ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΟΧΙ Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ. ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΣ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΘΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ. ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΠΟΔΙ. ΝΑ ΓΕΜΙΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΟΥΛΜΑΝ.
ΝΑ ΚΑΤΗΦΟΡΙΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΩ ΕΛΛΑΔΑ, ΝΑ ΑΝΗΦΟΡΙΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΩ.
ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΨΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΙΟΝΙΟ, ΝΑ ΠΛΕΥΣΟΥΜΕ ΑΠΟ
ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ. ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΙΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ.

ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ
Γραφεία: Σωκράτους 23, Τ.Κ. 105 52 ΑΘΗΝΑ

Νοέμβρης 2018 Όργανο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος ΙΚΑ & ΕΤΜ Αριθμ. Φύλλου 435
Της... σύνταξης

Συγχωροχάρτι δεν δίνουμε
Αγωνιώδης είναι η προσπάθεια της κυβέρνησης να πείσει πως με την «έξοδο από τα μνημόνια» ήρθε καινούρια
εποχή, καλύτερη για το λαό. Εκλογές γαρ. Κι ένα από τα
«δυνατά» χαρτιά της είναι το συνταξιοδοτικό, η τύχη των
συντάξεων των πριν τον Ιούνη του 2016 συνταξιούχων, η
περικοπή ή όχι της προσωπικής διαφοράς τους.
Επιχειρεί να μας πείσει πως έδωσε νέα μάχη με τους
θεσμούς, …ξαναμάτωσε για χάρη μας, για να αποσπάσει
την συγκατάβασή τους και να μην γίνουν αυτές οι περικοπές. Ρίχνει και κάποια επιχειρήματα ότι οι περικοπές δεν
είναι διαρθρωτικό, μεταρρυθμιστικό μέτρο, αλλά μόνο
οικονομικό. Λες και όλα τα αντιλαϊκά μέτρα δεν είχαν τη
βάση τους στην επιλογή το κράτος να απαλλαχτεί από τα
οικονομικά βαρίδια των συγκεκριμένων εργατικών- λαϊκών
κατακτήσεων (συντάξεις, πρόνοια, υγεία, κοινωνικές
παροχές κλπ), ώστε να μπορέσει να δώσει ακόμα πιο
μεγάλα κομμάτια της πίττας στο μεγάλο κεφάλαιο. Λες και
τα πλεονάσματα που απαιτούσαν οι δανειστές δεν ήταν
οικονομικά, σε δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά σε… πετσετάκια!!
Προχώρησε και στην με νομοθετική ρύθμιση κατακρεούργηση των συντάξεων, παλιών και νέων, διαφόρων
περιπτώσεων (πχ χηρείας). Με στόχο καθαρά οικονομικό,
να διαμορφώσει τα ματωμένα πλεονάσματα, που απαιτούσε το κεφάλαιο και οι εκφραστές του, ντόπιοι και ξένοι.
Μάλιστα οι «θεσμοί» αποκάλυψαν πως οι περικοπές ήταν
πρόταση- απόφαση της κυβέρνησης και όχι δική τους.
Σήμερα η κυβέρνηση ανακάλυψε πως το μέτρο αυτό είναι
αχρείαστο. Αυτό το ίδιο, που πριν δυο χρόνια το θεωρούσε όχι μόνο χρειαζούμενο, αλλά αδιαμφισβήτητα αναγκαίο.
Ασφαλώς η σκοπιμότητα της «αλλαγής» αυτής είναι
πολιτικάντικη- προεκλογική. Τι κρύβει όμως πίσω της. Η
κυβέρνηση ζητάει μια αναβολή ή καθυστέρηση προωθώντας ταυτόχρονα την εφαρμογή όλων των άλλων αντιλαϊκών μέτρων (μείωση αφορολόγητου, εργοδοτικών εισφορών, ληστεία των πλειστηριασμών και κατασχέσεων, ακύρωση των αντίμετρων που έδιναν ανάσες για κάποιες
στραγγαλισμένες περιπτώσεις κ.α.). Η προσωπική διαφορά βέβαια θα δημιουργηθεί. Η λογική είναι: ας αφήσουμε
για λίγο καιρό τους σημερινούς συνταξιούχους να διατηρήσουν το εισπραττόμενο εισόδημά τους, αφού πιάσαμε
για φέτος το πλεόνασμα που θέλαμε, ώστε να υπάρχουν
κάποιοι που θα τους ληστέψουμε του χρόνου ή του παραχρόνου για να εξασφαλίζουμε τα επόμενα πλεονάσματα.
Κι έχουμε και το δεδομένο πως, αφού θα διατηρήσουν
αυτό το εισόδημα, τόσο περισσότερα θα τους πάρουμε με
την μείωση του αφορολόγητου. Πάλι κερδισμένος θα είναι
ο κρατικός προϋπολογισμός. Κι έπειτα υπολογίζουν στο
Τσιπραίικο ρητό: αυτοί είναι υποψήφιοι μακαρίτες…
Το ξαναλέμε λοιπόν. Η όποια καθυστέρηση των περικοπών θα είναι αποτέλεσμα της δράσης του εργατικού και
ασφαλώς συνταξιουχικού κινήματος, της πίεσης που ασκεί
στην κυβέρνηση. Δεν θα είναι παροχή, δώρο της κυβέρνησης. Δεν της οφείλουμε καμιά ευγνωμοσύνη για την αναβολή της ληστείας μας, που αυτή οργάνωσε. Και δεν της
δίνουμε συγχωροχάρτι για τα πεπραγμένα της. Την έχουμε καταδικάσει ήδη στην συνείδησή μας οριστικά και αμετάκλητα. Κι ακόμη βρισκόμαστε σε συνεχή επιφυλακή και
επαγρύπνηση γιατί δεν πρόκειται να τελειώσει η υπόθεση
εδώ. Η περικοπή της ΠΔ θα καραδοκεί συνεχώς για να
εμφανιστεί ξανά.
Τα κυβερνητικά κόμματα θα εισπράξουν την καταδίκη
αυτή κι όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών, όταν οι επιλογές μας θα στραφούν σε εκείνους, που πραγματικά όλα
αυτά τα χρόνια βρέθηκαν στο πλευρό μας, βοήθησαν με
όλες τους τις δυνάμεις να εμποδιστεί η εφαρμογή της
πολιτικής αυτής. Την ίδια τύχη θα έχουν και η ΝΔ και τα
άλλα μικρότερα κόμματα- κολαούζοι τους, που σπρώχνονται ποιο θα πάρει μια καλή θέση στην επόμενη συγκυβέρνηση, είτε με τον ΣΥΡΙΖΑ, είτε με τη ΝΔ. Έτσι κι αλλιώς
είναι όλοι συνένοχοι στο έγκλημα, που τόσα χρόνια διαπράττεται σε βάρος του λαού και των συνταξιούχων. Γιατί
και ο λαός και οι συνταξιούχοι έχουν γνώση πλέον.

ΤΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το προνάκρουσμα για τις 15 Δεκέμβρη αποτέλεσαν οι τρεις μεγάλες συγκεντρώσεις της ΣΕΑ, των Ομοσπονδιών και των εκατοντάδων σωματείων σε
όλη τη χώρα στην Αθήνα, Στη Θεσσαλονίκη και στο Ρέθυμνο. Το μήνυμα
απεστάλη. Είμαστε εδώ. Δεν μας ξεγελάτε με ψέματα, με αναστολή περικοπών, με ελπίδες απατηλές και προεκλογικές. Η πολιτική σας σπάθη θα
εξακολουθήσει να κρέμεται πάνω από τα κεφάλια μας.

