Προετοιμαζόμαστε για τους επόμενους αγώνες. Παίρνουμε μέτρα
για την καλύτερη οργάνωση των συνταξιούχων, την μεγαλύτερη
συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιήσουμε
για την αποτροπή της κατακρεούργησης των συντάξεων
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Της... σύνταξης
Πάει τέλειωσε και το “Μακεδονικό”. Και πήρε σειρά η
NOVARTIS. Μετά την ονοματολογία η σκανδαλολογία.
Πολιτικάντικη και αποπροσανατολιστική... φιλολογία. Σε
κουβέντα να βρισκόμαστε, ώστε να αποκρύβονται τα
πραγματικά σημαντικά, τα κρίσιμα προβλήματα για τη
ζωή, την επιβίωση στην κυριολεξία του λαού μας.
Ασφαλώς δεν υποβαθμίζουμε το πρόβλημα των
σχέσεων με την ΠΓΔΜ. Έτσι όπως δημιουργήθηκε και
διατηρήθηκε σε εκκρεμμότητα και οξύτητα για δεκαετίες
από τις αστικές τάξεις αυτής και της δικής μας χώρας,
τους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, ΕΕ, ΝΑΤΟ. Γιατί αν ήταν
στο χέρι των λαών να το λύσουν, θα είχε τελειώσει εδώ
και πολλά χρόνια σε σωστή βάση, προς το κοινό λαϊκό
συμφέρον, την ειρηνική συνεργασία και συνύπαρξη των
δυο λαών.
Δεν υποτιμάμε και τα διάφορα σκάνδαλα τύπου
NOVARTIS. Αντίθετα τα επισημαίνουμε για να
αναδείξουμε τη σαπίλα του συστήματος, όπου το κέρδος
είναι ο θεός και ο εργαζόμενος άνθρωπος ένα απλό
δίποδο- γρανάζι στην καπιταλιστική μηχανή. Αλλά και,
κύρια, την άμεση σχέση και διασύνδεση της οικονομικής
εξουσίας των μονοπωλίων με την πολιτική εξουσία των
αστικών κομμάτων. Αποτελούν τις δυο πλευρές του ίδιου
νομίσματος, όπου βέβαια το κεφάλι της μιας πλευράς
του είναι τα μονοπώλια και τα γράμματα (οι γραμματείς
δηλαδή) της άλλης πλευράς του είναι οι πολιτικοί
υπάλληλοι του πρώτου. Το κεφάλι αποφασίζει και τα
γράμματα εκτελούν. Και μόνιμα κερδισμένο είναι το
κεφάλι. Κι ασφαλώς γι’ ανταμοιβή στα γράμματα για τις
υπηρεσίες τους το κεφάλι τους παραχωρεί κάτι τις
παραπάνω από την κυβερνητική εξουσία. Έτσι γινότανε
πάντα, έτσι θα γίνεται στην καπιταλιστική κοινωνία.
Κι ανεξάρτητα από τις επιδιώξεις, πότε οικονομικές
και πότε πολιτικές, η αλήθεια αυτή δεν μπορεί να
κρυφτεί. Είτε κάποια μονοπώλια βγάζουν στη φόρα
άπλυτα άλλων (πχ της γερμανικής VW από αμερικάνους
ανταγωνιστές) για να τους περιορίσουν το μερίδιο στην
αγορά προς δικό τους όφελος, είτε κάποια κόμματα τις
λοβιτούρες άλλων για να τους πριονίσουν το ποσοστό
αποδοχής στο λαό, εν όψει πιθανών πολιτικών εξελίξεων
ώστε να παρατείνουν τη δική τους παρουσία στους
κυβερνητικούς θώκους.
Όλα αυτά όμως βασικό στόχο έχουν να κρύψουν ή να
υποβαθμίσουν, να περάσουν σε δεύτερη συζήτηση τα
σοβαρά λαϊκά προβλήματα, που δημιουργεί η
αντεργατική, αντιλαϊκή πολιτική και των δυο πλευρών
του νομίσματος. Δεν θα περάσουν όμως τα σχέδιά τους.
Το εργατικό και λαϊκό κίνημα δεν αποπροσανατολίζονται.
Δεν χάνουν το δάσος από τα μάτια τους, βλέποντας
μόνο το δέντρο. Δεν ξεχνούν όσα έγιναν και όσα θα
γίνουν σε βάρος τους. Είναι παρόντα εδώ, κρατούν με
αποφασιστικότητα στο κέντρο της προσοχής τους, της
δράσης τους τα πραγματικά προβλήματα. Διαφωτίζουν
τους εργαζόμενους και το λαό, προσανατολίζονται με
σχέδιο και στόχους, οργανώνονται με όλο και καλύτερες
προϋποθέσεις, σε πιο στέρεες βάσεις, πατούν πιο
σταθερά στα πόδια τους. Μαζεύουν δυνάμεις, εργατικό
και λαϊκό στρατό, προβάλουν το δικό τους “αγωνιστικό
νόμισμα”, που και στις δυο όψεις του έχει την ίδια
εικόνα. Τη σφιγμένη, σηκωμένη γροθιά του εργάτη, του
αγρότη, του επαγγελματία, του νέου, χωρίς γραμματείς
και σίγουρα χωρίς... Φαρισαίους σε καμιά από τις δυο
πλευρές του. Παλεύει για τη στιγμή που θα στρίψει στον
αέρα το νόμισμα αυτό, που από όποια πλευρά κι πέσει,
το αποτέλεσμα θα είναι ίδιο. Η εργατική- λαϊκή εξουσία.

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΠΟΔΙ - ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ
ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΤΑ
ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ
Δεν αφήνουμε να χαθεί
χρόνος, να περάσει η απογοήτευση κι ο εφησυχασμός, η αμηχανία, να αιωρούνται ερωτήματα του
είδους “και τώρα τι κάνουμε;” Οι δυνάμεις του
συνταξιουχικού κινήματος
βρισκόμαστε στο πόδι.
Προετοιμαζόμαστε για τις
επόμενες συγκρούσεις με
την κυβερνητική πολιτική.
Για τις επόμενες αγωνιστικές
κινητοποιήσεις.
Κάνουμε πράξη το σύνθημα “δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί”. Σε
δυο επίπεδα.
Μαζί με το ταξικό,
εργατικό κίνημα, που με
πλαίσιο αιτημάτων και
δράσης τις αποφάσεις-

προτάσεις και σχεδιασμό
του ΠΑΜΕ, κλιμακώνει την

ΟΣΙΚΑ- ΣΕΑ: Παρέμβαση
για τις παράνομες
παρακρατήσεις
Δελτίο τύπου εξέδωσε
η ΟΣΙΚΑ στις 29/1/2018
για τις παράνομες παρακρατήσεις που τα ταμεία
κάνουν στις συντάξεις,
βασιζόμενα στα “λάθη”
που έγιναν στον υπολογισμό και επανυπολογισμό
των συντάξεων όλα τα
χρόνια αυτά.
“Απανωτές είναι οι
αποκαλύψεις για τις
παράνομες παρακρατήσεις επί των συντάξεων,
τις οποίες η κυβέρνηση
(και οι διοικήσεις των
ταμείων) έχει επιβάλλει,
παραβιάζοντας ακόμη και
τους νόμους που έχουν
ψηφιστεί από αυτή και τις
προηγούμενες. Παρακρατήσεις επί των κύριων και
επικουρικών συντάξεων,
που
οφείλονται
σε
«λάθος» υπολογισμούς
και εφαρμογή των νόμων.
Κατά συνέπεια η διόρθωση των «λαθών» αυτών και
η επιστροφή των παράνο-

μων
παρακρατήσεων
στους
συνταξιούχους
είναι πολιτικό θέμα, η
κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει
άμεσα σε ενέργειες διορθωτικές με δική της απόφαση προς τις διοικήσεις
των ταμείων, χωρίς να
υποχρεώνονται οι συνταξιούχοι να καταφεύγουν
σε δικαστικές διαδικασίες
ή στα ταμεία για να διεκδικήσουν τα προς αυτούς
οφειλόμενα.
Επί πλέον τα ταμεία
πρέπει να ενημερώνουν
τους
ασφαλισμένους
συστηματικά και σωστά
μέσα από τα ενημερωτικά
σημειώματα, για τους
ακριβείς υπολογισμούς
και τους τρόπους υπολογισμού των καταβαλλόμενων συντάξεων.
Καλούμε τους συνταξιούχους να γυρίσουν την
πλάτη σε όσους μεθοδευσυνέχεια στη σελ. 2

πάλη του ενάντια στην
πολιτική
κυβέρνησης,
εργοδοσίας, ΕΕ. Κόντρα
και σε αντιπαράθεση με
τους νόμους και τους
μηχανισμούς του συστήματος, τις ξεπουλημένες
συνδικαλιστικές ηγεσίες
στα συνδικαλιστικά όργανα, που πλέον ανοιχτά,
χωρίς τσίπα και δισταγμό
παραδέχτηκαν την αποδοχή του ρόλου του επίσημου απεργοσπάστη, του
ξεδιάντροπου προδότη,
που τους ανέθεσαν τα
αφεντικά τους. Θα βρεθούμε στην πρώτη γραμμή των εργατικών αγώνων, που τα ταξικά συνδικάτα θα αναπτύξουν, θα
στηρίξουμε όλες τις αποφάσεις, τις μορφές των
αγώνων με όλες τις δυνάμεις μας.
Σαν κίνημα συνταξιούχων θα εντείνουμε την
δική μας πρωτόβουλη
δράση ενάντια στα χειρότερα που έρχονται στο
επόμενο διάστημα. Στον
επανυπολογισμό
των
συντάξεων και την περικοπή της προσωπικής διαφοράς, τη συνέχιση της
ληστείας των συντάξεων
και την φορολογική επι-

δρομή με τη μείωση του
αφορολόγητου. Το κυρίαρχο πρόβλημα ασφαλώς
στο αμέσως επόμενο διάστημα θα είναι το πρώτο,
ο επανυπολογισμός και η
προσωπική διαφορά. Είναι
μέτρα που θα χτυπήσουν
ανελέητα τη συντριπτική
πλειοψηφία των συνταξιούχων. Η αμεσότητα της
εφαρμογής τους έχει ήδη
προβλεφθεί από τις συμφωνίες της 3ης αξιολόγησης, έχει προετοιμαστεί
και
προπαγανδιστεί
κατάλληλα από την κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια
να δημιουργήσει κλίμα
τετελεσμένων, απογοήτευσης και ηττοπάθειας.
Βρισκόμαστε σε αγωνιστική κινητοποίηση. Με
κάθε μορφή. Με συνεδριάσεις των οργάνων των
σωματείων. Με συσκέψεις
και συζητήσεις με τα μέλη
τους, γενικές συνελεύσεις, εξορμήσεις με υλικό,
με ανακοινώσεις δικές
τους, με την εφημερίδα
της ΟΣΙΚΑ στους χώρους
όπου συναντιούνται οι
συνταξιούχοι, στα καφενεία στις γειτονιές, στα
ΚΑΠΗ, έξω από τις τράπεσυνέχεια στη σελ. 2
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ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΠΟΔΙ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΝΑ ΜΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΤΑ ΝΕΑ
ΜΕΤΡΑ
συνέχεια από τη σελ. 1
ζες, στις υπηρεσίες ταμείων. Με κοινές συνεδριάσεις των σωματείων όλων
των ομοσπονδιών που
συσπειρώνονται στη ΣΕΑ
στην Αττική και στην περιφέρεια, με κοινές συσκέψεις των συνταξιουχικών
σωματείων, με κοινά προγράμματα δραστηριοτήτων. Με πρωτόβουλες
παρεμβάσεις στα γραφεία
του ΕΟΠΥΥ, του ΕΦΚΑ,
των τοπικών παραρτημάτων του (πρώην ) ΙΚΑ, στα
δημαρχεία, στις περιφέρειες. Με καταγγελίες και
επιστολές προς το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Να
ενημερώσουμε
σωστά όλους τους συνταξιούχους. Να “μαζέψουμε” όλη την συσσωρευμένη οργή και αγανάκτηση
και να την μετατρέψουμε
σε αγωνιστική στάση και
δράση
αντίστασης,
σύγκρουσης
με
την
κυβερνητική
πολιτική,
απαίτησης για αποδοχή
των αιτημάτων μας. Να
συσπειρώσουμε κι άλλους
συναδέλφους στα σωματεία, να γράψουμε νέα
μέλη.
Να κάνουμε καθαρό
προς την κυβέρνηση,
αλλά και τα άλλα κόμματα
του ευρωμονόδρομου,
πως νέες απατεωνιές σε
βάρος μας δεν περνάνε.
Δεν αποδεχόμαστε τα νέα
μέτρα. Απαιτούμε την
ακύρωσή τους, τη μη
εφαρμογή τους. Δεν μας
ενδιαφέρουν οι συμφωνίες της κυβέρνησης με
τους
“θεσμούς”.
Οι
θεσμοί να πάνε να πνιγούνε. Να πνιγούνε αυτοί κι
όχι εμείς. Κι αν χρειαστεί
να πνιγεί και η κυβέρνηση
μαζί με τους... αγαπητούς
της “θεσμούς” στη θάλασσα της οργής μας.
Κι ακόμα απαιτούμε να
ανακεφαλαιοποιηθούν
εδώ και τώρα τα αποθεματικά των ασφαλιστικών
ταμείων, ειδικά του ΕΦΚΑ.
Να τους επιστραφούν
πίσω όλα τα κλεμένα, όλα
όσα τους έκλεψαν όλες οι
κυβερνήσεις δεκαετίες
τώρα, όλοι οι “στρατηγικοί” ληστές επενδυτές.
Είναι δικά μας λεφτά, τα
θέλουμε πίσω. Δεν ανήκουν σ’ αυτούς, εμείς δεν
δεχόμαστε την παραγραφή τους. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα έχουν να
κάνουν επενδύσεις. Άλλω-

στε με τα δικά μας λεφτά
τις κάνουν, από την τσέπη
τους βάζουν ελάχιστα και
κλέβουν εκατονταπλάσια
από το εργατικό, λαϊκό
εισόδημα. Αν θέλουν να
κάνουν επενδύσεις να
ρίξουν σ΄αυτές τα δικά
τους κεφάλαια- που κι
αυτά δικά μας είναι- κι όχι
τα χρήματα των ταμείων
μας, τις συντάξεις μας.
Επενδύσεις με τη ζωή μας
δεν θα τους επιτρέψουμε
να κάνουν. Ας ρισκάρουν
στο τζόγο του συστήματός τους τη δική τους κι
όχι τη δική μας. Εμείς τη
δική μας δεν τους τη
δανείζουμε , δεν τους τη
χαρίζουμε.
Αναδείχνουμε λοιπόν κι
αυτό το μεγάλο ζήτημα.
Το προβάλουμε κόντρα
στην προπαγάνδα πως “η
οικονομία και ο λαός θα
οφεληθούν
μόνο
αν
γίνουν επενδύσεις”, πως
“πρέπει να προσελκύσουμε επενδυτές”, πως για το
λόγο αυτό “πρέπει να
τους δόσουμε κίνητρα,
ευκολίες, χρηματοδοτήσεις”, πως “πρέπει να
ελαφρύνουμε το κράτος
από περιττά οικονομικά
βάρη” (τις συντάξεις μας
δηλαδή) Αν ο πρωθυπουργός, ο Τσακαλώτος
και το υπόλοιπο κυβερνητικό επιτελείο, η ΝΔ, το
ΠΟΤΑΜΙ,
η
Ένωση
Κεντρώων, το Κίνημα
Αλλαγής, η ΧΑ,οι “θεσμοί”,
οι αξιωματούχοι επιτηρητές της ΕΕ και του ΔΝΤ
θέλουν να δόσουν χρηματοδότηση στους επενδυτές, ας τη δόσουν από την
τσέπη τους. Ας τους διαθέσουν το δικό τους εισόδημα, τους δικούς τους
μισθούς, τη δική τους
περιουσία, τη δική τους
ζωή. Όχι τη δική μας.
Εμείς οι συνταξιούχοι
χρηματοδοτήσαμε αρκετά χρόνια τους επενδυτές
με τη δουλειά μας, με τα
κέρδη τους, με την υπεραξία που μας έκλεβαν.
Ως εδώ όμως. Φτάνει πια.
Επενδύσαμε κι εμείς στο
δικό μας μέλλον, στη δική
μας ζωή και θέλουμε η
επένδυση αυτή να πετύχει, να μας προσφέρει ότι
δικαιούμαστε, ότι απαιτούμε, ότι χρειαζόμαστε.
Κι εμείς και τα παιδιά και
τα εγγόνια μας.
Συνεχίζουμε δυνατά,
οργανωμένα, αποφασιστικά, αγωνιστικά.

