηλεκτρονικό του μήνυμα, εκφράζει τις ευχαρι-
στίες του προς την «ΕΝΟΤΗΤΑ» για το αφιέρωμα της εφημερίδας μας 
στη μνήμη του συνάδελφου μας και πατέρα του, Σπύρου Κότσια
«Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε,
Θα ήθελα από καρδιάς να ευχαριστήσω εσάς και το Σύνδεσμο Συντα-
ξιούχων Σιδηροδρομικών για το αφιέρωμα που κάνατε στη μνήμη το 
πατέρα μου Σπύρου Κότσια, στην εφημερίδα του συνδέσμου, Ενότητα, 
Μάρτιος-Απρίλιος, 2021.
Θερμά σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας καθώς και για τη συμπαρά-
σταση σας στην οικογένεια μου όλο αυτό το δύσκολο διάστημα.
Εύχομαι σε εσάς, και στα μέλη του συνδέσμου καλή υγεία και δύναμη 
στους αγώνες σας.
Με τιμή, Στέλιος Κότσιας»

Πληθαίνουν τα «μαργαριτάρια» του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης, 
Παναγιώτη Τσακλόγλου στη συνέντευξη που έδωσε σε κυριακάτικη εφη-

μερίδα, προδίδοντας τις πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης, που είναι η 
παραπέρα ιδιωτικοποίηση και μετατροπή της Ασφάλισης - σύνταξης σε ατομική 
υπόθεση. Ερωτηθείς αν θα υπάρξει αντίστοιχη μεταρρύθμιση και για τις κύριες 
συντάξεις, ο υπουργός βάζει από το παράθυρο τη λογική της «ποσόστωσης» σε 
ό,τι αφορά τα αναδιανεμητικά και κεφαλαιοποιητικά χαρακτηριστικά του συ-
στήματος, λέγοντας ότι «δεν θέλουμε να εκθέσουμε υπερβολικά την κοινωνική 
ασφάλιση στον κίνδυνο των αγορών». Από κει λοιπόν που η κυβέρνηση ισχυρι-
ζόταν ότι κανένα ρίσκο δεν υπάρχει για τους ασφαλισμένους, οι οποίοι στο εξής 
θα τζογάρουν τις εισφορές τους στην επικουρική ασφάλιση, τώρα αναγνωρίζει 
τον «κίνδυνο των αγορών». Τον κίνδυνο δηλαδή να γίνουν «ατμός» τα λεφτά 
των ασφαλισμένων και να μην πάρουν ούτε φράγκο στο τέλος του εργάσιμου 
βίου. Σε άλλο σημείο, ο υφυπουργός αναγνωρίζει ότι είναι «παρακινδυνευμένο» 
να υπόσχεται αυξημένες συντάξεις σε ορίζοντα 25ετίας, επικαλείται όμως «την 
εμπειρία άλλων ανεπτυγμένων κρατών, όπου κεφαλαιοποιητικά συνταξιοδοτικά 
συστήματα λειτουργούν εδώ και πολλές δεκαετίες». Η διεθνής εμπειρία όμως 
περιλαμβάνει και πολλά ταμεία που φαλίρισαν όταν οι επενδύσεις τους έπεσαν 
έξω, αφήνοντας τους ασφαλισμένους χωρίς καθόλου σύνταξη. Αυτά είναι τα 
«καλά» του τζόγου με τις εισφορές που διαφημίζει η κυβέρνηση, μετατρέποντας 
τους ασφαλισμένους σε επενδυτές. Ο νόμος της κυβέρνησης,  απορρίπτεται από 
το πρώτο μέχρι το τελευταίο άρθρο. Ο λόγος ανήκει στους εργαζόμενους να 
υπερασπιστούν τις εισφορές και τις συντάξεις τους, παλεύοντας για σύγχρονα 
ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα.

Υφ. Κοινωνικής Ασφάλισης: Τώρα βλέπει ρίσκο

Περισσότερη ενημέρωση
στην ηλεκτρονική σελίδα

της «ΕΝΟΤΗΤΑΣ» www.trenotita.gr