ΑΘΗΝΑ: συγκέντρωση
στις 20/11

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
Συγκέντρωση στις 19/11

Η συγκέντρωση στην Αθήνα, ολοκληρώνοντας την
τριάδα των κινητοποιήσεων του Νοέμβρη ήταν συγκλονιστική. Οι συνταξιούχοι από την Αττική, την Πελοπόννησο,
την Στερεά Ελλάδα και νησιά, χιλιάδες, συνέρευσαν στην
πλατεία Κλαυθμώνος. Στο φουλ οι μηχανές των πούλμαν,
των καραβιών για να μεταφέρουν τους συναδέλφους
στην Αθήνα.
Η πλατεία αποδείχτηκε πολύ μικρή για να χωρέσει το
πλήθος αυτό, που γέμισε και τη Σταδίου κι από τις δύο
μεριές.
Με τις σημαίες και τα πανό των σωματείων τους, τα
μαχητικά τους συνθήματα, χιλιάδες απόμαχοι της δουλειάς διαδήλωσαν στους δρόμους της Αθήνας. Απέναντι
στην προσπάθεια της κυβέρνησης να καλλιεργήσει εφησυχασμό γύρω από το ζήτημα συνέχεια στη σελ. 4

Πολύ μαζική ήταν η συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη,
που οργάνωσαν τα σωματεία συνταξιούχων της περιοχής
από τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, όλη την Μακεδονία και τη
Θράκη. Όλος ο χώρος της πλατείας στο Άγαλμα Βενιζέλου και οι δρόμοι που οδηγούσαν εκεί γέμισαν χιλιάδες
συνταξιούχους, που ήρθαν με πούλμαν από όλες τις
περιφέρειες αυτές στη Θεσσαλονίκη. Είχε προηγηθεί μια
εντατική δράση από τα σωματεία σε όλες τις πόλεις, με
συγκεντρώσεις, συσκέψεις, εξορ- συνέχεια στη σελ. 4

ΚΡΗΤΗ- Ρέθυμνο:
Παγκρήτια Συγκέντρωση
στις 31 Οκτώβρη

Πάνω από 2000 συνταξιούχοι από όλο το νησί συναντήθηκαν στο Ρέθυμνο, στην μεγαλύτερη συγκέντρωση,
ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της ΣΕΑ και των σωματείων τους. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη. Χαιρετισμούς απηύθυναν
εκπρόσωποι των Εργατικών Κέντρων Ρεθύμνου και Χανίων. Χαιρέτισαν επίσης οι Πρόεδροι των σωματείων από
όλες τις πόλεις της Κρήτης. Τις κεντρικές ομιλίες έκαναν
οι Ραλλάκης Μανώλης Γ.Γ. της ΟΣΙΚΑ και ο Χρήστος
Κολοβός Οργανωτικός Γρ. της συνέχεια στη σελ. 4
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Το υπόμνημα που η ΣΕΑ κατέθεσε στον
Πρωθυπουργό και τα Κόμματα της
Βουλής (πλην της φασιστικής «Χρ. Αυγής»)
μετά το συλλαλητήριο
κ. Πρωθυπουργέ
Κυρίες, Κύριοι Εκπρόσωποι των
Κομμάτων
Τη Δευτέρα 19.11.και την Τρίτη
20.11.2018 οι συνταξιούχοι όλης της
χώρας πραγματοποιούν δύο ακόμα
πανελλαδικές συγκεντρώσεις σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα αντίστοιχα. Οι συγκεντρώσεις μας σε όλη την χώρα από την
αρχή του χρόνου έχουν ξεπεράσει τις
140.
Οι Συνταξιουχικές οργανώσεις από το
έτος 2009 έχουν πραγματοποιήσει εκατοντάδες κινητοποιήσεις, τοπικές, περιφερειακές, πανελλαδικές, σε όλη την
χώρα, ενάντια στις αντισυνταξιουχικέςαντιλαϊκές πολιτικές που έχουν εφαρμόσει όλες οι κυβερνήσεις σε βάρος των
συνταξιούχων, των εργαζομένων, του
λαού. Οι περικοπές που έχουμε δεχθεί
μέχρι σήμερα στις συντάξεις μας, στην
υγεία, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,
τις κοινωνικές μας παροχές είναι άδικες,
καταστρεπτικές και θανατηφόρες. Τα
ταμεία μας τα λεηλάτησαν το κράτος για
λογαριασμό των επιχειρηματικών ομίλων
και των τραπεζών και όχι οι συνταξιούχοι.
Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας, είμαστε
σε γενικό πανελλαδικό ξεσηκωμό, σε
αποφασιστική, αδιάκοπη δράση, οργάνωση και πάλη.
Το κίνημα των συνταξιούχων από τον
αγώνα δεν πρόκειται να υποχωρήσει.
Δεν θα υποταχθεί, δεν θα αποδεχτεί
τετελεσμένα.
Οι συνταξιούχοι όλα τα προηγούμενα
χρόνια έχουν τραβήξει τα πάνδεινα από
τις περικοπές που δέχθηκαν στις συντάξιμες αποδοχές τους, στην υγεία, φάρμακα, κοινωνικά δικαιώματα από τις προηγούμενες κυβερνήσεις.
Στα χρόνια της σημερινής διακυβέρνησης δεχτήκαμε νέα πλήγματα, σε ότι οι
προηγούμενες κυβερνήσεις σφαγίασαν.
Με τον νόμο 4387/16 έγινε επανυπολογισμός στους νέους συνταξιούχους με
μεγάλες περικοπές, μας αφαιρέθηκε το
ΕΚΑΣ, μειώθηκαν δραστικά οι επικουρικές μέχρις εξαφάνισης, οι συντάξεις
χηρείας, και τώρα είμαστε μπροστά σε
νέο σφαγιασμό, με τις μειώσεις της προσωπικής διαφοράς, την περικοπή των
οικογενειακών επιδομάτων, την μείωση
του αφορολόγητου, που μας αφαιρούν 3
έως 4 ακόμα συντάξεις τον χρόνο.
Και τα μέτρα συνεχίζονται όταν ο νέος
προϋπολογισμός για το 2018 δίνει νέο
χτύπημα στο δικαίωμα του λαού στην
υγεία – περίθαλψη, αφού προβλέπει νέα
μειωμένα κονδύλια για την υγεία, τον
ΕΟΠΥΥ, τα δημόσια νοσοκομεία και ιδρύματα, περιορισμό στην ιατρική και φαρμακευτική αγωγή ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ. Όλα αυτά αποδείχνουν ότι η
δυστυχία των συνταξιούχων, των εργαζομένων και του λαού αποτελεί τη βασική
προϋπόθεση των επιχειρηματικών ομίλων για την αύξηση των κερδών τους και
της λεγόμενης ανάπτυξης.
Είμαστε στο δρόμο του αγώνα, γιατί
πιστεύουμε ότι με τον πλούτο που παράγουμε, μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα
εμείς και τα παιδιά μας, που και αυτά
θυσιάζονται στο βωμό του κέρδους με
ανεργία, με μισθούς και εργασιακές σχέσεις δουλοκτητικές.
Την ίδια ευθύνη έχουν και εκείνα τα
κόμματα, που είτε ψήφισαν, είτε αποδέχτηκαν την εφαρμογή των τριών μνημονίων κι ενώ δήθεν καταγγέλλουν την
κυβέρνηση για τα σε βάρος μας μέτρα,
θα κινηθούν στις ίδιες ράγες της εφαρμογής των αντιλαϊκών πολιτικών.
Διεκδικούμε ό,τι με τη βία μας έχει
αφαιρεθεί. Οι συντάξεις μας, τα δικαιώματά μας στην κοινωνική ασφάλιση δεν