ΟΣΙΚΑ- ΣΕΑ: Παρέμβαση
για τις παράνομες
παρακρατήσεις

συνέχεια από τη σελ. 1
μένα προσπαθούν να τους
σύρουν στα δικηγορικά
γραφεία και στις ουρές
στα ταμεία. Αντίθετα να
συσπειρωθούν ακόμα πιο
μαζικά στα σωματεία
τους, να πυκνώσουν τις
αγωνιστικές
γραμμές
τους, γιατί βρισκόμαστε
μπροστά σε νέες αντισυνταξιουχικές ανατροπές,
τον επανυπολογισμό των
συντάξεων και την περικοπή των προσωπικών διαφορών, καθώς και την
φορολογική λαίλαπα που
έρχεται στο επόμενο διάστημα.
Η ΣΕΑ σε αντίστοιχη
επιστολή της προς τους
Υπουργούς Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ε. Αχτσιόγλου και Α.
Πετρόπουλο στις 2/2/2018
επισημαίνει τα ίδια προβλήματα και απαιτεί τη
λύση τους:
“Κυρία Υπουργέ, Κύριε
Υφυπουργέ.
Πλέον είναι φανερό
πως κατά τον υπολογισμό
των παρακρατήσεων από
τις συντάξεις, κύριες και
επικουρικές, καθώς στον
υπολογισμό και επανυπολογισμό τους, έγιναν
σοβαρά λάθη και αυθαιρεσίες, με αποτέλεσμα σε
πολλές
περιπτώσεις,
όπως άλλωστε διαπιστώθηκε και με τις παρακρατήσεις υπέρ του ΕΟΠΥΥ,
αυτές να υπερβαίνουν
ακόμα και τις προβλέψεις
των νόμων, που οι προηγούμενες και η δική σας
κυβέρνηση
ψηφίσατε.
Βλέπουμε δηλαδή στην
πράξη να γίνονται κατά
παράβαση της νομοθεσίας, παράνομα και καταχρηστικά τέτοιες περικοπές των συντάξεων.

Ζητάμε και για τις περιπτώσεις αυτές, που οι
αρμόδιες υπηρεσίες του
ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ γνωρίζουν και άμεσα μπορούν
να υπολογίσουν τα παράνομα παρακρατηθέντα
ποσά από κάθε συνταξιούχο, όπως έκαναν και με
τις κρατήσεις των εισφορών υπέρ ΕΟΠΥΥ, να
παρέμβετε και με υπουργική – κυβερνητική εντολή
να υποχρεώσετε τις διοικήσεις των ταμείων να
προβούν στις απαραίτητες άμεσες ενέργειες,
που θα διορθώσουν τα
προβλήματα αυτά και να
επιστρέψουν τα επιπλέον
ποσά στους δικαιούχους.
Επιπλέον να δώσετε
εντολή ώστε κάθε μεταβολή που γίνεται στις
συντάξιμες
αποδοχές,
αυτή να εμφανίζεται αναλυτικά στο μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα κάθε
συνταξιούχου.
Σας επισημαίνουμε και
πάλι πως είναι δική σας
υποχρέωση αυτή η παρέμβαση, εφ’ όσον οι παραβάσεις αυτές αφορούν
την εφαρμογή νομοθετικών ρυθμίσεων. Με τον
τρόπο αυτό θα απαλλάξετε χιλιάδες συνταξιούχους από την περιττή
ταλαιπωρία να προσέρχονται στις υπηρεσίες των
ταμείων, για να υποβάλλουν αιτήσεις ή πολύ
περισσότερο να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη
με το αζημίωτο. Αναμένουμε άμεσα απάντηση
στην παρούσα.
Σε κάθε περίπτωση δεν
πρόκειται να αποδεχτούμε την οποιαδήποτε ολιγωρία για την επίλυση
αυτού του προβλήματος”.

ΠΑΜΕ: Πανελλαδική
Συντονιστική Επιτροπή

Στις 28 Γενάρη συνεδρίασε η Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή του ΠΑΜΕ στην αίθουσα του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας και εξέτασε την πείρα από τις
μάχες που έδωσε το ταξικό εργατικό συνδικαλιστικό
κίνημα στο προηγούμενο διάστημα. Συζητήθηκαν
ακόμα ζητήματα όπως οι δυσκολίες και τα προβλήματα
που το κίνημα, τα ταξικά συνδικάτα πρέπει να μελετήσουν καλύτερα για να τα ξεπεράσουν. Στη συνεδρίαση
χαιρέτισε ο Γ. Μαυρίκος Γ.Γ. της ΠΣΟ.
Στην εισήγησή του ο Γ. Πέρρος εκ μέρους της Ε.Γ.
του ΠΑΜΕ επισήμανε πως “το ταξικό μας καθήκον μας
επιβάλλει να συνεχίσουμε ακούραστα.. με νέο σχέδιο
οργάνωσης και πάλης... αποφασιστικότητα, μαχητικότητα, ζωντάνια για να μπουν στη μάχη της οργάνωσης
και άλλες δυνάμεις, ιδιάιτερα νεότερων ηλικιών...Το
ΠΑΜΕ σήμερα αναδείχνεται η μόνη δύναμη που η
εργατική τάξη, το συνδικαλιστικό κίνημα, μπορεί να
ακουμπήσει και να οργανώσει την πάλη του...τώρα
δίνουμε τη μάχη για την πραγματοποίηση και τη μαζική
ενεργή συμμετοχή των εργαζόμενων σε Γενικές Συνελεύσεις, σε μαζικές συλλογικές διαδικασίες... επιμένουμε σ’ αυτό, δεν το εξαρτάμε από το τι λέει ο νόμος.
Αυτό εξασφαλίζει την επιτυχία, είναι βασικό στοιχείο
της ανασύνταξης του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος”.
Η Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή κατέληξε σε
πλαίσιο πάλης για το επόμενο διάστημα, το οποίο καλεί
τα συνδικάτα να επεξεργαστούν και να υλοποιήσουν
προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε κλάδου και χώρου,
που περιλαμβάνει συνοπτικά τους παρακάτω άξονες:
-Να γίνει συζήτηση για τα συμπεράσματα από τους
αγώνες σε όλους τους χώρους δουλειάς.
- Η δράση να εστιαστεί στο μέτωπο των Συλλογικών
Συμβάσεων Εργασίας και την ΕΓΣΣΕ για την οποία το
ΠΑΜΕ κατέθεση πρόταση στη ΓΣΕΕ και για κήρυξη
απεργίας το Μάρτη. Ακόμα το ξεδίπλωμα μεγάλης
καμπάνιας με διάφορες μορφές δράσεων μέσα στο
Φλεβάρη.
- Ένταση της δράσης ενάντια στους ηλεκτρονικούς
πλειστηριασμούς και τις κατασχέσεις σε βάρος
εργατικών οικογενειών, με συλλαλητήριο στις 21
Φλεβάρη.
-Κινητοποίηση στα δικαστήρια στις 20 Φλεβάρη,
όταν θα δικαστούν ξανά τα 35 στελέχη του ΠΑΜΕ για
την παρέμβαση στο Υπουργείο Εργασίας.

Περικοπή των συντάξεων χηρείας: το άκρον άωτον της
απανθρωπιάς.
Πραγματικά αποτελεί ίσως το πιο
χαρακτηριστικό δείγμα επίδειξης
σκληρής, ανελέητης απανθρωπης
και ωμής αντιλαϊκής πολιτικής.
Επιμένει η κυβέρνηση στην εφαρμογή του μέτρου για την περικοπή
των συντάξεων χηρείας, παρά τις
συνεχείς αντίδράσεις και διαμαρτυρίες των χήρων και χηρών. Αδιαφορεί πλήρως για τα προβλήματα επιβίωσης μέχρι φυσικής εξόντωσης
χιλιάδων οικογενειών, που στην
πλειοψηφία τους έχουν για μοναδικό στήριγμα γυναίκες. Προστάτες
παιδιών, από ανήλικα μέχρι έφηβους. Με ανάγκες. Ανάγκες να
ζήσουν, να πάνε σχολείο, να σπουδάσουν. Η κυρία Υπουργός Ε.
Αχτσιόγλου, “το κορίτσι” όπως την

χαρακτήρισε χαϊδευτικά ένας ομοτράπεζός της βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει να επιδείξει καμιά
γυναικεία αλληλεγγύη προς τις άτυχες αυτές γυναίκες, που έχασαν
πρόωρα τους συντρόφους τους. Κι
ο Υφυπουργός κύριος Α. Πετρόπουλος την ίδια στάση κρατάει απέναντι στους άντρες που βρέθηκαν
στην ίδια άτυχη, δραματική θέση. Οι
άντρες και οι γυναίκες που βρίσκονται στα κυβερνητικά στασίδια
δίχνουν το ίδιο κυνικό πρόσωπο της
πολιτικής τους απέναντι στους
συνανθρώπους μας αυτούς.
Η Ομοσπονδία μας έχει εκδηλώσει την έμπρακτη αλληλεγγύη και
βοήθειά της στον αγώνα που κάνουν
μέσα από τον σύλλογό τους. Τους

καλεί να συνεχίσουν, να συσπειρωθούν με το αγωνιστικό συνταξιουχικό κίνημα σε έναν αγώνα διαρκείας
για να ανατρέψουμε την πολιτική
αυτή. Να μην δείχνουν καμιά εμπιστοσύνη στους αστούς πολιτικάντιδες που βρίσκονται δήθεν “στο
πλευρό τους”. Όλοι αυτοί, είτε προηγούμενοι, είτε επόμενοι υπηρέτησαν και θα υπηρετήσουν την ίδια
ακριβώς πολιτική σε βάρος μας.
Είναι αντίπαλοί μας, εχθροί μας, δεν
μας ξεγελούν τα ψεύτικα προσωπεία που φορούν κατά περίσταση.
Όλοι μαζί θα δόσουμε τη μάχη,
όλοι μαζί θα την κερδίσουμε. Κανένας, όσο δίκιο κι αν έχει, μόνος του
δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα.

ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ
Η κατρακύλα των
συντάξεων
Με βάση πρόσφατα
στοιχεία του συστήματος “Ήλιος” η σύνταξη του 40% των συντάξεων δεν υπερβαίνει
τα 500 ευρώ μεικτά.
Όταν λοιπόν λέμε πως
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ υλοποιεί κατά
γράμμα τις πολιτικές
επιλογές και νόμους
της
προηγούμενης
των ΝΔ και ΠΑΣΟΚ
έχουμε απόλυτο δίκιο.
Κι όχι μόνο απλά τις
υλοποιεί, αλλά αποτελειώνει το έργο που οι
άλλοι δεν πρόλαβαν.
Κι έτσι κάνει πράξη
την επιθυμία και ρήση
του τότε Υπουργού
εργασίας Βρούτση,
πως δεν μπορεί οι
μισθοί να είναι γύρω
στα 500 ευρώ και οι
συντάξεις να είναι
μεγαλύτερες. Άρα να
πέσουν κάτω από τα
500 στο σύνολό τους.
Κι αυτό έρχεται να
κάνει πράξη η ρύθμιση
για τον επανυπολογισμό των συντάξεων,
τη δημιουργία της
προσωπικής διαφοράς
και την περικοπής της.
Κάτι που θα οδηγήσει
μεγάλο όγκο συντάξεων σε πτώση κάτω
από τα 1000 ευρώ,
δρομολογώντας την
σταδιακή και βραχυπρόθεσμη
μείωσή
τους στο επίπεδο των
500.
ΒρούτσηςΚατρούγκαλος- Αχτσιόγλου “έσσονται εις
σάρκαν μίαν”, ενώ τα
πνεύματά τους συναντιώνται στον ίδιο
στόχο.

Νέες μειώσεις των
συντάξεων
Όλοι οι συνταξιούχοι είχαμε μικρές μειώσεις στις συντάξεις
τον μήνα αυτό, που
οφείλονται στο ότι
καταργήθηκε η μικρή
επίσης
έκπτωση
(1,5%), που δινόταν
στην παρακρατούμενη
μηνιαία φορολόγηση,
επειδή αυτή παρακρατούνταν προκαταβολικά. “Από τη μύγα
ξύγκι” προσπαθεί να
βγάλει η κυβέρνηση,
αλλά δεν είναι αμελητέο το ποσό. Αν κατά
μέσο όρο κρατάει από
κάθε σύνταξη ένα
ευρώ παραπάνω το
μήνα,
κάθε
μήνα
μαζεύεται περίπου ένα
εκατομμύριο- ίσως και
περισσότερα-, δηλαδή
το χρόνο 12 εκατομμύρια. Είδατε ευρηματικότητα το δίδυμο
Τσ-Τσ (Τσίπρας- Τσακαλώτος);

Να τους
χαλάσουμε
τα σχέδια. Ο
στόχος της
ανάκτησης
των
απωλειών
δεν θα πάψει
να είναι στο
κέντρο της
δράσης μας.
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Τρία χρόνια κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ
Επιβεβαιώθηκε η λαϊκή
ρήση ότι “με ξόρκια και
αγιασμούς δεν φεύγει το
κακό”. Κι έτσι κλείσαμε
τρία χρονάκια με την
κυβέρνηση αυτή, ή μάλλον υπό την κυβέρνηση
αυτή. Απολογισμός της;
Τρία μνημόνια (εφαρμόζει
απαρέγκλιτα και τα δύο
προηγούμενα), τρεις αξιολογήσεις,
τριακόσιοι
αντεργατικοί, αντιλαϊκοί
νόμοι και μέτρα. Και στον
τέταρτο χρόνο της θα
εφαρμόσει τέταρτο μνημόνιο και τέταρτη αξιολόγηση. Με τους αντιλαϊκούς αριθμούς μια χαρά
τα καταφέρνει να τους
συνταιριάζει. Με τους

φιλολαϊκούς δεν τα πάει
καλά.
Δεν τα πήγε στα τρία
αυτά χρόνια, δεν θα τα
πάει και στον τέταρτο.
Συμπέρασμα. Ο λαός να
αφήσει κατά μέρος τα
ξόρκια και τους αγιασμούς (βρισιές και αγανάκτηση του καναπέ, ωχαδερφισμό κλπ) και να βγει
με την αγωνιστική αγιαστούρα στους δρόμους.
Όχι για να λιβανίσει
τους... αντίχριστους, αλλά
για “να πετάξει τους εμπόρους έξω από τον οίκο
του”, πριν του τον κατασχέσουν οριστικά.