είναι χάρισμα, δεν τα χρωστάμε σε
κανένα δανειστή και θα τα διεκδικήσουμε μέχρι το τέλος.
Αγωνιζόμαστε και απαιτούμε:
• Κανένας επανυπολογισμός, καμία
εφαρμογή της μείωση με την προσωπική διαφορά στις κύριες και επικουρικές μας συντάξεις και την κατάργηση
του
νόμου
4387/16
(νόμος
Κατρούγκαλου) και όλων των αντιασφαλισιτκών νόμων.
• Να δοθούν άμεσα αυξήσεις σε όλες
τις συντάξεις και να ορισθεί η κατώτερη σύνταξη στα 600 ευρώ από τα 360
που είναι σήμερα.
• Όχι στη μείωση του αφορολόγητου,
την περικοπή των οικογενειακών μας
επιδομάτων, του ΕΚΑΣ και των συντάξεων χηρείας.
• Διεκδικούμε ό,τι μας έχει αφαιρεθεί,
από όλο το αντισυνταξιουχικό - αντιασφαλιστικό νομικό πλαίσιο που ψήφισαν όλες οι κυβερνήσεις.
• Να αποδοθούν άμεσα χωρίς αιτήσεις,
δικαστήρια και προαπαιτούμενα, όσα
ακόμα η κυβέρνηση αυθαίρετα παρακρατεί σε κύριες - επικουρικές συντάξεις. Να εφαρμοσθούν τώρα όλες οι
δικαστικές αποφάσεις που προβλέπουν επιστροφές σε όλους τους
συνταξιούχους και η απόφαση του
ΣτΕ του Ιούνη του 2015.
• Άμεση ανακεφαλαιοποίηση των ταμείων μας.
• Άμεση καταβολή σε όλους τους
συνταξιούχους των πληρωμένων
δώρων μας.
• Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν υγείαιατροφαρμακευτική περίθαλψη για
όλους χωρίς προϋποθέσεις και προαπαιτούμενα. Εξάλειψη της εμπορευματοποίησης με πολιτική πλήρους λειτουργίας όλων των βαθμίδων του
τομέα Υγείας.
• Άμεση χρηματοδότηση του δημόσιου
συστήματος υγείας από τον κρατικό
προϋπολογισμό για κάλυψη όλων των
αναγκών των δημόσιων δομών. Την
δωρεάν παροχή όλων των ιατρικών και
εξεταστικών επισκέψεων, της φαρμακευτικής και νοσοκομειακής αγωγής.
• Την επαναλειτουργία των νοσοκομείων που έκλεισαν, των μονάδων που
καταργήθηκαν. Την άμεση πρόσληψη
του αναγκαίου ιατρικού, παραϊατρικού
και βοηθητικού προσωπικού. Την χρηματοδότηση για την προμήθεια των
απαραίτητων αναλώσιμων, φαρμάκων
κ.α.
• Κατάργηση των παρακρατήσεων για
την υγεία στις κύριες και επικουρικές
συντάξεις.
• Άμεση απόδοση σύνταξης στους
συνταξιούχους του ΟΑΕΕ, που οφείλουν πάνω από 20.000 ευρώ, με την
αναλογία των ασφαλιστικών εισφορών
που έχουν καταβάλει και απόδοση του
παρακρατηθέντος ποσού για κοινωνικό τουρισμό του νόμου 3863/10.
• Εκφράζουμε την αντίθεσή μας στις
νέες θανατηφόρες περικοπές του
κρατικού προϋπολογισμού για το έτος
2018.
Κάνουμε γνωστό σε όλους ότι, τα
αιτήματά μας είναι δίκαια. Τις συντάξεις
μας, τα δικαιώματα στην υγεία, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την κοινωνική
προστασία και ασφάλιση τα έχουμε πληρώσει με την δουλειά μας, με το αίμα της
ζωής μας και τα διεκδικούμε μέχρι
τέλους.
- Το ίδιο υπόμνημα απεστάλη στους
υπουργό και υφυπουργό Εργασίας με
το αίτημα συνάντησης μαζί τους μετά
το τέλος του συλλαλητηρίου.

22ο Συνέδριο της ΟΣΙΚΑ. Στο Συνέδριο
εκλέχτηκαν επίσης:
Για το νέο Γενικό Συμβούλιο
1. ΚΟΥΜΑΝΤΖΕΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
2. ΣΚΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
3. ΚΡΕΠΑΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
4. ΚΟΤΣΑΡΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
5. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
6. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΗΛΙΑΣ
7. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
8. ΒΟΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
9. ΚΑΡΥΑ ΕΛΕΝΗ
10. ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
11. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
12. ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
13. ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
14. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
15. ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
16. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Το 35μελές ΓΣ αποτελούν οι παραπάνω
εκλεγέντες και τα 19 μέλη του ΔΣ της
ΟΣΙΚΑ (η σύνθεση του νέου ΔΣ δημοσιεύτηκε στο τεύχος του ΠΑ του
Οκτώβρη)
Για την νέα Ελεγκτική Επιτροπή
1. ΓΚΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
2. ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

3. ΤΣΙΧΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Αντιπρόσωποι στο 37ο Συνέδριο της
ΓΣΕΕ
1. ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΟΣ
2. ΡΑΛΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
3. ΠΑΛΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
4. ΣΟΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5. ΤΟΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
6. ΜΑΚΚΑΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ
7. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
8. ΒΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
9. ΔΕΡΕΜΠΕΗ ΔΙΑΛΕΧΤΗ
10. ΡΟΥΣΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
11. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
12. ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
13. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
14. ΓΚΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
15. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ ΟΛΓΑ
16. ΚΑΡΥΑ ΕΛΕΝΗ
17. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
18. ΒΟΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
19. ΣΚΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
20. ΤΡΕΛΛΗ ΦΑΝΗ
21. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
22. ΘΕΟΦΥΛΑΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ

Πολυτεχνείο: η 45η επέτειος της
εξέγερσης

Τα συνθήματα του
Πολυτεχνείου είναι ζωντανά, επίκαιρα, ζουν στην
συνείδηση του λαού.
Ζει το «ψωμί- παιδείαελευθερία»:
Γιατί υπάρχουν και
σήμερα
εκατομμύρια
συνάνθρωποί μας που δεν
έχουν, ναι, ψωμί να φάνε.
Άνεργοι, φτωχοί, χαμηλοσυνταξιούχοι, εξαθλιωμένοι, εργαζόμενοι που αμείβονται με 200- 400 ευρώ,
άνεργοι που δεν πληρώνονται.
Γιατί η παιδεία μας και
σήμερα είναι ταξική, χειροτερεύουν οι όροι προσφοράς της προς τα παιδιά
του λαού, είναι εργαλείο

για την εξυπηρέτηση των
επιχειρηματικών συμφερόντων.
Γιατί η ελευθερία μας
έχει ανατεθεί στους δανειστές μας, στην ΕΕ, στο
ΔΝΤ και τον ΟΟΣΑ, στους
αμερικανούς και το ΝΑΤΟ,
έχει μετατραπεί σε ασυδοσία όλων αυτών να κάνουν
ότι θέλουν στη χώρα μας ,
σε βάρος του λαού μας.
Ζει το «έξω οι ΗΠΑ- έξω
το ΝΑΤΟ»:
Γιατί και σήμερα οι αμερικανοί έχουν εδραιώσει
μια νέας μορφής επικυριαρχία. Ο αμερικανός πρέσβης αλωνίζει την χώρα,
παίρνει κάθε μέρα αναφορά από την κυβέρνηση για

τα πεπραγμένα της. Η
χώρα έχει μετατραπεί σε
μια απέραντη αμερικανοΝΑΤΟική βάση, το ΝΑΤΟ
ορίζει την λειτουργία των
ενόπλων δυνάμεών της.
Θα συνεχίσουμε λοιπόν
όχι απλά να τιμούμε την
επέτειο του Πολυτεχνείου,
αλλά να κρατάμε ζωντανό
εκείνον τον αγώνα με
μεγαλύτερη ακόμα ορμή,
οργή και αποφασιστικότητα, με στόχο να εξασφαλιστούν το ψωμί, η παιδεία
και η ελευθερία του λαού
μας, να απαλλαχτούμε από
την ιμπεριαλιστική παρουσία των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ.
Το Πολυτεχνείο ΖΕΙ!!!

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 28 ΝΟΕΜΒΡΗ.
ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ
ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ.
ΜΠΡΟΣΤΑ ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ, ΤΩΝ
ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΩΝ.
ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΑΥΤΟΝ. ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ, ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ
ΑΓΩΝΑΣ. ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΑΥΤΗ.

ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ
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Το εργατικό και λαϊκό κίνημα δεν δικάζονται
Η δράση του ταξικού
εργατικού κινήματος δεν
θα σταματήσει. Οι αγώνες
δεν ποινικοποιούνται. Η
τρομοκρατία δεν θα περάσει.
Γυρνάμε
ολοταχώς
πίσω στη δεκαετία του
‘60. Τότε που το εργατικό
και λαϊκό κίνημα δεχόταν
αλλεπάλληλα χτυπήματα
από το αντιδραστικό πολιτικό καθεστώς, επειδή
σήκωνε κεφάλι, στεκόταν
ξανά στα πόδια του, διεκδικούσε τα δικαιώματά
του. Τότε που η αστυνομία έκανε επιδρομές στα
γραφεία των συνδικάτων,
συλλάμβανε συνδικαλιστές, η αστική δικαιοσύνη
τους δίκαζε και καταδίκαζε, απαγόρευε απεργίες
κ.α.
Σήμερα, με την «αριστερή» συγκυβέρνηση
των… ΑΝΕΛ, έχουμε ξανά
την απαγόρευση των
απεργιών. Έχουμε ξανά
τα μπουκαρίσματα της
αστυνομίας στις συνεδριάσεις και διαδικασίες των
συνδικάτων. Έχουμε την
θρασεία απαίτηση αστυνομικών αξιωματούχων
από απεργούς να σταματήσουν την απεργία τους.
Έχουμε την οπλοφορούσα απειλή αστυνομικών
απέναντι σε απεργούς.
Έχουμε την ανεξάρτητη δικαιοσύνη, που απαιτεί από τα συνδικάτα να
της δώσουν πλήρη αναφορά για το πότε, με

ποιους και γιατί έκαναν
εκλογές, συνέδρια κλπ.
Τώρα προστέθηκαν και οι
έφοδοι του ΣΔΟΕ. Κι
αυτές οι υπηρεσίες φαίνεται να δείχνουν μια περίεργη(;) εμπιστοσύνη σε
«ανώνυμες» καταγγελίες
σε βάρος των συνδικάτων.
Τα χαφιεδίστικα όργανα των κρατικών και νεοπαρακρατικών
μηχανισμών φαίνεται ότι αναβαθμίστηκαν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ και
ανέλαβαν έργο. Την προβοκάτσια, τη συκοφάντηση, την υπονόμευση του
ταξικού, εργατικού κινήματος. Δεν θα περάσουν
τα σχέδιά τους. Η εργατική τάξη δεν θα τρομοκρατηθεί, δεν θα υποστείλει
την σημαία του αγώνα. Η
ρουφιανιά και ο χαφιεδισμός έχουν κοντά ποδάρια, θα ξεσκεπαστούν και
αυτοί και οι καθοδηγητές
τους.
Δεν μπορούμε να μην
καταδικάσουμε την κατάπτυστη απαίτηση της ηγεσίας της ΓΣΕΕ(;;;) προς
την κυβέρνηση να στέλνει
την αστυνομία να επιβλέπει τις δραστηριότητες
των συνδικάτων. Ζήλεψαν
φαίνεται τη… δόξα του
Μακρηθεοδωρακισμού
των ίδιων σκοτεινών εποχών και την διεκδικούν για
τον εαυτό τους. Άντε και
εις… κατώτερα!!!

Η απόδοση των αναδρομικών σε ένστολους,
γιατρούς του ΕΣΥ κλπ
Η κυβέρνηση προχώρησε στην με νομοθετική
ρύθμιση απόδοση των
αναδρομικών από μισθούς
και συντάξεις στους
ένστολους, γιατρούς του
ΕΣΥ, δικαστικούς (ειδικά
μισθολόγια), που είχαν
παρακρατηθεί με τους
νόμους της ΝΔ και του
ΠΑΣΟΚ. Ταυτόχρονα, με
τροπολογία, οριστικοποίησε την εφαρμογή του
νόμου 4387/16 και για τις
περιπτώσεις αυτές, ώστε
να μην υπάρχει πιθανότητα να διεκδικηθεί η επιστροφή των μισθών και
συντάξεων στο ύψος πριν
τις περικοπές, κάτι που θα
άνοιγε το δρόμο και για
άλλες κατηγορίες εργαζομένων και συνταξιούχων.
Τι πρέπει να κρατήσουμε από την υπόθεση αυτή.
Η κυβέρνηση δεν απέδωσε τα χρωστούμενα λόγω
των δικαστικών αποφάσεων που είχαν βγει για τις
αγωγές των ενδιαφερόμενων. Τα δικαστήρια είχαν
εκδώσει τις αποφάσεις
τους από το 2014. Η
κυβέρνηση τις έγραψε
στα παλιά της τα παπούτσια. Το ξεκαθάρισε και ο
Τσίπρας, που παραδέχτηκε στη Βουλή, πως «δεν
υπήρχε νομική υποχρέωση της κυβέρνησης να
συμμορφωθεί με τις αποφάσεις αυτές, παρά μόνο
ηθική». Επειδή βέβαια
ξέρουμε πολύ καλά, πως

η κυβέρνηση αυτή (όπως
και οι προηγούμενες) δεν
έχει καμιά ηθική στην
πολιτική της, καμιά ηθική
υποχρέωση προς τους
εργαζόμενους και το λαό,
θεωρούμε πως η ενέργειά
της έχει να κάνει με δυο
παράγοντες. Ο πρώτος
είναι οι εκλογές και η προσπάθεια να κερδίσει
ψήφους από αυτά τα
στρώματα. Ειδικά οι ΑΝΕΛ
παλεύουν κυριολεκτικά
για την πολιτική επιβίωσή
τους, οπότε ο Καμμένος
σαν υπουργός Άμυνας
έβαλε μπροστά την ρύθμιση αυτή.
Ο δεύτερος είναι οι
αγωνιστικές αντιδράσεις
των κατηγοριών αυτών,
που η κάθε μια τις έκφρασε με τον δικό της τρόπο
(έγιναν και συγκεντρώσεις, συλλαλητήρια, εκδόθηκαν αποφάσεις συνδικαλιστικών
οργάνων,
υπήρξε σε ένα βαθμό και
συμμετοχή στις γενικότερες κινητοποιήσεις των
συνταξιούχων). Και η
περίπτωση αυτή επιβεβαιώνει την θέση του αγωνιστικού κινήματος πως οι
λύσεις στα προβλήματα
θα έρθουν μόνο κάτω από
την πίεση των αγώνων, με
πολιτική απόφαση της
(κάθε φορά) κυβέρνησης
και όχι από τις αποφάσεις
δικαστηρίων. Στην κατεύθυνση αυτή θα επιμείνουμε.
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Δικαστικές αγωγές: μια
άλλη πλευρά
Το αγωνιστικό κίνημα
των συνταξιούχων έχει
ξεσκεπάσει τον αποπροσανατολιστικό κουρνιαχτό, που σηκώνουν εδώ
και καιρό ΜΜΕ, δημοσιογράφοι, ιθύνοντες «συνταξιολόγοι» και μεγαλοδικηγόροι, καθώς και σύλλογοι συνταξιούχων, που
μένουν μακριά από την
αγωνιστική δράση. Αυτό
το κύκλωμα (όπου όσοι
συμμετέχουν, άλλοι συνειδητά και άλλοι άθελά
τους ίσως) στόχο έχει να
εξασφαλίσει την τεράστια
πελατεία των συνταξιούχων στα δικηγορικά γραφεία.
Ας δούμε μια πρακτική
πλευρά. Οι συνταξιούχοι
είναι περίπου 2.500.000.
Αν υποθέσουμε πως όλοι
αυτοί προχωρούν σε αγωγές υπάρχουν οι εξής
παραδειγματικές περιπτώσεις. Αν πάνε όλοι
ατομικά, οι αγωγές θα
είναι 2.500.000. Αν πάνε
σε αγωγές ομαδικές των
200 ατόμων, οι αγωγές θα
είναι 12.500. Αν πάνε σε
500 ατόμων, οι αγωγές θα
είναι 5.000. Δεν δίνουμε
άλλα παραδείγματα, ο
καθένας μπορεί να κάνει
τους αντίστοιχους υπολογισμούς. Βάζουμε το απλό
ερώτημα. Με το δεδομένο
πως ο ΕΦΚΑ θα ασκήσει
εφέσεις σε όλες τις τυχόν
θετικές πρωτόδικες απο-

φάσεις για όλες τις αγωγές, αμέσως οι αριθμοί
των δικαστικών διαδικασιών θα διπλασιαστούν
(αφήνουμε έξω την πρώτη
περίπτωση, οι άλλες θα
γίνουν αυτόματα 25.000
και 10.000 αντίστοιχα).
Πόσα χρόνια θα χρειαστεί
για να τελεσιδικήσουν
όλες; Με το επίσης άλλο
δεδομένο πως μια αγωγή
(πρωτόδικη και έφεση)
χρειάζεται περίπου 5- 10
χρόνια για να τελεσιδικήσει, κατά πάσα πιθανότητα θα φύγει όλος ο 21ος
αιώνας κι ακόμα δεν θα
έχει τελειώσει η υπόθεση
αυτή. Το τρίτο δεδομένο
είναι πως ελάχιστοι σημερινοί συνταξιούχοι θα
έχουν την «τύχη» να
ζήσουν αυτή την κατάληξη.
Στην ίδια κατάσταση
οδηγεί και η διαδικασία
των αιτήσεων, αφού
αυτές αποτέλεσμα θα
έχουν (υποθετικά), μόνο
εφ’ όσον συνοδευτούν
από αγωγές, οπότε επιστρέφουμε στην προηγούμενη περίπτωση.
Ας δώσουμε λοιπόν
εμείς οι ίδιοι ένα τέλος
στις αυταπάτες των αιτήσεων και αγωγών κι ας
πυκνώσουμε δυναμικά τις
γραμμές του αγωνιζόμενου κινήματος των συνταξιούχων.