Απεργία στο ρ/φ σταθμό
“Κόκκινο”. Το ξεσκέπασμα
της ξεδιαντροπιάς
Πρόσφατα οι εργαζόμενοι στον ρ/φ σταθμό
“Κόκκινο” του ΣΥΡΙΖΑ
προχώρησαν σε απεργιακή κινητοποίηση ενάντια
στις απολύσεις, την μείωση των αποδοχών τους
και την απληρωσιά δύο
μηνών, έχοντας την απεργιακή συμπαράσταση και
των εργαζομένων στην
εφημερίδα “Αυγή”. Αν
θυμηθούμε πως με αφορμή την απεργία των
δημοτικών υπαλλήλων η
εφημερίδα “Αυγή” ξιφουλκούσε ενάντια στις απεργίες σε χώρους “ιδιαίτερης σημασίας”, ενώ υπερασπιζόταν με πάθος την
κατάργηση του δικαιώματος στην απεργία σε πρωτοβάθμιο επίπεδο με το
πολυνομοσχέδιο, μπορούμε να βγάλουμε το

συμπέρασμα πως ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί τα ΜΜΕ που
έχει στην υπηρεσία του
ιδιαίτερα
σημαντικούς
χώρους, κι έτσι αποφάσισε να πάρει μέτρα ενάντια
στην απεργία, προχωρώντας στις απολύσεις των
μελών της επιτροπής
αγώνα. Δεν ξέρουμε αν
επικαλέστηκαν οι ΣΥΡΙΖΑΙοι υπεύθυνοι τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο
ενάντια στην απεργία,
που απαιτεί το 50% συμμετοχής των εργαζομένων στη ΓΣ. Εναι όμως
φανερό πως είτε με νόμο,
είτε χωρίς νόμο ο ΣΥΡΙΖΑ
χτυπάει στην ουσία. Σαν
καλός εργοδότης, που
απεχθάνεται την αγωνιστική αντίσταση των
εργαζομένων στην αυθαιρεσία του.

Το “αναπτυξιακό πρόγραμμα” και οι ιδιοκτήτες του
Πολύς
κουρνιαχτός
σηκώνεται από την κυβέρνηση για το ότι, ιδιοκτήτης
του “αναπτυξιακού προγράμματος” που επεξεργάζεται, θα είμαστε εμείς,
σαν χώρα, σαν κυβέρνηση, ότι δηλαδή δεν θα μας
το επιβάλουν οι ξένοι, οι
δανειστές, αφού βγαίνουμε από τα μνημόνιά τους
και την επιτροπεία!!! Και
να καμάρι και να περηφάνεια για την ιδιοκτησία
μας. Τσίπρας, Δραγασάκης, Τσακαλώτος και λοιποί το έχουν κάνει σημαία.
Και την κουνάνε μπροστά
μας, προσπαθούν να μας
πείσουν να την κρατήσουμε και να την κουνήσουμε
κι εμείς. Ας δούμε όμως:
Το πρόγραμμα φτιάχνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις και απαιτήσεις του

ΣΕΒ, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Σε
κάθε ευκαιρία οι άνθρωποι το λένε απευθυνόμενοι προς την κυβέρνηση
με ανακοινώσεις, ομιλίες,
παρεμβάσεις, ημερίδες,
συνέδρια κλπ. Θέλουμε να
κάνετε αυτό κι αυτό και το
άλλο. Κάντε το. Η... πνευματική ιδιοκτησία λοιπόν
ανήκει σ’ αυτούς.
Η κύρια στόχευση του
προγράμματος είναι να
μετατρέψει την οικονομία
σε εξαγωγική και ανταγωνιστική. Αυτό είναι επίσης
απαίτηση των επιχειρηματιών και των δανειστών.
Και το σκέλος αυτό του
προγράμματος , όσον
αφορά στους στόχους
του, ανήκει σε άλλους, όχι
στην κυβέρνηση.
Το πρόγραμμα (και όλα

τα προγράμματα μέχρι
τουλάχιστον το 2060) θα
ελέγχεται συνεχώς και
απαραιτήτως από την ΕΕ,
το ΔΝΤ, τον ΟΟΣΑ, τις
αγορές, βάσει των συμφωνιών που έχουν γίνει
στα πλαίσια των τριών
μνημονίων, των αξιολογήσεων και των όρων των
νέων
δανεισμών
της
χώρας. Η πορεία του θα
καθορίζεται απ’ αυτούς.
Και ο έλεγχος λοιπόν δεν
θα ανήκει στην χώρα και
την κυβέρνηση, όποια κι
αν είναι.
Τι απομένει να ανήκει
σε εμάς; Τα αντεργατικά
μέτρα, η φτηνή εργατική
δύναμη, οι άθλιοι μισθοί
και συντάξεις, οι απάνθρωπες συνθήκες εργασίας, οι απολύσεις, οι πλειστηριασμοί και κατασχέ-

σεις, η λαϊκή εξαθλίωση.
Αυτά μόνο θα ελέγχει η
κυβέρνηση μην και ξεφύγουν από τα όρια που
βάζουν οι ιδιοκτήτες του
προγράμματός της.
Καιρός λοιπόν να το
σκεφτούμε. Ή θα έχουμε
τους άλλους σαν ιδιοκτήτες της ζωής μας ή θα
πάρουμε εμείς τη θέση
τους. Να πάρουμε τη ζωή
μας στα δικά μας χέρια,
σαν αποκλειστικοί και
μοναδικοί ιδιοκτήτες και
διαχειριστές της. Να
δυναμώσουμε την πάλη
μας, ώστε να έρθει όσο
γίνεται πιο γρήγορα η
ώρα που εμείς θα εκπλειστηριάσουμε και θα κατάσχουμε τα προγράμματά
τους.
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Απεργοσπάστες και
προβοκάτορες
Συνεδρίασε λοιπόν το ΓΣ της ΓΣΕΕ. Το ΠΑΜΕ κατέθεσε πρόταση για απεργιακή κινητοποίηση με το πλαίσιο
αιτημάτων που έχει επεξεργαστεί. Οι άλλοι σύσσωμοι
είτε την απέρριψαν, είτε έκαναν το κορόιδο. Δεν θα επεκταθούμε στα γνωστά. Θα αναφερθούμε σε τρεις βασικές δικαιολογίες που επικαλέστηκαν για την απόρριψη.
α) “Δεν τραβάει ο κόσμος για απεργία”. Έτσι γενικά κι
αόριστα ο κόσμος. Τις απεργίες βέβαια δεν τις κάνει
ο... κόσμος, αλλά οι εργαζόμενοι. Που αντιμετωπίζουν
συγκεκριμμένα προβλήματα στους χώρους δουλειάς
από την εργοδοτική επίθεση. Κι αν τραβάει. Τι είναι η
απεργία, καρότσι που το σέρνει μουλάρι στην ανηφόρα και δεν “τραβάει”; Αγώνας είναι, που δίνεται καθημερινά στα εργοστάσια και στις επιχειρήσεις. Και στην
απεργία καταφεύγουν οι εργαζόμενοι σε δεκάδες
κλάδους και επιχειρήσεις για να προστατευτούν από
την άγρια επίθεση των εργοδοτών τους. Από που
βγάζουν το συμπέρασμα πως “οι εργαζόμενοι δεν
τραβάνε”; Θα πει κάποιος και ασφαλώς θα έχει δίκιο,
τι σχέση έχουν οι καρεκλοκένταυροι της ΓΣΕΕ με τους
εργαζόμενους, τα προβλήματά τους και τους αγώνες.
Καμία. Όχι όμως ότι δεν ξέρουν τις αγωνιστικές αντιδράσεις- και απεργιακές- σε χώρους δουλειάς. Τις
ξέρουν, ενημερώνονται. Κι ακριβώς για να τις σαμποτάρουν, να τις εκμηδενίσουν εκφράζουν αυτές τις
θεωρίες. Μεταφράζουν την δική τους απόλυτη άρνηση να “τραβήξουν” απεργίες ενάντια στα αφεντικά
τους σαν απάρνηση των εργαζομένων. Αυτά τα
“συμπεράσματά τους” είναι οι εντολές των αφεντικών
και των κομμάτων τους, κυβερνητικών ή μη.
β) “η απεργία έφαγε τα ψωμιά της”!!! Λες και η απεργία
είναι κάτι αυτόνομο, εμφανίζεται από μόνη της, πέφτει
από τον ουρανό κι αφού κανείς δεν την... ταίζει,
“έφαγε τα ψωμιά της”. Ούτε λίγο ούτε πολύ μας λένε
πως η απεργία... κάνει απεργία πείνας!!!! Αλλά η
απεργία είναι όπλο αγώνα, σύγκρουσης με την εργοδοσία και την κυβερνητική πολιτική και την ταίζουν
κάθε μέρα οι αντεργατικές πολιτικές, η ακόρεστη δίψα
των καπιταλιστών να μεγαλώσουν την εκμετάλλευση
των εργαζομένων για περισσότερα κέρδη. Οι εργαζόμενοι δεν απεργούν για χάρη γούστου, όπως θέλουν
να μας πείσουν και διάφορα άλλα παπαγαλάκια.
Απεργούν όταν ο κόμπος φτάσει στο χτένι, όταν κάθε
άλλη μορφή αγώνα δεν φέρνει αποτέλεσμα, δεν εμποδίζει την εργοδοτική αυθαιρεσία. Όταν αυτή γίνεται
ακόμα πιο σκληρή. Όταν κόβονται μεροκάματα, όταν
γίνονται απολύσεις, όταν δεν πληρώνονται μεροκάματα, όταν εργάτες αφήνουν την σωματική τους ακεραιότητα ή και τη ζωή τους θύματα στα γκέτο των εργοστασίων, των οικοδομών, των ναυπηγείων, του σκουπιδομαζέματος. Η απεργία δεν έφαγε τα ψωμιά της.
Αλλά επειδή κάθε φορά που ξεσπάει σε μία επιχείρηση “τρώει το ψωμί” του αφεντικού, αυτοί αποφάσισαν
να την εξαφανίσουν. Κι ανέθεσαν το έργο στην κυβέρνηση και στις εργοδοτικές δυνάμεις τους στο συνδικαλιστικό κίνημα.
γ) Αφού λοιπόν αποφάνθηκαν για το τέλος των απεργιών,
κατέληξαν πως η λύση είναι “να βρούμε άλλους τρόπους”, εννοώντας άλλες μορφές...αγώνων. Ο χρόνιος
ευσεβής πόθος των εσαεί εργατοπατέρων, που
θέλουν να απαλλαγούν από την “υποχρέωση” να
κηρύσσουν αγώνες, απεργίες. Πάντως όλοι όσοι στο
παρελθόν το προσπάθησαν δεν βρήκαν, όσο κι αν
“έψαξαν”. Ούτε κι αυτοί θα βρουν. Τα γελοία περί
ΜΚΟ, κοινωνικών κινημάτων κλπ ας τα πούνε στους
εργάτες που μένουν απλήρωτοι, απολύονται, απειλούνται. Που τους προτρέπουν να καταντήσουν να φοράνε περιβραχιόνια στο μπράτσο, όπως στην Ιαπωνία και
στην Ν. Κορέα, που θα γράφουν “απεργώ” αλλά θα
δουλεύουν κανονικά. Και οι εργοδότες... τρομοκρατημένοι από τον... δυναμισμό αυτών των... αγωνιστικών
μορφών πάλης θα τσακίζονται να ικανοποιούν τα
εργατικά αιτήματα!!!
Ας το πάρουν κι αυτοί απόφαση όπως οι απεργοσπάστες προπάτορές τους, τύπου Μακρή, Ραυτόπουλου κ.α.
Η απεργία και οι άλλες πραγματικά αγωνιστικές κινητοποιήσεις, με την ενεργή, δραστήρια συμμετοχή των
εργαζομένων, μέσα και έξω από τους εργασιακούς
χώρους είναι και θα παραμείνουν οι μοναδικές μορφές
ταξικού αγώνα και σύγκρουσης της εργατικής τάξης με
τους εργοδότες.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩ
Η πίττα της Ομοοσπονδίας

Την πίττα της έκοψε η Ομοσπονδία μας στις 19
Γενάρη σε αίθουσα ξενοδοχείου. Καλεσμένοι της
βραδιάς ήταν τα μέλη των ΔΣ των σωματείων της
Αθήνας και εκπρόσωποι των ομοσπονδιών που
συσπειρώνονται στη ΣΕΑ. Ο πρόεδρος της ΟΣΙΚΑ
συνάδελφος Δ. Κουμπούρης στο σύντομο χαιρετισμό
του αναφέρθηκε στα σοβαρά προβλήματα που η
κυβερνητική πολιτική έχει δημιουργήσει στους
συνταξιούχους και στην ανάγκη κλιμάκωσης της
δράσης, που στο επόμενο διάστημα θα αναπτύξουν η
ΟΣΙΚΑ και η ΣΕΑ, κόντρα στην πολιτική αυτή. Η κοπή
της πίττας συνοδεύτηκε από συνεστίαση και γλέντι με
τα τραγούδια που έπαιξαν τα μουσικά σύνολα των
συλλόγων των ΔΕΚΟ- Τραπεζών και του ΠΑΣΑΣ- ΔΕΗ.

Σύλλογος Συνταξιούχων
Ι.Κ.Α Πάτρας
Με μεγάλη συμμετοχή συνταξιούχων ο σύλλογος
συνταξιούχων Πάτρας την Τρίτη 16 Ιανουαρίου στην
αίθουσα του Ε.Κ.Π έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα. Την
εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι
εργατικών σωματείων, της Ο.Γ.Ε των συνταξιουχικών
συλλόγων που συμμετέχουν στην Σ.Ε.Α, άλλοι φορείς.
Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του συλλόγου Γ. Τσαπάρας μαζί με τις ευχές αναφέρθηκε στην επίθεση που
δέχονται οι συνταξιούχοι και εντείνεται με το ξεκίνημα
της νέας χρονιάς. Αναφέρθηκε στο πολυνομοσχέδιο που
έκανε ποδαρικό με νέα αντιλαϊκά μέτρα, και ήταν μποναμάς της κυβέρνηση του Σ.ΥΡΙ.Ζ.Α - Α.Ν.Ε.Λ στους τραπεζίτες, τους βιομήχανους, στα μονοπώλια για να αυγατίσουν τα κέρδη τους.
Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα ακόμα μεγαλύτερα
εμπόδια που βάζει ο νόμος που ψήφισε η κυβέρνηση στο
δικαίωμα για απεργία, στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς που ξεκινούν άμεσα μέσα στον Φλεβάρη για να
κατασχέσουν το κεραμίδι που απέχτησαν οι εργαζόμενοι
και γενικότερα ο λαός μας με αγώνες, θυσίες, ιδρώτα
και αίμα και τώρα του το παίρνουν, μπίτ παρά για να το
παραδώσουν στο μεγάλο κεφάλαιο, για την ανταγωνιστικότητα, την καπιταλιστική ανάπτυξη.
Αναφέρθηκε στο μήνυμα ελπίδας που έστειλαν οι
συνταξιούχου με το μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο
στις 15 του Δεκέμβρη στην Αθήνα και τα μεγάλα συλλαλητήρια σε ολόκληρη την χώρα στις 15 Ιανουαρίου του
2018.
Στην Πάτρα κάτω από καταρρακτώδη βροχή βροντοφώναξαν κάτω τα χέρια από την απεργία, κανένα σπίτι
στα χέρια τραπεζίτη, χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά
εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά, και άλλα. Στάθηκε ιδιαιτέρα στο ζήτημα που έχει να κάνει με το δυνάμωμα των
αγώνων με ταξικό περιεχόμενο και διεκδικητικό πλαίσιο.
Κατήγγειλε τον υπονομευτικό ρόλο των ηγεσιών του
εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, που στην
Πάτρα είναι ιδιαιτέρα οξυμένο.
Κάλεσε τους συνταξιούχους και όχι μόνο, να δυναμώσουν την προσπάθεια, για την ανασύνταξη του εργατικού
κινήματος, με την αλλαγή των συσχετισμών, σε πολιτικό
και σε συνδικαλιστικό επίπεδο, υπέρ των ταξικών δυνάμεων. Μαζικοποίηση με νέες εγγραφές, μεγαλύτερη συμμετοχή στη ζωή και στη δράση του συλλόγου, συμμετοχή
στις γενικές συνελεύσεις, με λόγο, με προτάσεις, με την
κριτική όπου χρειάζεται, έτσι ώστε να είναι συλλογικές οι
αποφάσεις και η δράση του συλλόγου. Να μην λείπει
κανένας, ο καθένας να φέρνει και άλλον έναν στους αγώνες που θα έρθουν και θα είναι μεγάλοι.
Επίσης η ΣΕΑ συνταξιουχικών σωματείων συμμετείχε
στο συλλατηρήριο που τα συνδικάτα της Δυτικής Ελλάδας και ο Δήμος Πατρέων οργάνωσαν στις 6/2/2018 στο
χώρο που η κυβέρνηση πραγματοποίησε το “αναπτυξιακό συνέδριο” για την περιοχή.

Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ
Νομού Ηρακλείου
Την Τετάρτη 31-1-2018
πραγματοποιήθηκε
Παγκρήτια σύσκεψη Διοικητικών Συμβουλίων των
συνταξιουχικών σωματείων
ΙΚΑ υπό την αιγίδα της
Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας ΙΚΑ και Επικουρικών Ταμείων Μισθωτών συζήτησαν τα πεπραγμένα του 2017, τις εμπειρίες από την πλούσια δράση
των συνταξιούχων για να
αναχαιτιστούν και να ανατραπούν οι αντιλαϊκές,
αντεργατικές
πολιτικές
των κυβέρνησης - ΕΕ κεφαλαίου, καθώς και τους
νέους αγώνες και δράσεις
μέσα στο 2018. Η σύσκεψη
ξεκίνησε με πολύ πετυχημένη και ουσιώδης συζήτηση στο Εργατικό Κέντρο
Ηρακλείου όπου μετά την
εκτεταμένη εισήγηση του
Γραμματέα της Ομοσπονδίας Μανόλη Ραλάκη κυριάρχησαν ουσιώδης τοποθετήσεις των εκπροσώπων
των συνταξιουχικών σωματείων.
Η οργανωμένη δράση
των συνταξιουχικών σωματίων ΙΚΑ και της Ομοσπονδίας είναι ισχυρό μέρος
της ταξικής πάλης για την
ανατροπή όλων των αντιλαϊκών πολιτικών είναι το
μήνυμα αυτής της παγκρήτιας σύσκεψης και όσων
αφορά το 2018 η εξάλειψη
των αδυναμιών, καθώς και
η ισχυροποίηση και η γιγάντωση
της
ταξικής
σύγκρουσης για την εξασφάλιση των σύγχρονων
λαϊκών αναγκών και των
κοινωνικών δικαιωμάτων
είναι για τους συνταξιούχους μονόδρομος.
Μετά την ολοκλήρωση
της σύσκεψης στο Εργατικό Κέντρο ακολούθησε
κοπή της πίτας και συνεστίαση στο Ξενοδοχείο
Astoria Capsis Hotel και
παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων
συνταξιουχικών οργανώσεων.
Με ανακοινώσεις της
επίσης η ΕΝΩΣΗ καταγγέλει την αναγνώριση της
Ιερουσαλήμ σαν πρωτεύουσας του Ισραήλ από την
Αμερικάνικη κυβέρνηση
και έκφράζει τη αμέριστη
συμπαράστασή της στον
Παλαιστινιακό λαό και
στον αγώνα του ενάντια
στην Ισραηνινή κατοχή.
Καταδικάζει την πολιτική
– οικονομική – στρατιωτική
συνεργασία Ελλάδας –
Ισραήλ, που είναι ένας
ακόμα μοχλός της ισραηλινής επιθετικότητας ενάντια
στους Παλαιστίνιους, την
υποκρισία της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ απέναντι
στο λαό της Παλαιστίνης
και απαιτεί να εφαρμόσει
την απόφαση της Βουλής,
του Δεκέμβρη 2015 και να
προχωρήσει άμεσα στην
αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Επίσης.
Εκφράζει την αλληλεγ-

γύη της στα παιδιά της
Παλαιστίνης που αγωνίζονται ενάντια στην ισραηλινή κατοχή και απαιτεί την
άμεση απελευθέρωση της
16χρονης και της οικογένειας της. Η φυλάκιση της
16χρονης Παλαιστίνιας
είναι επίθεση ενάντια σε
κάθε νέο που αγωνίζεται
για το δικαίωμα του στη
μόρφωση, στη δουλειά.
Είναι επίθεση στο δικαίωμα κάθε νέου να ζει στον
τόπο του χωρίς ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και
πολέμους.
Η απαγγελία 12 κατηγοριών κατά της 16χρονης
Παλαιστίνιας Άχεντ Ταμίμι,
από ισραηλινό στρατοδικείο είναι ξεγύμνωμα όλων
όσων μαζί με τις ΗΠΑ και
το Ισραήλ μιλούν για
«Δημοκρατία και Ελευθερία», που επιβάλλουν το
«δίκιο» τους με στρατοδικεία, φυλακίσεις και δολοφονίες νέων παιδιών.
Χαιρετίζει τον αγώνα
των μικρομεσαίων αγροτιών και κτηνοτρόφων, τις
πανελλαδικά συντονισμένες κινητοποιήσεις του
οργανωμένου αγροτικού
κινήματος με το στήσιμο
μπλόκων
σε
κομβικά
σημεία όλης της χώρας.
Στηρίζει τα δίκαια αιτήματα των μικρομεσαίων
αγροτών, που αφορούν
στην ίδια την επιβίωσή
τους, αιτήματα ενάντια στα
παλιά και νέα μέτρα που
τους ξεκληρίζουν.
Καλεί τους εργαζό-μενους και συνταξιούχους με
τη συλλογική δράση τους
να μην επιτρέψουν να γίνει
κανένας πλειστηριασμός
λαϊκής κατοικίας, καταστήματος αυτοαπασχολούμενου, να διεκδικήσουν
μέτρα ουσιαστικής ελάφρυνσης των υπερχρεωμένων νοικο-κυριών.

Παλλεσβιακή Ένωση
Συνταξιούχων ΙΚΑ
Την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε με
μεγάλη επιτυχία η Γενική
Συνέλευση και η Κοπή
Πίτας της Παλλεσβιακής
Ένωσης Συνταξιούχων ΙΚΑ
και Συναφών Φορέων
Λέσβου.
Στην κατάμεστη αίθουσα του Εργατικού Κέντρου
Λέσβου, μίλησε ο Πρόεδρος του Σωματείου συνάδελφος
Χριστοδούλου
Ευάγγελος, ο οποίος έκανε
και τον Απολογισμό δράσης του περασμένου
έτους.
Αναφέρθηκε
στην
βάναυση
αντεργατική
πολιτική της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που μειώνει
τις
συντάξεις
(νόμος
Κατρούγκαλου) και τις
παροχές στην ασφάλιση
και στην φαρμακευτική
δαπάνη, κόβει ΕΚΑΣ, επιδόματα και κάλεσε τους
συνταξιούχους όπως μέχρι

τώρα ήταν στο πλάι των
εργαζομένων να είναι τώρα
με μεγαλύτερη συμμετοχή
και αποφασιστική δράση.
Χαιρέτησαν εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων
συνταξιουχικών σωματείων
του τόπου μας, και συγκεκριμένα των επαγγελματοβιοτεχνών-ΔΕΗ-ΕΛΤΑ-ΝΑΤ.
Αποφασίστηκε
η
συγκρότηση συντονιστικής
Επιτροπής συνταξιούχων.
Επίσης μέσα στο επόμενο διάστημα, τέλη Απριλίου, είναι οι εκλογές του
σωματείου και πρέπει να
αρχίσει άμεσα η προετοιμασία, με στόχο να γραφτούν στο σωματείο όλοι
οι
συνταξιούχοι
του
νησιού.
Στο τέλος της Συνέλευσης ακολούθησε η κοπή
της βασιλόπιτας, με μπόλικο κρασί, καθώς και την
απαραίτητη μουσική.

Σωματείο Συνταξιούχων
ΙΚΑ Νάουσας
Την Κυριακή 21/1/2018
το σωματείο πραγμα-τοποίησε την ετήσια Γενική
Συνέλευσή του μαζί με
εκδήλωση της κοπή;ς της
πίττας στην αίθουσα του
ΕΚ Νάουσας. Η συνέλευση
πραγματοποιήθηκε παρουσία του Αντιπροέδρου της
Ομο-σπονδίας μας Παναγιώτη Σοφού, με θέμα
“εκτιμήσεις και συμπεράσματα από τους μεγάλους
αγώνες της χρονιάς που
πέρασε”. Ο Π. Σοφός
έκανε εκτενή αναφορά σε
ότι μας έχει αφαιρεθεί τα
προηγούμενα χρόνια και
σε ότι ετοιμάζονται να μας
αφαιρέσουν- προσωπική
διαφορά,
κατάργηση
ΕΚΑΣ,
αφορολόγητο,

ΠΑΣΑΣ – ΔΕΗ: διαμαρτυρία
στο ΕΤΕΑΕΠ

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών ( ΕΤΕΑΕΠ ),
πραγματοποίησε το πρωί της Παρασκευής 9 Φλεβάρη
2018, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αλληλεγγύης Συνταξιούχων ΔΕΗ (ΠΑΣΑΣ/ΔΕΗ) απαιτώντας την επιστροφή των
παράνομα παρακρατηθέντων από τις συντάξεις τους.
Για την παρέμβαση ο σύλλογος εξέδωσε δελτίο τύπου,
όπου τονίζονται τα εξής: «Μετά τη συνάντηση που είχαμε
με τον Διοικητή του ΕΤΕΑΕΠ κο Καποτά, επιβεβαιώνεται
για άλλη μια φορά η θέση του συλλόγου μας ότι μόνο με
αγωνιστική διεκδίκηση μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα σε όφελός μας. Αυτό που προέκυψε και από τη σημερινή συνάντηση είναι ότι οι υπηρεσιακοί παράγοντες δεν
έχουν καμμιά ευθύνη, απλά εφαρμόζουν το νόμο, σύμφωνα με τις οδηγίες του αρμόδιου υπουργείου. Ακόμη και να
υπάρχουν λάθη στην εφαρμογή του νόμου, για να διορθωθούν χρειάζεται πολιτική απόφαση. Καλούμε τους
συνταξιούχους να έχουν εμπιστοσύνη στο Σύλλογο, να
μην παρασύρονται από αυτούς που έχουν «μόνιμο στασίδι» στα τηλεοπτικά παράθυρα ή στους συλλόγους που
έχουν βάλει πλάτη να περάσουν τις αντιλαϊκές, αντισυνταξιουχικές πολιτικές. Να μην ταλαιπωρούνται χωρίς
λόγο για να καταθέσουν «αιτήσεις θεραπείας» στα
ταμεία. Καλούμε τα αρμόδια Υπουργεία να κάνουν τις
απαραίτητες παρεμβάσεις για να λυθούν τα ζητήματα
που προέκυψαν από την εφαρμογή του νόμου. Ο ΠΑΣΑΣΔΕΗ δεν κοροΪδεύει τους συνταξιούχους, αγωνιστικά
διεκδικεί την λύση των προβλημάτων μας”.

κατάργηση επιδόματος
συζύγου. Έκανε αναφορά
στο δικαίωμα στην υγεία.
Η κοινωνική ασφάλιση,
τόνισε, ήταν αποτέλεσμα
αγώνων έγινε με δικά μας
χρήματα και σήμερα παραδίδεται σε επιχει-ρηματικούς ομίλους- μεγαλοκλινικάρχες.
Πληρώσαμε όταν δουλεύαμε. Όμως εξακολουθούμε να τους πληρώνουμε σαν συνταξιούχοι, κάτι
το οποίο είναι παράνομο
και αντί να έχουμε ένα
δημόσιο, καθολικό σύστημα με δωρεάν εξετάσεις
και φάρμακα σήμερα. Τα
πληρώσαμε από την τσέπη
μας, αφού όπως σε όλη τη
χώρα, έτσι και στην περιοχή μας έχουμε τον ΕΦΚΑπρώην ΙΚΑ- χωρίς γιατρούς, με το νοσοκομείο
να υπολειτουργεί. Σε όλα
τα παραπ΄νω χτυπήματα
που δεχόμαστε μία πρέπει
να είναι η απάντηση: Η
κλιμάκωση του αγώνα και
αυτή τη χρονιά. Αυτό απαίτησε το σώμα από τη Γενική Συνέλευση, που το απέδειξε έμπρακτα, όπου στο
πρώτο κάλεσμα του ταξικού κινήματος στις 12
Γενάρη είμασταν εκεί,
δίπλα στα εργαζόμενα παιδιά μας για το δικαίωμα
στην απεργία.
Το σωματείο έχει ζητήσει συνάντηση με τον υποδιοικητή της 3ης ΥΠΕ για
να απαιτήσει να στελεχωθεί το ΙΚΑ της περιοχής
μας και συνεχίζουμε μαζί
με τα ταξικά συνδικάτα,
μαζί με την Ομοσπονδία.
Δυναμώνουμε το σωματείο
με νέες εγγραφές. Δεν
έχουμε άλλη επιλογή από
τον περήφανο δρόμο του
αγώνα. “Μην καρτεράτε να
λυγίσουμε ούτε για μια
στιγμή”

ΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Σύλλογος Συνταξιούχων Ι.Κ.Α. Νομού
Μαγνησίας
Με μεγάλη συμμετοχή
και επιτυχία πραγματοποιήθηκε
Πανθεσσαλική
σύσκεψη των διοικήσεων
συνταξιουχικών οργανώσεων Θεσσαλία, δύναμης της
Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος ΙΚΑ & Επικουρικών Ταμείων Μισθωτών, το Σάββατο 27 Ιανουαρίου, στην αίθουσα του
Εργατικού Κέντρου Βόλου.
Εκ μέρους της Διοίκησης της Ομοσπονδίας
παραβρέθηκε ο αναπληρωτής Γραμματέας ο συνάδελφος Μάκας Λέανδρος
που στην εισήγηση του
τόνισε τα παρακάτω: «…
Μπροστά μας έχουμε την
εφαρμογή νέων μέτρων
που απορρέουν από το 3ο
μνημόνιο και τους κατοπινούς νόμους. Άμεσα μέσα
στα έτη 2018-2019 μπαίνουμε στη λαιμητόμο των
νέων περικοπών. Οι ήδη
λεηλατημένες συντάξεις
μας μπαίνουν στην περικοπή της προσωπικής διαφοράς που ήδη εφαρμόζεται
στους νέους συνταξιούχους από τον μήνα Μάη
2016, έπεται από το 2019 η
εφαρμογή της και στους
παλαιότερους. Νέες μειώσεις στις επικουρικές. Μειώσεις θα έχουμε και από
την αλλαγή της φορολογικής κλίμακας που θα μειώνει το αφορολόγητο από
9000, στο 5600 ευρώ τον
χρόνο, που θα αρχίσουν
την
ερχόμενη
χρονιά
καθώς και την αφαίρεση
των οικογενειακών επιδο-μάτων.
Ιδιαίτερα να σταθούμε
στα ζητήματα οργάνωσης
της δράσης των συνταξιούχων. Να γίνει βαθειά
συνείδηση ότι δεν υπάρχει
άλλος δρόμος από τον
δρόμο του αγώνα για να
αναχαιτιστούν και να ανατραπούν οι αντιλαϊκές
αντεργατικές πολιτικές της
κυβέρνησης-ΕΕ-Κεφαλαίου.»
Επίσης αναφέρθηκε στο
διεκδικητικό πλαίσιο του
συνταξιουχικού κινήματος:
«…Διεκδικούμε τα αιτήματα μας με βάση τις πραγματικές μας ανάγκες και
τον πλούτο που εμείς οι
συνταξιούχοι
έχουμε
παράξει και με την βία όλες
οι κυβερνήσεις που υπηρετούν το κεφάλαιο μας
άρπαξαν για τις δικές του
ανάγκες την δική του κερδοφορία. Σε αυτή την βάση
απαιτούμε την απόδοση
στο ακέραιο τις κύριες,
επικουρικές συντάξεις μας,
το ΕΚΑΣ, τα μερίσματα, τα
εφάπαξ. Την επαναφορά
του 13ου και 14ου μισθού
και ότι άλλο έχει αφαιρεθεί. Απαιτούμε την παροχή
δημόσιας υγείας, δωρεάν
παροχής υπηρεσιών περίθαλψης σε όλους χωρίς
όρους και προϋποθέσεις,