Λαός και δημόσιο συμφέρον
Το βασικό επιχείρημα της
κυβέρνησης για την έφεση που
κατέθεσε εναντίον της πρωτόδικης, υπέρ συνταξιούχου, απόφασης πρωτοδικείου για την
επιστροφή των κλεμμένων αναδρομικών για τα δώρα και την
εισφορά αλληλεγγύης ήταν
πως, οι νόμοι που επέβαλαν τις
περικοπές «ψηφίστηκαν και
εφαρμόστηκαν για το δημόσιο
συμφέρον».
Επειδή όμως η ελληνική
γλώσσα από αρχαιοτάτων χρόνων έχει ξεκαθαρίσει τις έννοιες
των λέξεων και τη μεταξύ τους
σχέση, έχουμε να σημειώσουμε

τα εξής: Στην αρχαιοελληνική
γλώσσα η λέξη «δήμος» σήμαινε
τον λαό. Στην Αθηναϊκή δημοκρατία (δουλοκτητική βέβαια) ο
«δήμος», ας πούμε, που μαζευόταν στην Πνύκα για να δικάσει
ήταν ο λαός.
Ο «δήμος» που ψήφιζε για τις
διάφορες υποθέσεις, που παρακολουθούσε θέατρο ήταν ο
λαός. Κατά συνέπεια στη γλώσσα μας το «δημόσιο συμφέρον»
ταυτίζεται με το λαϊκό.
Η κυβέρνηση όμως με την
γλωσσική λαθροχειρία της μας
λέει πως το δημόσιο συμφέρον
είναι αντίθετο με το λαϊκό. Κι

ενώ ψηφίζει και εφαρμόζει
νόμους υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, ταυτόχρονα παραδέχεται πως οι νόμοι αυτοί είναι
εναντίον του λαϊκού συμφέροντος.
Πως το λαϊκό συμφέρον εν
τέλει βρίσκεται σε αντίθεση με
το δημόσιο και δεν μπορούν να
συνυπάρχουν, πως το ένα δεν
μπορεί να εξυπηρετηθεί από το
άλλο.
Κι έτσι οι εργαζόμενοι, οι
συνταξιούχοι, οι άνεργοι, οι
αγρότες, ο λαός συνολικά δεν
έχει καμία σχέση με τον «δήμο»
κι ότι αναφέρεται στον «δήμο»

δεν ισχύει για το λαό. Ο «δήμος»,
το δημόσιο αποκτούν μια ουδέτερη σημασία, που βρίσκεται
έξω και πάνω από κάθε τι λαϊκό.
Ο λαός παύει να είναι «δήμος».
Και το συμφέρον του παύει να
ταυτίζεται με το δημόσιο.
Στη σύγχρονη αστική δημοκρατία μας η λέξη «δημόσιο»
βέβαια δεν έχει καμία ουδετερότητα, όσον αφορά την ταξική
ερμηνεία της. Έχει αποκτήσει
ταξικά χαρακτηριστικά, αυτά
της αστικής τάξης.
Δημόσιο είναι πλέον ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα των
καπιταλιστών. Η αστική τάξη

έχει «δημεύσει» την δημόσιαλαϊκή σχέση, την έχει απαλλοτριώσει και έχει αποξενώσει τα
δύο σκέλη της, το ένα από το
άλλο.
Και απ’ αυτή την οπτική πλευρά λοιπόν έχουμε καθήκον,
εμείς ο λαός, να ξαναγίνουμε
«δήμος», να ξαναενώσουμε το
«δημόσιο» με το «λαϊκό», να
βάλουμε το δημόσιο να εξυπηρετεί τα λαϊκά συμφέροντα,
αποκαθιστώντας και την γλωσσική ορθότητα, που διαστρεβλώνεται από την αστική, ταξική
θεώρηση.

70 ΧΡΟΝΙΑ ΟΣΙΚΑ
Το 2018 η Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ έκλεισε τα 70 χρόνια της. Είχαμε γενέθλια φέτος. Και
τα γιορτάσαμε. Όχι με τούρτες και κεράκια, αλλά στους δρόμους με πανό, σημαίες, συνθήματα,
σηκωμένες γροθιές. Όσο μεγαλώνουμε τόσο δυναμώνουμε. Και το αποδείχνουμε κάθε μέρα.
Έχουμε τα κότσια να τρέχουμε έναν αγωνιστικό Μαραθώνιο από την αρχή του έτους των 70ων
γενεθλίων μας μέχρι το τέλος του. Και μπορούμε να δεσμευτούμε πως έχουμε το κουράγιο να
τον συνεχίσουμε και στην επόμενη χρονιά και στην μεθεπόμενη και όσο χρειαστεί…..

ΖΗΤΩ ΤΑ 70ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ. ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ…

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ: συγκέντρωση
στις 20/11

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
Συγκέντρωση στις 19/11

συνέχεια από τη σελ. 1
της «προσωπικής διαφοράς» και συμβιβασμό με τις ήδη
πετσοκομμένες συντάξεις, απέναντι σε διάφορα επιτελεία που επιδιώκουν να απομακρύνουν τους συνταξιούχους από τον συλλογικό αγώνα, εγκλωβίζοντάς τους σε
δικηγορικά γραφεία και σε ατέρμονους δικαστικούς
λαβύρινθους, οι συνταξιούχοι με μια φωνή ξεκαθάρισαν:
«Ούτε αναστολή ούτε αναβολή, ο νόμος του Κατρούγκαλου να καταργηθεί!». Διατράνωσαν την απαίτησή τους
για επιστροφή όλων των αιματηρών περικοπών που τους
επέβαλαν διαδοχικά όλες οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου,
για κατάργηση ολόκληρου του άθλιου αντιασφαλιστικού
καθεστώτος, διεκδικούν αυξήσεις στις συντάξεις, επιστροφή 13ης και 14ης σύνταξης.
«Συνεχίζουμε αγωνιστικά! Δεν θα υποταχθούμε δεν θα
αποδεχθούμε τετελεσμένα». Όπως ανέφερε ο πρόεδρος
της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, Δήμος Κουμπούρης, «αυτή είναι η 143η κινητοποίηση σε αυτόν τον μεγάλο αγωνιστικό μαραθώνιο που ξεκινήσαμε. Αυτή είναι η
απάντηση των συνταξιούχων. Το κίνημα των συνταξιούχων από τον αγώνα δεν πρόκειται να υποχωρήσει. Δεν θα
υποταχθεί, δεν θα αποδεχθεί τετελεσμένα...». Όπως
υπογράμμισε, εξάλλου, το γεγονός ότι όλοι σήμερα
συζητάνε για την «προσωπική διαφορά» των παλιών
συνταξιούχων, «όλες οι τελευταίες εξελίξεις, είναι αποτέλεσμα του δικού μας αγώνα, της πίεσης που ασκεί αυτός
ο αγώνας, που δείχνει ότι μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα».
Απαντώντας στην κυβερνητική προπαγάνδα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΟΑΕΕ, Παντελής
Τάτσης, σημείωσε: «Με θράσος απύθμενο εμφανίζονται
κιόλας ως "κοινωνικά ευαίσθητοι" και γαλαντόμοι: Θα
διανείμουν, λένε, το "κοινωνικό μέρισμα" από 300 ευρώ
και ανάμεσα στους δικαιούχους θα είναι και κάποιοι
συνταξιούχοι, όταν τη δεκαετία των μνημονίων μάς αφαίρεσαν 78 δισ. ευρώ... Όμως, εμείς δεν πληρώσαμε
εισφορές για να κοιτάμε στα γεράματά μας αν θα μας
δώσουν φιλοδωρήματα. Εμείς πληρώσαμε για όλα αυτά
που μας έκοψαν. Αυτά δεν τα ξεχνάμε και τα διεκδικούμε
μέχρι και το τελευταίο σεντ. Και τα διεκδικούμε όχι με
αιτήσεις και αγωγές. Η δική μας αίτηση κατατίθεται στην
"πλατφόρμα" του "ιερού" πεζοδρομίου. Είναι η συμμετοχή μας στον μαραθώνιο αγώνα, μέχρι να καταργηθούν ο
νόμος Κατρούγκαλου και τα άλλα μνημονιακά τερατουργήματα».
Χαιρετισμούς απηύθυναν οι Χρήστος Μπουρδούκης,
πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων
Δημοσίου, ο Γιώργος Πεπόνης, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων ΕΛΤΑ, η Γεωργία Παπαδάκου, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΠΟΣΕ
ΟΑΕΕ, ο Αριστοτέλης Κάντας από την Ομοσπονδία
Συνταξιούχων Επικουρικών Ταμείων, ο Γιάννης Παπαδημητρίου από το Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Φθιώτιδας
και ο Γιώργος Δημητρουλής από το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Αιτωλοακαρνανίας. Στη συγκέντρωση παραβρέθηκε αντιπροσωπεία της Εκτελεστικής Γραμματείας του
ΠΑΜΕ.
Με το σύνθημα «Φέρτε πίσω όλα τα κλεμμένα, με αίμα
ο λαός τα έχει πληρωμένα» να κυριαρχεί, οι χιλιάδες
συγκεντρωμένοι μετά το τέλος της συγκέντρωσης κατευθύνθηκαν προς τη Βουλή. Απευθυνόμενος στους διαδηλωτές ο Δ. Κουμπούρης, τους κάλεσε να δώσουν και
πάλι το «παρών» στις 15 Δεκέμβρη στο πανελλαδικό
συνταξιουχικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα και στην
πορεία που θα ακολουθήσει στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά
και να σταθούν δίπλα στους εργάτες στις 28 Νοέμβρη
στις απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα. Όπως
τόνισε ο συνδικαλιστής, «με τον αγώνα μας μπορούμε να
τους σταματήσουμε. Να αποδώσουν πίσω στους συνταξιούχους ό,τι με τη βία μάς άρπαξαν οι κυβερνήσεις για
να τα δώσουν στους τραπεζίτες, στους βιομήχανους και
τους εφοπλιστές». Μιλώντας για τη σημασία αυτού του
αγώνα σημείωσε πως «το συνταξιουχικό κίνημα οικοδομήθηκε μέρα με τη μέρα, οργιά με την οργιά και με την
πάλη μας θα βγει στη στεριά. Θα βγούμε στη στεριά!».
Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης έξω από τη βουλή
έδωσε το «παρών» ο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήστος
Κατσώτης. Στη συνέχεια αντιπροσωπεία της ΣΕΑ επέδωσε στα κόμματα, πλην της φασιστικής Χρυσής Αυγής,
υπόμνημα με τα αιτήματά τους και είχε συνάντηση με τον
υφυπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Α. Πετρόπουλο.

συνέχεια από τη σελ. 1
μήσεις σε χώρους που συχνάζουν οι συνταξιούχοι, με
κινητοποίηση όλων των μελών τους. Η συγκέντρωση
συνεχίστηκε με πορεία στους δρόμους της μεγαλούπολης και κατεύθυνση στο Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης.
Στη συγκέντρωση μίλησαν εκπρόσωποι σωματείων
από Ήπειρο, Θεσσαλία, Θράκη, Δημόσιο και της Ομοσπονδίας του ΟΑΕΕ. Την κεντρική ομιλία στη συγκέντρωση έκανε ο Πρόεδρος της ΟΣΙΚΑ Δ. Κουμπούρης. Κατήγγειλε την κυβερνητική πολιτική, ανέδειξε την αξία των
αγώαων, πρόβαλε τα αιτήματα για άμεση κατάργηση του
ν. Κατρούγκαλου και επιστροφή όλων των κλεμμένων σε
όλους τους συνταξιούχους χωρίς αιτήσεις και αγωγές.
Να αποκατασταθούν οι συντάξεις στα επίπεδα προ
της κρίσης.
Κάλεσμα υπήρξε για συμμετοχή στις συγκεντρώσεις
των ταξικών συνδικάτων, του ΠΑΜΕ, στην απεργία στις
28/11, ενώ ανανέωσαν το ραντεβού τους στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στις 15 Δεκέμβρη στην Αθήνα.

ΚΡΗΤΗ- Ρέθυμνο:
Παγκρήτια Συγκέντρωση
στις 31 Οκτώβρη
συνέχεια από τη σελ. 1
Ο.Σ. ΟΑΕΕ.
Οι ομιλητές και η ίδια η συγκέντρωση κατάγγειλαν την
κυβερνητική πολιτική και την συμπαιγνία κυβέρνησης και
διοίκησης ΕΦΚΑ, που άσκησαν έφεση σε πρωτόδικη
δικαστική απόφαση, η οποία δικαίωσε συνταξιούχο για
την επιστροφή των κλεμμένων αναδρομικών από τους
13ο και 14ο μισθούς. Απαίτησαν την άμεση επιστροφή
όλων των αναδρομικών με πολιτική απόφαση της κυβέρνησης για εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ και των
πρωτοδικείων για όλους τους συνταξιούχους, χωρίς
αιτήσεις, αγωγές και άλλους όρους. Κάλεσαν τους
συνταξιούχους να μην πέφτουν στην παγίδα των δικαστικών προσφυγών που κάποιοι έχουν στήσει με στόχο να
εξασφαλίσουν πελατεία στα δικηγορικά γραφεία και να
καταθέσουν την απαίτηση των αγώνων για δικαίωσή
τους. Η συγκέντρωση ολοκληρώθηκε με πορεία μέσα
στην πόλη με κατάληξη στην Πλατεία Τεσσάρων Μαρτύρων.
Απόν «δήλωσε» το Ε.Κ. Ηρακλείου. Βλέπετε εκείνες
τις ημέρες φούντωνε το μαγείρεμα των κάλπικων αποτελεσμάτων στο συνέδριό του, από τις δυνάμεις του
κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού. Με τα
προβλήματα των συνταξιούχων θα απασχολούνταν...

Δεν τους χαρίζουμε την αναστολή τα
περικοπών της προσωπικής διαφοράς.
Δεν είναι «επιτυχία» δική τους. Είναι
αποτέλεσμα της αγωνιστικής δράσης
μας. Όλη την περασμένη οκταετία
κόντρα στους νόμους των ΝΔ- ΠΑΣΟΚ,
ενάντια στον νόμο Κατρούγκαλου από
το 2016. Σε εμάς ανήκουν οι συντάξεις, σ’ αυτούς οι προσωπικές διαφορές. Σε εμάς ο αγώνας να κρατήσουμε
ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο, σε
αυτούς η κατακρεούργηση των συντάξεων. Σε εμάς η κοινή δράση με την
εργατική τάξη και τα άλλα λαϊκά στρώματα, σε αυτούς οι κολιγιές με το
ΔΝΤ, τον ΟΟΣΑ, τους ευρωπαϊκούς
θεσμούς, τους ΝΑΤΟικούς επικυρίαρχους. Σε εμάς ο πλούτος που παράγεται, σε αυτούς η ληστεία του. Δεν
έχουμε τίποτα κοινό, δεν μας ενώνει
τίποτα. Μας χωρίζει άβυσσος.
Προετοιμαζόμαστε για το άλμα να
περάσουμε απέναντι, να τους ρίξουμε
στα Τάρταρα, να κατακτήσουμε αυτά
που μας κλέβουν.

Δελτίο τύπου εξέδωσε
η ΣΕΑ μετά την
συγκέντρωση στην Αθήνα
Οι αγώνες των συνταξιούχων θα
συνεχιστούν