με άμεση ενίσχυση των
δημόσιων υποδομών σε
έμψυχο και λοιπό υλικό και
την απαγόρευση δράσης
ιδιωτικού τομέα στον
κλάδο της υγείας-περίθαλψης.
Να σταματήσουν άμεσα
οι πλειστηριασμοί.
Κατάργηση όλων των
αντιασφαλιστικών, αντιλαϊκών,
φορομπηχτικών
νόμων.
Να ανακεφαλαιοποιηθούν άμεσα τα ασφαλιστικά μας ταμεία.
Κανένα σπίτι σε χέρια
τραπεζίτη, αφού τώρα με
βάση τον νέο νόμο μόνο με
500 ευρώ χρέη στο κράτος, μπορεί να γίνεται
κατάσχεση.
Δεν θα σταματήσουν να
παίρνουν μέτρα σε βάρος
μας όσο σκύβουμε το
κεφάλι και την λογική του
δεν γίνετε τίποτα.»
Μετά τις τοποθετήσεις
αρκετών μελών των οργανώσεων, που αναφέρθηκαν
για τα σοβαρά προβλήματα που βιώνουν οι συνταξιούχοι καθημερινά, την ανάγκη να προετοιμαστούμε
για τους επόμενους αγώνες που θα οργανωθούν σε
κάθε περιφέρεια, στο
τέλος εγκρίθηκε το ψήφισμα συμπαράστασης στο
δίκαιο αγώνα των μικρομεσαίων αγροτών και κτηνοτρόφων που βγαίνουν στο
δρόμο του αγώνα, διεκδικώντας το αυτονόητο, να
παραμείνουν στη γη τους
και να συνεχίζουν να παράγουν για τις ανάγκες του
λαού.
Στη συνέχεια στη συνεστίαση που ακολούθησε,
έγινε κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ομοσπονδίας με λαϊκό γλέντι
στην οποία πήραν μέρος οι
συνεργαζόμενες συντα-ξιουχικές οργανώσεις της
Μαγνησίας.
Στην συνεστίαση παραβρέθηκε ο πρόεδρος του
Συνδικάτου
Μετάλλου
«Μήτσος
Παπαρήγας»
νομού Μαγνησίας, Στεργίου Κώστας που έκανε χαι-

ρετισμό και παρέλαβε το
πρώτο κομμάτι πίτας εκ
μέρος της Γραμματέας
ΠΑΜΕ του Βόλου.
Η Σύσκεψη εξέδωσε
ψήφισμα συμπαράστασης
και αλληλεγγύης “στο
δίκαιο αγώνα των μικρομεσαίων αγροτών και κτηνοτρόφων που βρίσκονται
στα μπλόκα, που βγαίνουν
στο δρόμο του αγώνα,
διεκδικώντας το αυτονόητο, για να παραμείνουν στη
γη τους και να συνεχίζουν
να παράγουν για τις ανάγκες του λαού. Στέλνουμε
αγωνιστικό χαιρετισμό και
δηλώνουμε αποφασιστικά
ότι δεν είσαστε μόνοι σας,
τα προβλήματά μας είναι
κοινά και από κοινού θα
σταματήσουμε τις κυβερνητικές βάρβαρες πολιτικές και θα ανατρέψουμε
την εφαρμογή των αντιλαϊκών μέτρων που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια.
Μόνο με ένα αγροτικό
κίνημα μαζικό και δυνατό
και με τη συμμαχία της
μικρομεσαίας αγροτιάς με
τους εργαζόμενους, τους
συνταξιούχους και τα άλλα
λαϊκά στρώματα μπορούμε
να έχουμε αγώνες με αποτελέσματα και προοπτική.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΙΚΑ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ &
ΓΥΡΩ ΔΗΜΩΝ
Πέρασαν 2 χρόνια από
το θάνατο του αγαπητού
μας συναδέλφου Νίκου
Καραγεωργιάδη η οικογένεια του στη μνήμη του
προσφέρει στο σωματείο
το ποσό των 100 ευρω.
Το Δ.Σ. ευχαριστεί την
οικογένεια για την προσφορά.
Το Σωματείο τιμά την
μνήμη του. Η προσφορά
του ήταν μεγάλη στο
λαικό ταξικό κίνημα,
παραμένοντας πιστός και
αταλάντευτος στα ιδανικά του.

Σωματείο Συνταξιούχων
ΙΚΑ Ζωγράφου
Δυναμική παρέμβαση έκανε το σωματείο υπέρ
συναδέλφισσας συνταξιούχου, που η εφορία
Παγκρατίου ξεκίνησε τις διαδικασίες εκπλειστηριασμού
του σπιτιού της για χρέη προς το δημόσιο, τα οπολια
αδυνατούσε να πληρώσει. Συγκεκριμμένα το χρέος
από οφειλές και πρόστιμα ανέρχεται στο ύψος των
4.500 ευρώ. Η παρέμβαση έγινε μαζί με την συνταξιούχο
στο δικαστικό τμήμα της εφορίας. Κάτω από την πίεση
του σωματείου η αρμόδια της υπηρεσίας δέχτηκε νέο
διακανονισμό, με την καταβολή κάθε μήνα εκ μέρους
της υπόχρεου το ποσό των 100 ευρώ, για να σταματήσει
ο εκπληστηριασμός. Ήταν πραγματικά μια σοβαρή
δραστηριότητα του σωματείου, που δείχνει τον
προσανατολισμό που πρέπει να έχει το κίνημά μας και
την αποτελεσματικότητα της δράσης μας.

Σύνδεμος Συνταξιούχων
ΙΚΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης
“Η ΕΝΟΤΗΤΑ”

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 6 Φλεβάρη η σύσκεψη
των Διοικήσεων των Συνταξιουχικών Οργανώσεων Νομών
Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Κατερίνης, Γιαννιτσών, Λιτοχώρου
και Σερρών στην αίθουσα του 1ου ορόφου του Εργατικού
Κέντρου Θεσσαλονίκης. Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν
μέλη Διοικήσεων των Συνταξιούχων ΟΑΕΕ, ΟΤΑ, ΠΑΣΑΣΔΕΗ, ΔΕΚΟ Τραπεζών και Πολιτικών Υπαλλήλων Εθνικής
Άμυνας.
Στη σύσκεψη παραβρέθηκε και μίλησε ο πρόεδρος
της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ Δήμος Κουμπούρης.
Αναφέρθηκε στην βάναυση αντεργατική πολιτική της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που μειώνει τις συντάξεις
(νόμος Κατρούγκαλου) και τις παροχές στην ασφάλιση
και στην φαρμακευτική δαπάνη, κόβει ΕΚΑΣ, επιδόματα
και κάλεσε τους συνταξιούχους όπως μέχρι τώρα ήταν
στο πλάι των εργαζομένων να είναι τώρα με μεγαλύτερη
συμμετοχή και αποφασιστική δράση.Τόνισε ιδιαίτερα
πως πρέπει να σταθούμε στα ζητήματα οργάνωσης και
δράσης των συνταξιούχων. Το να γίνει βαθιά συνείδηση
ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το δρόμο του αγώνα
για να αναχαιτιστούν και να ανατραπούν οι αντιλαϊκές,
αντεργατικές πολιτικές των κυβέρνησης - ΕΕ και
κεφαλαίου.
Ενημέρωσε για την επιστολή της Ομοσπονδίας και της
ΣΕΑ προς την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, ώστε να
επιστραφούν οι παράτυπα παρακρατηθείσες περικοπές
απ’ τις συντάξεις (κύριες και επικουρικές) και τα
μερίσματα ώστε να μην ταλαιπωρούνται χιλιάδες
συνταξιούχοι
με
την
υποβολή
αιτήσεων.
Στη συνέχεια, στη συνεστίαση που ακολούθησε, έγινε η
κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Σωματείου και
λαϊκό γλέντι με την ορχήστρα των Συνταξιουχικών
Οργανώσεων της Θεσσαλονίκης στην πρώτη τους
εμφάνιση.
Με ανακοινώσεις της η Διοίκηση του Σωματείου
νημέρωσε τους συνταξιούχους για την επιστολή της ΣΕΑ
προς τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και επισημαίνει πως “και οι παράνομες
παρακρατήσεις για τον ΕΟΠΥΥ, επιστράφηκαν στους
συναδέλφους με πολιτική απόφαση της κυβέρνησης,
κάτω από την πίεση που ασκήσαμε με τους αγώνες μας
όλο το προηγούμενο διάστημα, που κορυφώθηκαν με
την πανελλαδική κάθοδο των συνταξιούχων στην Αθήνα
στις 15- Δεκέμβρη- 2017” και τους καλεί “Εγγραφείτε στο
Σωματείο για να δυναμώσουν οι αγώνες μας, γιατί μόνοι
από τους αγώνες μας μπορούμε να περιμένουμε
αποτελέσματα”.
Επίσης χαιρέτισε τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις της
μικρομεσαίας αγροτιάς και κάλεσε σε στήριξη των
αγώνων τους από όλους τους συνταξιούχους της πόλης
μας και με τη συμμετοχή τους στο αγροτικό συλλαλητήριο
του Σαββάτου 3 /2/2018 στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Πανελλήνιος Σύλλογος
Συνταξιούχων ΔΕΚΟΤραπεζών

Δυναμική συγκέντρωση πραγματοποίησε ο ΠΣΣΔΤ
στις 31/1/2018 έξω από το κεντρικό κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, στην Πλ. Εθνικής Αντίστασης. Με πανό
και το σύνθημα “οι εισφορές δεν είναι των εργοδοτών,
είναι ο ιδρώτας των εργατών” οι συγκεντρωμένοι κατήγγειλαν την απόφαση της διοίκησης της τράπεζας να
διακόψει την παροχή των επικουρικών συντάξεων 16.500
συνταξιούχων της ΕΤΕ, σταματώντας την χρηματοδότηση του ειδικού λογαριασμού επικουρικών παροχών
(ΛΕΠΕΤΕ), όπως είναι υποχρεωμένη. Κατήγγειλαν επίσης
την κυβέρνηση, που με τους νόμους που ψήφισε διευκόλυνε την τράπεζα στην επιβολή της αντισυνταξιουχικής
της απόφασης. Στη συγκέντρωση παρευρέθηκε ο πρόεδρος της ΟΣΙΚΑ Δ. Κουμπούρης και μέλη του ΔΣ της,
καθώς και μέλη του προεδρείου του κλαδικού συνδικάτου Χρηματοπιστωτικού.
Φωνάζοντας συνθήματα και μοιράζοντας ανακοινώσεις οι συγκεντρωμένοι απαίτησαν την άμεση καταβολή
των επικουρικών τους. Στη συνέχεια μπήκαν με το πανό
και τη ντουντούκα μέσα στην τράπεζα, όπου παρέμειναν
πολλή ώρα, φωνάζοντας συνθήματα. Αντιπροσωπεία του
συλλόγου μαζί με τον Δ. Κουμπούρη συναντήθηκε με τον
Διευθυντή Προσωπικού, στον οποίο έθεσαν τις ευθύνες
της τράπεζας για την δεινή κατάσταση του ΛΕΠΕΤΕ και
απαίτησαν από την διοίκηση να δώσει άμεση λύση στο
πρόβλημα.

Συντονιστική
Επιτροπή Αγώνα
Συνταξιούχων
Ν. Κοζάνης

Η ΣΕΑ των συνταξιουχικών σωματείων του νομού
απέστειλε επιστολή προς
τον Δήμαρχο της πόλης,
στην οποία αναφέρει τα
παρακάτω:
“Κε Δήμαρχε
Η Συντονιστική Επιτροπή μας έχει αναπτύξει
πλούσια δράση καθ’ όλο
το διάστημα λειτουργίας
της. Δράση η οποία έχει
στο επίκεντρό της έχει τον
αγώνα για να δοθούν
λύσεις στα μεγάλα και
οξυμένα προβλήματα των
συνταξιούχων όλων των
κατηγοριών ή τουλάχιστον
να υπάρξει ανακούφιση.
Στεκόμααστε αλληλέγγυοι
στον καθημερινό αγώνα
που δίνουν χιλιάδες οικογένειες, και στο Δήμο
Κοζάνης, για να τα βγάλουν πέρα. Στρεφόμαστε
ενντια στην κυβερνητική
πολιτική και σε όσους την
στηρίζουν με τον ένα ή τον
άλλο τρόπο, που καταδικάζει διαχρονικά τους
ανθρώπους του μόχθου
και τους απόμαχους της
δουλειάς σε στερήσεις, σε
ανέχεια που φτάνουν και
σε ακραία, έσχατα όρια.
Τη Συντονιστική μας
Επιτροπή απασχόλησε σε
πρόσφατη συνεδρίασή
της το θέμα των δημοτικών τελών, των τελών
ύδρευσης, αποχέτευσης,
γενικά όλων των χρεώσεων με τις οποίες επιβαρύνονται οι δημότες από τον
Δήμο Κοζάνης και από
νομικά πρόσωπα, που
ελέγχονται από αυτόν. Τα
τέλη αυξάνονται φέτος,
έπειτα από την προσφατη
απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου. Είναι προκλητική η διαχρονικά ασκούμενη πολιτική, που σταθερά μειώνει την κεντρική
χρηματοδότηση
προς
τους ΟΤΑ, που σαν συνέπεια έχει την μεγαλύτερη
επιβάρυνση των δημοτών,
γεγονός που αποτυπώνεται σε όλους τους προϋπολογισμούς του δήμου
Κοζάνης. Διεκδικούμε την
γενική μείωση όλων των
τελών και κύρια διεκδικούμε την άμεση ελέφρυνση
για τους συμπολίτες μας,
που έχουν μεγαλύτερη
ανάγκη. Δκεκδικούμε:
* Μείωση των τελών
καθαριότητας και φωτισμού σε ποσοστό 50% για
το σύνολο ων δικαιούχων
του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης και όχι
μόνο όσων είναι εφοδιασμένοι με την κα΄ρτα αλληλεγγύης του Δήμου.
* Τιμολογιακή πολιτική
της ΔΕΥΑΚ που να αφορά
τους πολύτεκνους, τρίτεκνους, ΑΜΕΑ, δικαιούχους
του ΚΕΑ σε ποσοστό πάνω
από 67%, επίσης μείωση
του πάγιου του νερού σε
κάθε κλίμακα κατανάλωσης.
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Αστεία και σοβαρά
Στη στήλη αυτού του
τείχους κυρίαρχο θα
είναι, όπως ήταν αναμενόμενο το σκάνδαλο
NOVARTIS.
Έχουμε
λοιπόν.
NOVARTIS 1. Άκου
να δεις πράγματα. Κάναμε εμείς άνω κάτω τα
δύο τρίτα της Ευρώπης,
μέχρι και τη Γερμανία!!!
Με τις υπερτιμολογήσεις των φαρμάκων που
είχαμε. Κι εκεί που τα
πληρώναμε εμείς κερατιάτικα, βάλαμε και τους
άλλους στον ίδιο κουβά.
Από το 2008. Και μετά
απορούσαμε γιατί οι
Γερμανοί, οι Ιταλοί, οι
Ισπανοί, οι Τσέχοι κλπ
“έπνεαν μένεα” εναντίον
μας και μας επέβαλαν
τρία μνημόνια. Τόσα
χρόνια ψάχναμε να
βρούμε την αιτία. Και να
τώρα βγήκε στο φώς.
Και μεταξύ μας είχαν
δίκιο. Λίγο είναι να τους
βάζεις να πληρώνουν
την αντιγρηπικό εμβόλιο
και το αντιβιοτικό σε
διπλή και τριπλή τιμή, να
χρηματοδοτούν τις φαρμακευτικές εταιρίες με
κάμποσα δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω;
Πάντως μπορούμε να
νιώθουμε και... εθνικά
υπερήφανοι για το
κατόρθωμά μας αυτό.
Εμείς μια μικρή χώρα το
πετύχαμε. Πως λέει η
διαφήμιση “βρε εμείς οι
έλληνες άμα θέλουμε”...
Μόνο γι’ αυτό, άξιζαν
τον κόπο οι μίζες. Χαλάλι σας βρε όσοι τις
πήρατε...
NOVARTIS 2. Οι
τιμές λοιπόν των φαρμάκων που προμηθευόταν το δημόσιο μέσα
στα δέκα τελευταία
χρόνια αυξήθηκαν σε
αλματώδη ποσά και
μας κόστιζαν οι κούκοι
αηδόνια. Ποιά είναι
όμως η άλλη πλευρά
του ζητήματος που από
τον μέχρι σήμερα ντόρο
που σηκώθηκε για το
σκάνδαλο, αποκρύβεται επιμελώς. Πως η
ικανότητα των ασθενών στη χώρα μας να
προμηθεύονται τα αναγκαία για την υγεία
τους φάρμακα μειώθηκε, ενώ από την άλλη
αυξήθηκε η συμμετοχή
τους στην γενική φαρμακευτική
δαπάνη.
Έτσι βγήκαν και τα
θετικά αποτελέσματα
στους ισολογισμούς
του ΕΟΠΥΥ. Το κράτος
πληρώνει λιγότερα κι οι
ασφαλισμένοι περισσό-