Η ΣΕΑ ( Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα) χαιρετίζει τους
συνταξιούχους όλης της χώρας για την μαζική, αγωνιστική
συμμετοχή τους στις δυο πανελλαδικές συγκεντρώσεις
στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Από την αρχή του χρόνου
μέχρι σήμερα οι συνταξιούχοι όλης της χώρας έχουν
πραγματοποιήσει 143 συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις σε
έναν αγωνιστικό Μαραθώνιο, όπως τον ονομάσαμε, με
μαζική αγωνιστική συμμετοχή, που υποχρέωσε την κυβέρνηση σε αναδίπλωση και να μην προχωρήσει τα σχέδιά
της.
Το σύνθημα «είμαστε απόμαχοι της δουλειάς, όχι απόμαχοι της ζωής και του αγώνα» βρίσκει την έκφρασή του
σε αυτές τις δράσεις. Τώρα όλες οι συνταξιουχικές οργανώσεις ετοιμάζονται για το μεγάλο συλλαλητήριο στις 154
Δεκέμβρη,
Η αντιπροσωπεία της ΣΕΑ μετά την μεγαλειώδη συγκέντρωση στην Αθήνα επισκέφτηκε τα κόμματα της Βουλής,
πλην της φασιστικής Χρυσής Αυγής, και επέδωσε το ψήφισμά μας και ταυτόχρονα συναντήθηκε με τον Υφυπουργό
κ. Α. Πετρόπουλο, του έδωσε το υπόμνημα και απαίτησε
λύση στα προβλήματά μας. Ο υπουργός απάντησε ότι:
* Η κυβέρνηση δεν θα προχωρήσει στην εφαρμογή της
περικοπής της προσωπικής διαφοράς από την 1.1.19 για
τους συνταξιούχους, που πήραν σύνταξη πριν την ψήφιση
του ν. 4387/16.
* Υπάρχει στο σκεπτικό της κυβέρνησης να αποδώσει
ένα είδος δώρου για τα Χριστούγεννα σε όλους τους
συνταξιούχους, αλλά αυτό θα συγκεκριμενοποιηθεί μέχρι
τις 15 Δεκέμβρη από τον κ. Πρωθυπουργό.
* Δεν χρειάζεται οι συνταξιούχοι να κάνουν αιτήσεις και
αγωγές, διότι η κυβέρνηση ότι είναι να αποδώσει, θα το
αποδίδει σε όλους τους συνταξιούχους ανεξάρτητα αν
έκαναν αίτηση ή αγωγή.
Από τη μεριά μας του κάναμε καθαρό ότι οι αγώνες μας
θα συνεχιστούν. Διεκδικούμε ότι μας έχει αφαιρεθεί για
όλους τους συνταξιούχους χωρίς κανένα διαχωρισμό.
Απαιτούμε την κατάργηση του ν. Κατρούγκαλου και όλης
της αντιασφαλιστικής- αντεργατικής νομοθεσίας. Να
εφαρμοστούν άμεσα οι θετικές δικαστικές αποφάσεις και
να αποδοθεί σε όλους τους συνταξιούχους ότι τους αναλογεί.
Προς αυτή την κατεύθυνση οι συνταξιουχικές οργανώσεις της ΣΕΑ ετοιμάζουν το μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο στις 15.12.18 ώρα 12.30 στην Πλ. Συντάγματος στην
Αθήνα, απαιτώντας λύσεις σε όλα τα αιτήματα μας, όπως
αυτά αναφέρονται στο υπόμνημά μας.

ΠΕΝΘΟΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΚΑ
& ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Προς το Δ.Σ.
του Σωματείου
Συντ/χων Ροδόπης
Συνάδελφοι,
Παρακαλούμε δεχθείτε
τα θερμά μας συλλυπητήρια για τον χαμό του σ, Γ.
Γεωργίου που επί πολλά
χρόνια υπήρξε και Πρόεδρος του Σωματείου σας.
Ο σ. Γιώργος με το
ήθος του, τους αγώνες
του και τη συνέπεια του
απέναντι στο κίνημα αφήνει παρακαταθήκη προς μίμηση στις επόμενες γενιές.
Δεν πρέπει να παραλείψουμε ότι οι σταθερές ταξικές τουαρχές τον βοήθησαν να πάρει στις πλάτες του
πολλές φορές το Σωματείο σας με αποτέλεσμα να μη
χαθεί η παρουσία και η φωνή των συνταξιούχων με τις
όποιες δυσκολίες που υπάρχουν στο κίνημα και στην
περιοχή σας.
Παρακαλούμε μεταφέρεται τα θερμά συλλυπητήρια
της Ομοσπονδίας μας στην οικογένεια του σ. Γιώργου.
Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς
Για Το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Δήμος Κουμπούρης
Μανώλης Ραλλάκης

ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ
Νέοι εργαζόμενοι: αύξηση
απασχόλησης + μείωση
μισθών = κέρδη για την
εργοδοσία
Δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία του ΕΦΚΑ για
την απασχόληση των νέων από 15 έως 25 χρόνων στο
διάστημα από τον Ιούνη 2011 μέχρι τον Ιούνη 2017,
καθώς και την πορεία των μισθών τους στο ίδιο διάστημα. Τι θα σχολιάσουμε:
Πρώτον πως στην τόσο μοντέρνα, σύγχρονη δημοκρατία μας όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα προστατεύονται και έρχεται και η ανάπτυξη, υπάρχει εκτεταμένη
παιδική εργασία, από τα 15 ακόμα, ενώ αυτά τα παιδιά
έπρεπε να πηγαίνουν σχολείο. Δεύτερον πως μεγάλωσε η εκμετάλλευση από την εργοδοσία και η παραγωγή
περισσότερων υπερκερδών από την δουλειά των νέων
αυτών των ηλικιών. Τρίτον τα ασφαλιστικά ταμεία
χάνουν τεράστια ποσά ετησίως από την μείωση των
εργατικών και εργοδοτικών εισφορών, λόγω μείωσης
των μισθών.
Τα στοιχεία λένε πως ο αριθμός των απασχολουμένων στο διάστημα αυτό αυξήθηκε από το 7,6% του
συνόλου των εργαζομένων στο 11% (αύξηση 34%), ενώ
αντίστοιχα οι μισθοί μειώθηκαν περίπου κατά 38%. Ας
κάνουμε μια άλλη μετάφρασή τους. Έστω ότι η εργοδοσία έδινε το 2011 μισθούς 1000 ευρώ στους 7,6
νέους εργαζόμενους. Ο μέσος μισθός ήταν 131,15
ευρώ (1000/7,6). Το 2017 έδινε στον ίδιο αριθμό νέων
εργαζομένων 620 ευρώ (μείωση 38%), άρα ο μέσος
μισθός έπεσε στα 81,5 ευρώ (620/7,6). Όμως το 2017 ο
αριθμός των εργαζομένων ανέβηκε στο 11, άρα οι
μισθοί που τους κατέβαλε η εργοδοσία ήταν 896 ευρώ
(81,5Χ11). Έτσι τον Ιούνη του 2017 η μισθοδοσία κατά
34% περισσότερων νέων εργαζομένων, κόστιζε στην
εργοδοσία 104 ευρώ λιγότερα από τον Ιούνη του 2011,
τα οποία έμεναν κέρδος στην τσέπη της εργοδοσίας.
Χώρια που για όσους εργαζόμενους έμπαιναν στην
δουλειά με τα διάφορα προγράμματα, στοίχιζαν ελάχιστα στους εργοδότες, αφού τη μισθοδοσία τους χρηματοδοτούσαν ο ΟΑΕΔ, ευρωπαϊκά κονδύλια κλπ.
Πως λέγεται αυτό; Στυγνή καπιταλιστική εκμετάλλευση.

Νοέμβρης 2018

«Επιστροφή στην κανονικότητα»: μια σκληρή,
αντιλαϊκή πραγματικότητα
Συνεχίζει η κυβέρνηση να προπαγανδίζει τον αέρα
κοπανιστό της «επιστροφής στην κανονικότητα μετά
την λήξη του 3ου μνημονίου». Κι επιμένει επίσης πως
το μνημόνιο είναι παρελθόν, πως ανοίγονται νέοι, ελπιδοφόροι- για το λαό υποτίθεται- ορίζοντες. Όπου με
την άρση της εποπτείας και επιτήρησης η κυβέρνηση
θα μπορεί να παίρνει ευνοϊκά, φιλολαϊκά μέτρα…
Κι έτσι προχωράει ασυγκράτητη η τριτομνημονιακή
εφαρμογή των διατάξεων για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς σπιτιών των λαϊκών στρωμάτων για χρέη
ακόμα και 500 ευρώ. Δεκάδες χιλιάδες λαϊκές κατοικίες
θα βγουν στο… ψηφιακό σφυρί, όπου το χτύπημα του
ξύλινου κλασικού σφυριού του δικαστή θα αντικατασταθεί από το μοντέρνο… κλικ στο enter του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ηλεκτρονική λωποδυσία και ληστεία. Ηλεκτρονική κανονικότητα με ηλεκτρονική δυστυχία. Ηλεκτρονική κανονικότητα με ηλεκτρονικό πέταγμα στο δρόμο.
Παράλληλα η ΔΕΗ προειδοποίησε 500.000(!!!) συνδρομητές της (οικογένειες), ότι θα τους κόψει το
ρεύμα, αν δεν πληρώσουν ή δεν τακτοποιήσουν τα
χρέη τους προς αυτήν, πληρώνοντας μέρος των οφειλών τους από λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Ηλεκτρική κανονικότητα χωρίς ψυγείο να βάλεις
τα τρόφιμα- αν έχουν βέβαια οι οικογένειες που αδυνατούν να πληρώσουν το ρεύμα. Ηλεκτρική κανονικότητα
χωρίς φως να διαβάζουν τα παιδιά. Ηλεκτρική κανονικότητα χωρίς θερμοσίφωνα να πλυθούν, χωρίς κουζίνα
να μαγειρέψουν, χωρίς θέρμανση να ζεσταθούν, χωρίς
πλυντήριο να πλύνουν τα ρούχα.
Τι «χρείαν έχωμεν άλλων μαρτύρων» άραγε, ότι
μπαίνουμε πράγματι στην… κανονικότητα. Ποια όμως.
Την κανονικότητα που απαιτούν οι τράπεζες, για να
μπορούν να αρπάζουν τα σπίτια του κοσμάκη. Την
κανονικότητα της ΔΕΗ, για να γίνει κερδοφόρα και
ανταγωνιστική προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής
ηλεκτρικής ενέργειας. Την κανονικότητα της εφορίας
για να μπορεί το κράτος να πετυχαίνει τα τεράστια
πρωτογενή πλεονάσματα.
Γι’ αυτήν την κανονικότητα πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Και θέλει να πανηγυρίζουμε κι εμείς μαζί της. Είναι
γελασμένη. Γιατί έχουμε κι εμείς την δική μας κανονικότητα. Αυτή των αγώνων. Από την οποία δεν βγήκαμε,
ούτε θα βγούμε ποτέ.