τερα στα ταμεία. Από
την άλλη και το κράτος
και οι ασφαλισμένοι
πληρώνουν στις εταιρίες παρασκευής φαρμάκων παραπάνω απ’ όσα
αυτά αξίζουν. Κι έτσι κι
αλλιώς
κερδισμένες
είναι μόνο οι εταιρίες κι
ο λαός χαμένος.
NOVARTIS 3. Κι όλη
αυτή η υπόθεση της
σκανδαλολογίας κρύβει
το δεύτερο βασικό. Πως
το μεγάλο σκάνδαλο
είναι ότι οι πολυεθνικές
του φαρμάκου θησαυρίζουν σε βάρος των
λαών. Πως η υγεία είναι
στα χέρια τους ένα ακριβό εμπόρευμα, που το
δίνουν μόνο εφ’ όσον
έχουν κέρδη. Εκατοντάδες
δισεκατομμύρια
δολάρια είναι ο τζίρος
και τα κέρδη τους. Πως
η λύση του σκανδάλου
δεν είναι απλά να τιμωρηθούν κάποιοι που
λαδωνόντουσταν, αλλά
να εξαφανιστεί αυτός
που λαδώνει. Να καταργηθεί η ιδιωτική δράση
στην υγεία συνολικά..
Και το φάρμακο να
παρέχεται δωρεάν σε
όλο τον κόσμο. Αυτή την
ανατροπή θα την κάνει
μόνο το εργατικό- λαϊκό
κίνημα, η λαϊκή συμμαχία, με την κατάληψη
της εξουσίας.
NOVARTIS 4. Είπε ο
Τσίπρας στην κοινοβουλευτική του ομάδα,
πως με το ξεκαθάρισμα
του σκανδάλου θα
πάρει τέλος και η χυδαιότητα του “όλοι μαζί τα
φάγαμε”. Εμείς συμφωνούμε πάντως. Δεν τα
φάγανε όλοι μαζί. Η
NOVARTIS και οι άλλες
πολυεθνικές τα τρώνε
μόνες τους. Δεν τα μοιράζονται με κανέναν.
Οι μεγαλομέτοχοί τους
τα μοιράζονται μεταξύ
τους. Κι’ ούτε εμείς
θεωρούμε τις λίγες
εκατοντάδες ή και
χιλιάδες ευρώ που μοίρασαν στους εμπλεκόμενους σαν συμμετοχή
τους στο φαγοπότι.
Σιγά τ’ αυγά. Τα μονοπώλια πάντα δίνουν
στα σκυλιά που πιάνουν και τους φέρνουν
τα θηράματα ένα μικρό
κοκαλάκι να το γλύψουν. Αλλά αυτό δεν
σημαίνει πως μοιράζονται μαζί τους τη λεία
τους.
Ο Άδωνις δήλωσε
ανοιχτά σε ρ/φ σταθμό
πως είναι σίγουρος πως
ο Τσίπρας και οι ΣΥΡΙ-

ΖΑίοι τα πήραν από τη
NOVARTIS, αλλά... δεν
το λέει!!! Από την άλλη ο
Τσίπρας και οι ΣΥΡΙΖΑίοι
δεν είναι σίγουροι ότι οι
Νεοδημοκράτες
και
ΠΑΣΟΚοι τα πήραν,
αλλά τους ανεβοκατεβάζουν σαν ύποπτους
ότι το έκαναν. Πάντως
και οι δυο πλευρές
χαρακτηρίζουν η μια την
άλλη
“κουκουλοφόρους”. Από μια άποψη
έχουν κι οι δύο δίκιο σ’
αυτό. Διαλέξτε λοιπόν
και πάρτε.
Με ιδιαίτερο στόμφο
ο Γεωργιάδης δήλωσε
τη μια πως αν πιαστεί
δωροδοκούμενος “να
τον κρεμάσουμε στο
Σύνταγμα” και την άλλη
πως “θα αυτοπυρποληθεί στο Σύνταγμα”. Βρε
Άδωνι μη μας μπερδεύεις και μη μας κρατάς
σε αγωνία. Αποφάσισε
επί τέλους τι προτιμάς
για να ξέρουμε κι εμείς
τι να κάνουμε.
Κυκλοφορούν φήμες
για κάθοδο στις τοπικές
εκλογές για τη δημαρχία της Αθήνας του νυν
δήμαρχου Μεσογαίας
Ψινάκη, ενώ ο δήμαρχος Αμαρουσίου Πατούλης ανακοίνωσε ήδη την
δική του υποψηφιότητα.
Θα το ζήσουμε κι αυτό,
ή μάλλον θα το υποστούμε. Πάντως πλάκα
θα έχει να γίνει ένα ντιμπέιτ ανάμεσα στους
δύο. Φανταστείτε τον
Ψινάκη να τινάζει την...
χαίτη των μαλλιών του
προς τα πίσω και να
γελάει με το χοντρό
εκείνο γέλιο του και τον
Πατούλη να επιδεικνύει
φωτογραφίες του σπιτιού του με τα χρυσά
πόμολα, θέλοντας να
μας πείσει πως θα μπορέσει να φέρει στην
Αθήνα ξανά τον... Χρυσό
Αιώνα του Περικλή.
Φαντασιώνεται προφανώς ή μάλλον έχει...
ονειρώξεις με τον εαυτό
του στη θέση του αρχαίου Αθηναίου ηγέτη.
Καημένοι Αθηναίοι τι
άλλο θα σας βρει. Η
αλήθεια είναι πάντως
πως δεν ξέρουμε ποιος
από τους δυο θα αποδειχτεί καλύτερος από
τον Μπουτάρη των εξ
ίσου δύστυχων Θεσσαλονικαίων.Οι μόνοι τυχεροί θα είναι οι Μεσογειώτες και οι Μαρουσιώτες που θα απαλλαγούν
από δαύτους.

Οι παρενέργειες
του σκανδάλου

Πλούσιοι και
φτωχοί

Πάντως για το θέμα, τις αποκαλύψεις, τα στοιχεία
κλπ ζήσαμε ένα κυκεώνα τραγελαφικών αντιφάσεων
ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της υπόθεσης. Ο υφυπουργός υγείας Π. Πολάκης δήλωσε πως ήξερε τους
προστατευόμενους μάρτυρες και ισχυρίστηκε με περίσια σιγουριά πως περίπου η υπόθεση “κάνει νιάουνιάου στα κεραμίδια”.Ο Υπουργός δικαιοσύνης είπε
πως δεν τους ήξερε, δεν γινόταν να τους ξέρει κι όπως
δήλωσε ούτε ο πρωθυπουργός τους ήξερε και είπε με
κάθε σοβαρότητα πως όποιος βγάζει βιαστικά συμπεράσματα (δηλαδή ο Πολάκης) δεν βοηθάει. Η ΝΔ
καταγγέλλει πως η όλη υπόθεση είναι στημένη από τον
ίδιο τον Τσίπρα με στόχο να πλήξει την ΝΔ. Ο Τσίπρας
δηλώνει πως το κόμμα του δεν είναι της λογικής να
χτυπάει με τέτοιες μεθόδους τους αντιπάλους της. Ο
Μητσοτάκης ξιφουλκεί πως δεν πρόκειται να επιτρέψει
σε κανέναν να συκοφαντεί την παράταξή του και ο
Τσίπρας ανακαλύπτει πως η σημερινή ΝΔ δεν έχει
καμία σχέση με την... αξιοπρεπή και τίμια ΝΔ του
παρελθόντος!!!! Ξέπλυμα κανονικό του αντιλαϊκού
παρελθόντος της ΝΔ. Η ΝΔ και τα στελέχη της (πχ
Γεωργιάδης) αποκαλύπτουν πως ο Τσίπρας πριν καιρό
είχε ήδη προετοιμάσει το έδαφος για το ξέσπασμα του
προσχεδιασμένου από αυτόν σκανδάλου, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπαραθέτει πως η όλη υπόθεση είναι έργο των
λειτουργών της δικαιοσύνης που την ανέλαβαν. Οι
δικαστές δήλωσαν την αμέριστη συμπαράστασή τους
στους εισαγγελείς που διενεργούν την έρευνα, δίνοντας πάτημα στην κυβέρνηση, όταν πριν λίγο καιρό την
κατήγγειλαν ότι παρεμπόδιζε το έργο τους.Ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Ρήγας δήλωσε πως έχει απόλυτη
εμπιστοσύνη στην Δικαιοσύνη, όταν πριν λίγο καιρό, με
αφορμή την απόφαση για τα κανάλια οι κυβερνητικοί
έσουρναν τα εξ’ αμάξης στους δικαστές. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλει τη ΝΔ, πως υπονομεύει την δικαιοσύνη,
που βέβαια με τα γεγονότα εκείνα την υπερασπιζόταν.
Η δε κυρία Ντ. Μπακογιάννη ισχυρίστηκε πως η τακτική της κυβέρνησης κάνει κακό στην... δημοκρατία
μας!!! Αυτή τους μάρανε και τους δυο. Ο Στουρνάρας
κάνει λόγο για προσπάθεια της κυβέρνησης να τον
ξεπετάξει από το πόστο του, όταν πριν λίγο καιρό
αμφότερες οι πλευρές δήλωναν την αλληλοεμπιστοσύνη τους και την αγαστή συνεργασία τους για το καλό
της οικονομίας. Μαλλιά κουβάρια.
Για την ταμπακέρα πάντως κουβέντα. Ότι δηλαδή η
NOVARTIS και κάθε άλλη πολυεθνική ληστεύουν το
λαό, υπονομεύουν την υγεία του και με ΝΔ – ΠΑΣΟΚ
και με ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ. Το κακό είναι πως υπάρχουν
εργαζόμενοι και άλλοι απλοί άνθρωποι που παρασύρονται, πέφτουν στην απγίδα του αποπροσανατολισμού
κι αντί να κατανοούν την πραγματική ουσία της υπόθεσης και να προβληματίζονται για το ποια πρέπει να
είναι η λύση που αυτούς συμφέρει, πέφτουν στην παγίδα της εκδικητικής τιμωριοσιολογίας, εξαντλώντας
εκεί την οργή και αγανάκτησή τους. Τιμωρείστε τους
φταίχτες κι όλα θα γίνουν καλά. Και αν μάλιστα μαλώσει κάποιος και την πολυεθνική και της ζητήσει πίσω τα
κλεψιμέϊκα- όπως δήλωσε ο Τσίπρας έμπλεος αγανάκτησης- τότε η κατάσταση θα στρώσει. Το παίζουν
αυτό το επιχείρημα και ορισμένοι δημοσιογράφοι, που
συμπληρώνουν το παζλ του “άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε”. Δεν θα τους περάσει όμως. Θα συνεχίσουμε να
τους αποκαλύπτουμε. Και τα σκανδαλάκια και τα σκάνδαλά τους.

Η μη κυβερνητική
οργάνωση Oxfam έδωσε
στη δημοσιότητα τα στοιχεία, που απεικονίζουν
την κατανομή του παγκόσμιου πλούτου. Κι έτσι
ξαναμάθαμε πως μια χούφτα
κεφαλαιοκράτες
καρπώνονται την τεράστια μάζα του πλούτου
αυτού, ενώ όλοι οι υπόλοιποι κάτοικοι αυτού του
πλανήτη ψευτοζούν με τα
υπόλοιπα. Πιο συγκεκριμμένα μόλις το 1% του
παγκόσμιου πληθυσμού,
που είναι το πλουσιότερο,
νέμεται το 82% του πλούτου αυτού και οι υπόλοιποι το 18%!!! Για να μιλήσουμε με αριθμούς και
υπολογίζοντας πως ο
παγκόσμιος πληθυσμός
της Γης είναι πάνω- κάτω
7 δισεκατομμύρια, το 1%
είναι 70 εκατομμύρια και
το 99% είναι 6,93 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Αν
υποθέσουμε
με
ένα
τυχαίο νούμερο πως ο
παγκόσμια παραγόμενος
πλούτος κάθε χρόνο είναι
100
τρισεκατομμύρια
δολάρια, οι κύριοι 1%
κατέχουν τα 82 και οι
φτωχοδιάβολοι του 99%
τα 18 τρισεκατομμύρια.
Και σε μέσο όρο κατά
κεφαλή ετήσιο εισόδημα
η
αντιστοιχία
είναι:
1.171.428 δολάρια και
2.742 αντίστοιχα. Το 1%
έχει έσοδα κατά μέσο
όρο κάθε μέρα 3.254 δολλάρια και το 99% 7 δολάρια. Κι αν υπολογίσουμε
πως μέσα στην τεράστια
αυτή μάζα των με 7 δολάρια υπάρχουν κάποια
δισεκ. άνθρωποι που
έχουν μεροκάματο 10 ή
15 δολάρια, αυτό σημαίνει πως
τα υπόλοιπα
δισεκ. των φτωχοδιάβολων ζει με πολύ λιγότερα
από τα 7.Πως λέγεται
αυτό; Καπιταλισμός.

Κάτω τα χέρια από τις συντάξεις.
Όχι στην προσωπική διαφορά και
στην περικοπή της. Να γίνει τώρα
ανακεφαλαιοποίηση των
αποθεματικών των ταμείων.

ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ
Περί Μακεδονικού
Δεν θα αναφερθούμε
για τα σχετικά πρόσφατα
ζητήματα, που έχουν να
κάνουν με το “Μακεδονικό”, σαν πρόβλημα των
σχέσεών μας με την ΠΓΔΜ,
έχουν αναλυθεί με άλλους
τρόπους. Το ιστορικό των
αιτίων, τους ένοχους και
υπεύθυνους κλπ. Θα σταθούμε στην πλευρά εκείνη
που, κι από τις δυο μεριές
γίνεται επίκλησή της για να
δικαιολογήσουν τις πολιτικές εθνικιστικού παροξυσμού.
Από όποια πλευρά και
να το κοιτάξεις, ιστορική,
χωροταξική, μεσοπολεμική
και μεταπολεμική, η περιοχή Μακεδονία δεν ήταν
ποτέ μόνο “ελληνική”. Οι
ίδιοι οι αρχαίοι Έλληνες
ονόμαζαν τους Μακεδόνες
βάρβαρους, ενώ τα όρια
της αρχαίας Ελλάδας
έφταναν μέχρι τη Θεσσαλία. Πολύ περισσότερο δεν
ήταν σλαβική. Ούτε οι λαότητες που έζησαν μέσα
στα όριά της στο διάβα
των αιώνων ήταν όλοι
“έλληνες”ή μόνο σλαβικής
καταγωγής. Η Ρωμαϊκή
πρώτα κατοχή, η Ανατολική ρωμαϊκή (Βυζαντινή)
ύστερα και η Οθωμανική
τέλος είχαν σαν αποτέλεσμα όλες οι περιοχές της
Βαλκανικής να ζήσουν την
ενιαιοποίηση παράλληλα
με την εκτεταμένη διασπορά των πληθυσμών τηςκαι των σλαβικών φύλων
που πολύ εργότερα βέβαια
εμφανίστηκαν στην περιοχή και δεν είχαν καμία
σχέση με το ιστορικό
παρελθόν της- που επίσης
συνοδεύτηκαν από εκτεταμένες αναμείξεις σε οικογενειακή βάση.
Όταν εμφανίστηκε η
Μακεδονική δυναστεία δεν
ένιωθε καθόλου “συμπατριώτισσα” με τις πόλεις
αυτές και τους λαούς τους.
Η Θεσσαλονίκη πήρε το
όνομά της από την νίκη
των Μακεδόνων επί των
Θεσσαλών, όταν τους υπέταξαν. Κι ασφαλώς ο Αλέξανδρος όταν ξεθεμέλιωσε
τη Θήβα, έστειλε στα
“ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ
ΑΓΩΝΑΣ”
Ιδιοκτήτης:
Ομοσπονδία Συνταξιούχων
Ελλάδος-ΙΚΑ-ΕΤΜ
Εκδότης:
ΤΑΣΟΣ ΚΛΑΔΗΣ
Γραφεία:
Σωκράτους 23
(4ος όροφος)
Τ.Κ. 105 52 ΑθΗΝΑ
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Fax: 210 52 29 907

σκλαβοπάζαρα χιλιάδες
γυναίκες και παιδιά και
κατέσφαξε όλους τους
υπόλοιπους Θηβαίους δεν
ένιωθε καμία “πατριωτική”
τύψη. Το “εκπολιτιστικό”
του έργο, για το οποίο
επαίρονται οι ιστορικοί
απολογητές των διαφόρων
τύπων μεγαλοϊδεατισμών,
το οποίο εξαπλώθηκε
μέχρι τα βάθη της Ασίας,
ξεκίνησε με την “εκπολιτιστική” καταστροφή και
καθυπόταξη πρώτα των
άλλων “ελλήνων”. Πριν
περιλάβει τους Πέρσες ο
Αλέξανδρος, “περιποιήθηκε” δεόντως τους “έλληνες”, που πριν αρκετά χρόνια είχαν αντισταθεί και
νικήσει τους Πέρσες, σε
μια μοναδική συμμαχία,
που βέβαια δεν θεωρήθηκε
ιστορικά ποτέ “ελληνική”,
αφού στη συμμαχία αυτή
βρέθηκαν μόνο η Αθήνα
κύρια, η Σπάρτη, οι Πλαταιές και ελάχιστες ακόμα
πόλεις, ενώ όλες οι άλλες,
με πρώτη τη Θήβα συνεργάστηκαν και βοήθησαν
τους Πέρσες στην εκστρατεία τους στην Ελλάδα. Κι
ασφαλώς το ίδιο γελοία
είναι τα τελείως ανιστόρητα επιχειρήματα της Σκοπιανής ηγεσίας, που σώνει
και καλά θέλει να εμφανίζει
τους κατοίκους της χώρας
της ότι είναι απόγονοι του
Μεγαλέξανδρου!!!
Όποιοι λοιπόν αισθάνονται “περήφανοι” για τον
Μακεδόνα, αλλά όχι Έλληνα, Αλέξανδρο- και που
φυσικά κανένας τους δεν
έλκει την καταγωγή του
από τη γενιά του Μακεδόνα βασιλιά- θα πρέπει να
μας απαντήσουν αν αισθάνονται την ίδια... περηφάνεια, για την καταστροφή
των άλλων “ελλήνων” απ’
αυτόν. Ας αφήσουν λοιπον
ήσυχη την τόσο μακρινή
ιστορία κι ας μην προσπαθούν να την συνταιριάξουν
με το ζόρι στα σημερινά
δεδομένα, για να αποδείξουν τα αναπόδεικτα. Το
μέρος της Μακεδονίας
που ανήκει στην σημερινή
υπαρκτή χώρα με το όνομα
Ελλάδα, ασφαλώς της
ανήκει και κανένας δεν
μπορεί να το αμφισβητήσει
και σε κανέναν δεν επιτρέπουμε να το αμφισβητήσει.
Όλα τα άλλα είναι για
τους... ελληναράδες και
σκοπιαναράδες, που προσπαθούν να αποκρύψουν
το βασικό. Ότι όλα αυτά
είναι αποτέλεσμα της
σύγκρουσης ή προσπάθειας των αστικών τάξεων,
μέσα και έξω από τις δύο
χώρες να αντιπαρατεθούν
ή να συμβιβαστούν, γιατί
έτσι προστάζουν τα συμφέροντά τους.
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Η... Διεθνής Κοινότητα
Πόσες φορές ακούμε να
επαναλαμβάνεται αυτό ο
όρος “Διεθνής κοινότητα”
από εκείνους που, όταν
θέλουν να δικαιολογήσουν
την στάση και στρατηγική
των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, την επεμβατική επιθετικότητά τους ενάντια σε
άλλες χώρες και λαούς,
τον επικαλούνται. Η “διεθνής κοινότητα” κάνει
αυτό, η “διεθνής κοινότητα” πιστεύει και θέλει το
άλλο, η “διεθνής κοινότητα” παρεμβαίνει για τον
λόγο αυτό (πάντα... ειρηνικό, δημοκρατικό, φιλολαϊκό κλπ). Πίσω από τον γενικό κι αόριστο αυτό τίτλο,
που ακούγεται και ολίγον
ελκυστικός, κρύβονται οι
ιμπεριαλιστικές δυνάμεις,
οι ΗΠΑ, η ΕΕ, το ΝΑΤΟ,
αλλά και χώρες που δρουν
μόνες τους είτε μέσα από
άλλους μηχανισμούς (Γαλλία, Γερμανία, Ρωσία, Κίνα,
Σαουδική Αραβία, Τουρκία
κλπ). Στην ίδια ομάδα ανήκει πλέον και ο ΟΗΕ, μετά
την ανατροπή του σοσιαλισμού και των συσχετισμών
μέσα στο διεθνές περιβάλλον.
Κανείς
από
όλους
αυτούς τους πολιτικάντηδες, προπαγανδιστές και
δημοσιολόγους δεν ομολογεί ανοιχτά πως αυτή η
“διεθνής κοινότητα” όλες
τις σχετικά πρόσφατες
δεκαετίες το μόνο που
κάνει είναι να επεμβαίνει
ανοιχτά και κύρια με στρατιωτικά, πολεμικά μέσα σε
άλλες χώρες με διάφορες
δικαιολογίες (ανθρωπιστικές κρίσεις, δημοκρατικά
δικαιώματα και ελευθερίες, κακά καθεστώτα και
δικτάτορες που προβαίνουν σε γενοκτονίες, τρομοκρατία κ.α.). Μια κύρια
προέκταση της πρακτικής
αυτής είναι η πυροδότηση
εμφύλιων πολέμων, που
κατέστρεψαν, διαμέλησαν
χώρες, λαούς. Το ζήσαμε
και το ζούμε στη Γιουγκοσλαβία, στη Λιβύη, στο
Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στη
Συρία, στην Υεμένη, στην
Ουκρανία και αλλού. Είναι
η δημιουργία διακρατικών
αντιπαραθέσεων, τις οποίες ύστερα εκμεταλλεύονται για να επιβάλουν τις
λύσεις και τα σχέδια που
αυτοί προωθούν, πάντα
βέβαια με την συνενοχή
μερίδων των αστικών τάξεων κάθε χώρας. Πχ Ελλάδα – Τουρκία με ευθύνη
και του ΝΑΤΟ, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι με
ευθύνη των ΗΠΑ και της
Αγγλίας, Αλβανία και Ελλάδα με τις ευλογίες της ΕΕ,
το ίδιο μεταξύ ΠΓΔΜ και
Ελλάδας, Σερβίας και Κοσσόβου, Ουκρανίας και
Ρωσίας με ανοιχτή παρέμβαση ΗΠΑ και ΕΕ.
Ποια είναι η κατάσταση
που έχει επιβάλει αυτή η
“διεθνής κοινότητα”, ας
πούμε στην περιοχή μας;
Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ εκτός

από τις βάσεις στη χώρα
μας έχουν δημιουργήσει
στρατιωτικές στο Κόσσοβο, στη Βουλγαρία και
στην Πολωνία, πάνε στην
Τσεχία και στην ΠΓΔΜ, στο
ΙΡΑΚ και το Αφγανιστάν, με
το έτσι θέλω στην Συρία
και αλλού. Η Γαλλία σε
χώρες τη Αφρικής, πρώην
αποικίες της, η Τουρκία
στο Κατάρ, κάνει και εισβολή στην Συρία κι αυτή με
το έτσι γουστάρω, η Ρωσία
στη Συρία, πρόσφατα η
Κίνα σε αφρικανικές χώρες
και πάει λέγοντας.
Κανείς από αυτούς δεν
διανοείται να πει το πολύ
απλό: ποιος έδωσε το
δικαίωμα στην “διεθνή κοινότητα” να κάνει αυτές τις
επεμβάσεις; Ποιος την διόρισε κριτή και δικαστή, που
αναλαμβάνει και την αρμοδιότητα να μοιράσει ευθύνες και να επιβάλει τιμωρίες και ποινές σ’ αυτούς
που θεωρεί ένοχους;
Ποιός της ανέθεσε το
καθήκον να επεμβαίνει στα
εσωτερικά άλλων χωρών,
να αποφασίζει τι ηγεσίες
θα έχουν, αν η πολιτική
τους είναι σωστή και αρεστή στο λαό τους; Να
“διορθώνει” τα πράγματα,
που δήθεν δεν της αρέσουν, όταν μέσα στις
χώρες που πρωταγωνιστούν στην “διεθνή κοινότητα” συμβαίνουν τα ίδια
κακά και χειρότερα. Να
μπαίνει στη μέση εσωτερικών αντιπαραθέσεων και
να βοηθάει την μια ή την
άλλη πλευρά πολυποίκιλα,
εξοπλίζοντας αυτή που της
είναι αρεστή με όπλα,
δημιουργώντας τζιχαντιστές, Αλ Κάιντες, ταλιμπάν
κ.α.
Απάντηση δεν περιμένουμε από αυτούς όλους.
Κι άλλωστε δεν την χρειαζόμαστε, δεν έχουμε ανάγκη τα φώτα τους. Εμείς
ξέρουμε πολύ καλά τον
ένοχο, τους ένοχους. Είναι
ο καπιταλισμός, ο ιμπεριαλισμός. Που προκειμένου
να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των μονοπωλίων
της κάθε ιμπεριαλιστικής
χώρας και ομάδας δεν
διστάζει να κάνει το πιο
αποτρόπαιο έγκλημα. Και
το κάνει συνέχεια. Χωρίς
διακοπή. Κι όσο κι αν προσπαθεί να κρύβεται πίσω
από εύηχες λέξεις σαν τις
“διεθνής κοινότητα”, για να
εξαπατά τους λαούς και
ειδικά στο εσωτερικό τους,
δεν μπορεί να καλύψει την
βάρβαρη πραγματικότητα,
που έχει επιβάλει σε
παγκόσμιο επίπεδο. Ιμπεριαλισμός και “διεθνής κοινότητα” είναι το ίδιο και το
αυτό. Κι εμείς πολεμάμε
και τις δυό αυτές εκφράσεις του. Η διεθνής κοινότητα του παγκόσμιου προλεταριάτου, των λαϊκών
κινημάτων απέναντι στην
“διεθνή” του ιμπεριαλισμού.
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Αλεξανδρούπολη: βροντερό όχι στην ΝΑΤΟική βάση
Εκατοντάδες εργαζόμενοι, νεολαίοι, συνταξιούχοι, στρατευμένοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα
των επιτροπών ειρήνης
και φορέων του λαϊκού
κινήματος από τη Θράκη
και την Ανατολική Μακεδονία για συγκέντρωση
στην Αλεξανδρούπολη,
ώστε να εκφραστεί η αγωνιστική αντίθεση του λαού
στην εγκατάσταση ΝΑΤΟικής βάσης στην πόλη,
όπου θα προσγειώνονται
και θα επιχειρούν ελικόπτερα. Η βάση, θυμίζουμε, πως δημιουργείται
μετά από τις δεσμεύσεις
που ανέλαβε η κυβέρνηση
κατά την επίσκεψη του
πρωθυπουργού στις ΗΠΑ,
στις συναντήσεις του με
τον Τράμπ, αλλά και τις
αποφάσεις του ΝΑΤΟ.
Η συγκέντρωση έγινε
στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου, όπου μίλησαν και χαιρέτισαν οι

εκπρόσωποι της ΕΕΔΥΕ,
της Επιτροπής Ειρήνης
Τουρκίας, των στρατευμένων και συναγωνιστής
από την Παλαιστίνη. Το
κύριο ζήτημα που αναδείχτηκε ήταν πως “κοινός
εχθρός των λαών είναι ο
ιμπεριαλισμός”.Οι συγκεντρωμένοι
εξέφρασαν
επίσης την αλληλεγγύη
τους στον Παλαιστινιακό
λαό και απαίτησαν την
απελευθέρωση της νεαρής Παλαιστίνιας που
διώκεται από τις Ισραηλινές αρχές για την δράση
της ενάντια στην ισραηλινή κατοχή.
Η εκδήλωση μετά τη
λήξη της μετατράπηκε σε
πορεία μέσα στην πόλη
και κατέληξε στην έδρα
της 12ης Μεραρχίας Πεζικού, απαιτώντας με συνθήματα “η Αλεξανδρούπολη να είναι λιμάνι των
λαών και όχι ορμητήριο
των ιμπεριαλιστών”.

H ΟΓΕ στα νέα γραφεία της

Το Σάββατο 27 Γενάρη
2018 η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ) εγκαινίασε τα νέα της γραφεία
στην πλατεία Κάνιγγος,
στην οδό Βερανζέρου 1 (
4ος όροφος ) και έκοψε
την πίτα της. Στην εκδήλωση των εγκαινίων συμμετείχαν γυναίκες από το
Δ. Σ., τους συλλόγους και
τις ομάδες της Ομοσπονδίας, εκπρόσωποι εργαζομένων, ενώσεων αυτοαπασχολουμένων
και
εκπρόσωποι από την
ΕΕΔΥΕ και ΕΕΔΔΑ.
Η Πρόεδρος της ΟΓΕ
Χρ. Σκαλούμπακα στην
ομιλία της επισήμανε ότι
«τα νέα γραφεία της ΟΓΕ
με τους μεγαλύτερους
χώρους και την καλύτερη
υλικοτεχνική υποδομή
τους θέλουμε να γίνουν
ορμητήριο της δράσης
μας και μπορούν να στεγάσουν
πολύμορφες
εκδηλώσεις, πολιτιστικές, δημιουργικές και
επιμορφωτικές, να αξιοποιηθούν από τους Συλλόγους και τις Ομάδες
μας και από τους φορείς
του εργατικού και λαϊκού
κινήματος».
Ευχαρίστησε ιδιαίτερα
τις γυναίκες που διατέλεσαν μέλη του προεδρείου

και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας
κατά το παρελθόν. « Είναι
οι γυναίκες εκείνες που
της έδωσαν πνοή όταν
γεννήθηκε και την κράτησαν όρθια στις δύσκολες στιγμές της», σημείωσε χαρακτηριστικά. Ευχαρίστησε ακόμη όλους και
όλες όσοι συνέβαλαν
στην προετοιμασία του
χώρου, προσφέροντας
ιδέες, χρόνο, κόπο και το
μεράκι τους.
Την εκδήλωση πλαισίωσε με μουσική και τραγούδια η χορωδία του ΠΑΜΕ.
Στο αμέσως επόμενο
διάστημα η ΟΓΕ έχει αποφασίσει καμπάνια στις
φοιτήτριες και σπουδάστριες τω σχολών ΑΕΙ και
ΤΕΙ σ’ όλη τη χώρα. Στη
συνεδρίαση του Δ. Σ.
συζητήθηκαν οι βασικοί
άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθούν οι σχετικές πρωτοβουλίες για την
καμπάνια. Μπροστά στην
8η Μάρτη, Παγκόσμια
μέρα της Γυναίκας, η ΟΓΕ
επιδιώκει να οργανώσει
εκδηλώσεις σε σχολές
που φοιτούν κατά πλειοψηφία γυναίκες στις μεγάλες πόλεις της χώρας
μας.

Τώρα να επιστραφούν τα κλεμένα από
τα “λάθη” στους υπολογισμούς και
επανυπολογισμούς των συντάξεων.
Η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη
να δώσει εντολή στα ταμεία να τα
επιστρέψουν κι όχι οι συνταξιούχοι να
παρακαλάνε με αιτήσεις στα ταμεία.
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Ο Πάιατ ξαναχτύπησε
Τι θα γίνει με αυτόν τον
πρέσβη των ΗΠΑ. Απ’ ότι
φαίνεται θα μας απασχολεί συνέχεια. Σε συνέντευξή του σε τ/ο κανάλι, απαντώντας σε ερώτηση της
δημοσιογράφου αν τον
ανησυχεί το ενδεχόμενο
θερμού επεισοδίου ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία τι είπε; Πως πράγματι
ανησυχεί γιατί “οι δύο
χώρες έχουν αυτά τα
πολύ φονικά όπλα κοντά
το ένα στο άλλο και μπορεί να προκληθεί ατύχημα
που θα δυσκολέψει τις
σχέσεις τους”!!!!!
Κουβέντα για το ποιος
είναι υπεύθυνος για τις
προκλήσεις στο Αιγαίο,
για τις διεκδικήσεις της
Τουρκίας σε βάρος της
χώρας μας. Δεν θέλει
προφανώς να “δυσκολέψει- κι άλλο- τις σχέσεις”
των ΗΠΑ με την Τουρκία.
Κι όσο για τα φονικά όπλα
που διαθέτουν οι δυο
χώρες. Μα οι ΗΠΑ δεν
είναι που μας έχουν πουλήσει τα όπλα αυτά, μας
έχουν εφοδιάσει- με το
αζημίωτο βέβαια- με τους
φονικούς αυτούς εξοπλισμούς; Πριν μας τους
πουλήσουν δεν ήξεραν
πως είναι φονικοί και θα
είναι δίπλα- δίπλα, αφού
οι δυο χώρες γειτονεύουν; Τότε γιατί μας τους
πούλησαν; Γιατί σαν...
καλοί φίλοι αμφοτέρων,
που δεν θέλουν να δυσκολέψουν οι σχέσεις μας,
δεν έλεγαν “δεν σας τα
πουλάμε γιατί δεν θέλουμε να αλληλοσκοτωθείτε,
αντίθετα θέλουμε να
έχετε φιλικές, ειρηνικές
σχέσεις”;- Ρητορικά τα

ερωτήματα ασφαλώς.
Αφού όλοι καλά ξέρουμε πως απόλυτα συνειδητά οι ΗΠΑ και οι άλλοι
παραγωγείς
οπλικών
συστημάτων (τεράστια
μονοπώλια) μας πουλάνε
όπλα για πολλαπλούς
λόγους. Πρώτος και κύριος τα κέρδη των μονοπωλίων τους. Δεύτερος η
εξυπηρέτηση των δικών
τους
γεωστρατηγικών
σχεδιασμών. Τρίτος η
προώθηση και επίτευξη
των στόχων του ΝΑΤΟ.
Τέταρτος η συντήρηση
και διεύρυνση των αντιπαραθέσεων ανάμεσα στις
δυο χώρες, εφ’ όσον
αυτές υποστηρίζονται και
σε στρατιωτικά- πολεμικά
μέσα. Πέμπτος η τρομοκράτηση και ενίσχυση των
εθνικιστικών διαθέσεων
των λαών μας, με την επίκληση είτε των κινδύνων,
είτε των διακδικήσεων,
στην στόχευση της παρεμπόδισης της αλληλεγγύης και συνεργασίας ανάμεσα στα λαϊκά κινήματα
των δυο χωρών, της κατανόησης ότι ο ιμπεριαλισμός και τα μονοπωλιακά
συμφέροντα και στις δυο
χώρες είναι ο κοινός
εχθρός, ενάντια στον
οποίο πρέπει να στραφεί
η κοινή πάλη μας.
Ας είναι βέβαιος ο πρέσβης πως τελικά οι λαοί
θα ξεπεράσουν αυτά τα
προβλήματα και δυσκολίες. Η φιλία ανάμεσα
στους δυο λαούς είναι
πολύ ισχυρή, η κοινή
δράση αναπτύσσεται όλο
και περισότερο. Τα σχέδιά
του ιμπεριαλισμού δεν θα
περάσουν.

Κάτω τα χέρια από την
εργατική- λαϊκή κατοικία.
Κανείς πλειστηριασμός
εργατικού σπιτιού από
τράπεζες και δημόσιο,
καμιά κατάσχεση μισθού
και σύνταξης.
Σε επιφυλακή τα σωματεία, οι σύλλογοι, οι λαϊκές
επιτροπές να υπερασπιστούν τη λαϊκή στέγη
από την αρπακτικότητα
των κορακιών, των τραπεζών,
της
εφορίας,
των δημάρχων που υλοποιούν πρόθυμα την κυβερνητική πολιτική.

ΗΠΑ: σχέδια για έναν νέο
“ψυχρό πόλεμο”
Πρόσφατα ο Τραμπ
ανήγγειλε την απόφαση
της κυβέρνησής του να
προχωρήσει στην κατασκευή σύγχρονων πυρηνικών όπλων, πιο ευέλικτων
και μικρότερης καταστρεπτικής ισχύος, που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν
σε τακτικό πεδίο μάχης. Η
απόφαση αυτή ήρθε μετά
το διάγγελμά του, όπου
ονομάτισε σαν κύριους
εχθρούς και αντίπαλους
των ΗΠΑ σε διεθνές, οικονομικό και γεωστρατηγικό
επίπεδο τη Ρωσία και την
Κίνα. Ούτε λίγο ούτε πολύ
ο Τραμπ εξήγγειλε την
κήρυξη ενός νέου ψυχρού
πολέμου, ο οποίος βέβαια,
στηριζόμενος στους εξοπλισμούς αυτούς, μπορεί
να μετατραπεί σε θερμό,
όταν τα αμερικάνικα μονοπώλια εκτιμήσουν ότι δεν
τα βγάζουν πέρα στον
ανταγωνισμό, χάνουν έδαφος από τα ρώσικα, κινέζικα ή και άλλα. Η κήρυξη
αυτού του πολέμου βέβαια
δεν ήρθε “σαν κεραυνός εν
αιθρία”. Έχει προηγηθεί η
επιλογή της περικύκλωσης
της Ρωσίας από ΝΑΤΟικές
ετοιμοπόλεμες δυνάμεις, η
εγκατάσταση στην Ανατολική Ευρώπη νέων βάσεων
και εξοπλισμών υπονόμευσης της αμυντικής ρωσικής αποτρεπτικής ικανότητας, η ένταξη όλων των
χωρών στο ΝΑΤΟ και η
ανοιχτή
στρατιωτική
παρέμβαση των ΗΠΑ στην
ευρύτερη θαλάσσια περιοχή που αγγίζει την Κίνα.
Έτσι μπήκε τέλος στην

προσπάθεια όλων των
πολιτικών και προπαγανδιστικών δυνάμεων του καπιταλισμού να μας πείσουν
πως, μετά την ανατροπή
του σοσιαλισμού και το
τέλος εκείνου του “ψυχρού
πολέμου”, θα ερχόταν μια
νέα ειρηνική περίοδος
στην παγκόσμια “πολυπολιτισμική” σκηνή. Πως η
αιτία των κινδύνων για
άλλους παγκόσμιους πολέμους ήταν η ύπαρξη των
σοσιαλιστικών χωρών. Και
άρα αφού αυτές δεν υπάρχουν πια, αφού όλες οι
χώρες πλέον έχουν περάσει σε καπιταλιστικό καθεστώς, δεν θα υπάρχει και
λόγος να τσακώνονται. Τα
έλεγαν και οι οπορτουνιστές αυτά.
Οι εξελίξεις τους διέψευσαν οικτρά. Η πολεμική παγκόσμια αναστάτωση, οι πολεμικές συγκρούσεις πλήθυναν, απλώθηκαν, πήραν γενικότερες
διαστάσεις. Οι λαοί βιώνουν τραγικές καταστάσεις, που σε καμία περίπτωση δεν θα ζούσαν αν
υπήρχε ακόμα ο σοσιαλισμός. Αυτός είναι ο καπιταλισμός, όσο κι αν επιχειρούν να το κρύψουν οι
απολογητές του, να τον
δικαιολογήσουν. Ο ιμπεριαλισμός έχει ένα μόνο
μέτρο. Τα κέρδη των μονοπωλίων. Και για χάρη τους
μπορεί
να
ξεπερνάει
κάθε... μέτρο.
Να πούμε λοιπόν όχι
στον νέο ψυχρό πόλεμο
πριν μετατραπεί σε θερμό.

Το ποιηματάκι μας
Τα σκάνδαλα στο αίμα σας
το αίμα του λαού μας
Φάρμακα δηλητήρια
αντί του γιατρικού μας
Παίζουν με την υγεία μας
ανοίγουν τις πληγές μας
πληρώνουμε τα κέρδη τους
κλέβουνε τις ζωές μας
Κι όσοι είστε κυβέρνηση
κι έχετε την ευθύνη
τσακώνεστε στα ψέματα
ποιος μίζες παίρνει- δίνει
Αλλά οι πολυεθνικές
δεν νιάζονται τα λίγα
μπαξίσι που θα δόσουνε
μπρος στο χρυσό του Μίδα
Που βάζουν στα σεντούκια τους
με την πολιτική σας
που τους μοιράζει τις δουλειές
κι είν’ όλοι κολητοί σας
Αυτό είναι το σκάνδαλο
τα κέρδη στην υγεία
πελάτη που με θέλουνε
κι ας έχω αιμορραγία
Μ’ άλλο δεν θα την ανεχτώ
αυτή την κοροϊδία
θέλω τα φάρμακα δωρεάν
δικά μου φαρμακεία
Να γιατροπορευτώ σωστά
σαν έχω την ανάγκη
που εύχομαι σε κανένα μας
κακό να μην του λάχει

Σκηνικό πολέμου στο
Αιγαίο και την Α. Μεσόγειο
Τη στιγμή που γράφονταν αυτές οι γραμμές
είχαμε την αντανάκλαση
του πολύ σοβαρού, προκλητικού χτυπήματος που
τουρκικό πολεμικό πλοίο
κατάφερε σε σκάφος του
ελληνικού
λιμενικού
σώματος στα Ίμια, καθώς
και την παρεμπόδιση του
ερευνητικού σκάφους της
ENI- TOTAL στις έρευνές
του σε οικόπεδο της
Κύπριακής ΑΟΖ από τουρκικά πολεμικά πλοία. Δυο
γεγονότα, που ακριβώς
επειβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις πως η σύγκρουση
ιμπεριαλιστικών, οικονομικών βασικά συμφερόντων
στην περιοχή, γύρω από
τα ενεργειακά κοιτάσματα
δεν απέχει πολύ από το
να μετατραπεί σε στρατιωτική. Άλλωστε αυτή ήδη
βρίσκεται σε εξέλιξη στην
περιοχή, με τα όσα συμβαίνουν στην Συρία, όπου
η επέμβαση των διάφορων δυνάμεων, ανεξάρτητα από τους λόγους που η
κάθε μία επικαλείται, έχει
περιπλέξει την κατάσταση
τόσο, που ακόμα και για
τις ισχυρές ιμπεριαλιστικές χώρες είναι τελικά
πολύ δύσκολο να την
ξεμπλέξουν.
Η απότομη σκλήρυνση
της στάσης της Τουρκίας
έρχεται σαν απάντηση
στην οριστική επιλογή
μεγάλων μονοπωλιακών
κολοσσών να προχωρήσουν στη συνεργασία
τους με τις χώρες, των
οποίων αμφισβητεί την
εδαφική
ακεραιότητα,
Κύπρο και Ελλάδα. Να
ολοκληρώσουν τις έρευνες για τα κοιτάσματα
αερίου, ώστε να ξεκινήσει
όσο γίνεται πιο γρήγορα η
εκμετάλλευσή τους. Η
Τουρκία προφανώς θέλει
να προλάβει τις διαφαινόμενες τετελεσμένες κατα-

στάσεις. Ο κίνδυνος για
τους λαούς μεγαλώνει. Ο
τουρκικός λαός ήδη
μετράει δεκάδες θύματα
στρατιώτες
του
στη
Συρία, τα οποία ο Ερντογάν παρουσίασε σαν αναγκαίες... παράπλευρες
απώλειες, που “συμβαίνουν όταν έχουν πόλεμο”.
Η στάση των ΗΠΑ και του
ΝΑΤΟ για τα γεγονότα
αυτά είναι επίσης ενδεικτική των προσπαθειών
να μην σπάσουν οι παλιές
συμμαχίες. Οι ΗΠΑ ξανακάλεσαν τις “δυο πλευρές
σε αυτοσυγκράτηση”, λες
και η σύγκρουση των δυο
πλοίων οφειλόταν και
στους δύο κυβερνήτες.
Το ΝΑΤΟ μέχρι στιγμής
σιωπά. Ο λαλίστατος πρέσβης Πάιατ κάνει το
κορόιδο. Κι αναρωτιόμαστε, τυχαία ήταν η ανησυχία του, που όπως αναφέρεται στο διπλανό άρθρο,
εξέφρασε για πιθανό επεισόδιο στο Αιγαίο; Ήταν
άραγε “προφητικό”; Γιατί
τις ίδιες μέρες, που ο
αρχηγός των τούρκικων
ενόπλων δυνάμεων δήλωνε πως η Τουρκία είναι
έτοιμη και ικανή για πόλεμο και στο Αιγαίο, αμερικάνος επιτελάρχης συζήτησε με τον τούρκο ομόλογό του και “αντάλλαξαν
σκέψεις για κοινές στρατιωτικές προκλήσεις”. Προκλήσεις απέναντι σε
ποιους;
Ο λαός πρέπει να ανησυχεί. Αλλά όχι απλά να
παρακολουθεί ανήσυχος
τις εξελίξεις, αλλά να επαγρυπνεί και να παρέμβει
με δυναμικές, παλλαϊκές
κινητοποιήσεις και δράσεις, αντάμα με το τούρκικο λαϊκό κίνημα να βάλουν
εμπόδια και φραγμό στα
καταστροφικά ιμπεριαλιστικά σχέδια.

Το
ταξικό
εργατικό
κίνημα δεν δικάζεται. Η
ταξική πάλη δεν δικάζεται. Η σύγκρουση με
την αντεργατική- αντιλαϊκή
πολιτική
κάθε
χρώματος κυβέρνησης
δεν δικάζεται. Οι εργάτες
που παλεύουν ενάντιά της
δεν είναι ένοχοι επειδή
έκαναν το καθήκον τους,
δεν απολογούνται. Θα
πάρουν απάντηση από
το εργατικό κίνημα.