Η φτώχεια στις ΗΠΑ
Ο πρόεδρός των ΗΠΑ είναι δισεκατομμυριούχος. Και
μάλιστα μεγάλος κομπιναδόρος, αφού με διάφορες
μαλαγανιές, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα αμερικάνικης εφημερίδας, απάλλαξε τους γονείς του από την
υποχρέωση να πληρώσουν μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε φόρους. Δεκάδες κυβερνητικά, κρατικά στελέχη, βουλευτές και γερουσιαστές είναι εκατομμυριούχοι, υψηλόβαθμα και πάρα πολύ καλά αμειβόμενα
στελέχη μονοπωλιακών επιχειρήσεων γιγάντων. Τα δύο
κυρίαρχα κόμματα εισπράττουν για τις προεκλογικές
τους καμπάνιες και δαπάνες εκατομμύρια δολάρια από
τις πολυεθνικές, που βέβαια τα χρηματοδοτούν και τα
δύο. 25% των δισεκατομμυριούχων παγκοσμίως είναι
αμερικανοί!!
Αυτοί οι κροίσοι όμως δεν μπορούν και δεν θέλουν να
εξασφαλίσουν σε τεράστιες μάζες αμερικανών πολιτών
ούτε τα στοιχειώδη για να ζήσουν. Και πως θα μπορούσε
να γίνει αλλιώς. Ο καπιταλιστής είναι τέτοιος, ανεξάρτητα από την θέση που κατέχει στο πολιτικό πεδίο. Ο
Τρραμπ ή θα ενδιαφερθεί να πάνε καλά οι επιχειρήσεις
και τα κέρδη του ή θα ενδιαφερθεί να δώσει δουλειά και
καλούς μισθούς στους εργάτες. Και τα δύο δεν μπορούν
να γίνουν. Ή θα ρίξει χρήμα στα μονοπώλια να απλώσουν
και να σταθεροποιήσουν τις μπίζνες τους ή θα χρηματοδοτήσει τις λαϊκές ανάγκες. Και τα δύο δεν μπορούν να
γίνουν. Κι έτσι ο Τρραμπ και το σινάφι του διαλέγουν ότι
εξυπηρετεί το δικό τους συμφέρον
Στην πατρίδα αυτών των χρυσοκάνθαρων λοιπόν
«ανθεί» η φρικτή φτώχεια του λαού. Όσο πιο πλούσιοι
γίνονται οι πρώτοι, τόσο βυθίζεται στη δυστυχία ο δεύτερος. Την επιβεβαίωση αυτού του γεγονότος ήρθαν να
δώσουν τα στοιχεία έρευνας του ΟΗΕ(!!). Για να μην
πουν κάποιοι πως τα βγάζουμε από το μυαλό μας για να
κατηγορήσουμε τον φίλο του Α. Τσίπρα. Που για τον λαό
του είναι διαβολικά κακός.
Οι ΗΠΑ λοιπόν στο στοιχείο «προσδόκιμο ζωής» βρί-

σκονται στην 40η θέση. Η παιδική θνησιμότητα είναι η
υψηλότερη ανάμεσα στις 20 χώρες του ΟΠΕΚ (πετρελαιοπαραγωγοί) και η παιδική φτώχεια βρίσκεται στο 21%,
το υψηλότερο ποσοστό στις ανεπτυγμένες χώρες. Από
τα 315 περίπου εκατομμύρια πληθυσμού των ΗΠΑ τα 41
ζουν στην απόλυτη ή σχετική φτώχεια, χωρίς ελπίδα να
βελτιωθεί η κατάστασή τους. 41 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ(!!!!!).
Σχεδόν τέσσερις φορές ο ελληνικός λαός!! Γύρω στα 20
εκατομμύρια απ’ αυτούς δεν έχουν να φάνε τίποτα. Συνολικά 46 εκατομμύρια, έχουν δεν έχουν δουλειά- αφού οι
μισθοί τους δεν φτάνουν ούτε για… ζήτω-, επιβιώνουν με
τα συσσίτια από τις… τράπεζες τροφίμων!!! Ζουν στους
δρόμους, σε πάρκα, σε εγκαταλειμμένα σπίτια, σε αυτοκίνητα, σε γέφυρες, σε γκέτα αστέγων κλπ. Εκατομμύρια
δεν έχουν ασφάλιση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Οι
ΗΠΑ κατέχουν την πρώτη θέση στο ποσοστό φυλακισμένων…
Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως, όσοι εργαζόμενοι βρίσκονται πάνω από αυτά τα όρια φτώχειας, δεν αποτελούν αντικείμενα σκληρής εκμετάλλευσης από τις πολυεθνικές, που μαζί με αυτούς εκμεταλλεύονται και εκατομμύρια εργάτες σε όλες τις χώρες, όπου έχουν απλώσει
τα πλοκάμια τους. Αλλιώς πως θα βγαίνουν τα τεράστια
κέρδη τους. Που τα βρίσκει ο Τρραμπ τα δισεκατομμύριά
«του»!!
Σε πείσμα των προπαγανδιστών του καπιταλιστικού
συστήματος, αυτών που μας πιπιλίζουν το μυαλό με τις
επιτυχίες των ΗΠΑ και άλλων ισχυρών οικονομικά χωρών
ή του επιπέδου της δικής μας, η πραγματικότητα είναι
αμείλικτη. Ο καπιταλισμός είναι ένα ταξικό, εκμεταλλευτικό σύστημα, βάρβαρο, ανηλεές απέναντι στους εργαζόμενους, από πολλές πλευρές δολοφονικό. Και δεν
υπάρχει άλλη διέξοδος από αυτό παρεκτός της ανατροπής του και της αντικατάστασής του από τον σοσιαλισμό.
Τελεία και παύλα.
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Πλεονάσματα και
ελλείμματα
Το Γενικό Λογιστήριο του κράτους έδωσε στη δημοσιότητα (εν όψει της κατάθεσης του προϋπολογισμού
2019) τα στοιχεία για το πρωτογενές πλεόνασμα, τις
κρατικές δαπάνες, έσοδα, έξοδα κλπ. Ξεχωρίζει το
πλεόνασμα που ανήλθε στο τεράστιο ποσό των 6,5 δισ.
ευρώ(!!!). Αναγκαστικά το στοιχείο αυτό οδηγεί στο
απλό λογικό ερώτημα: Αφού υπάρχει αυτό το πλεόνασμα, που δημιουργήθηκε ανάλογο έλλειμμα;
Την απάντηση την ξέρουμε όλοι βέβαια. Είναι το
έλλειμμα στο βιοτικό επίπεδο των λαϊκών στρωμάτων.
Είναι το έλλειμμα στην δημόσια υγεία- περίθαλψη.
Είναι το έλλειμμα στην δημόσια παιδεία. Είναι το
έλλειμμα στα αναγκαία αντιπλημμυρικά, αντισεισμικά
έργα και υποδομή πυροπροστασίας. Είναι το έλλειμμα
στις πετσοκομμένες συντάξεις. Είναι το έλλειμμα στην
κατακρεουργημένη κοινωνική μέριμνα και προστασία
ευπαθών ομάδων. Είναι το έλλειμμα στην οικονομική
κατάσταση εκατομμυρίων νοικοκυριών, που δεν έχουν
500 ευρώ να ξοφλήσουν την εφορία, το δήμο κλπ. Είναι
το έλλειμμα επίσης εκατοντάδων χιλιάδων οικογενειών
που θα χάσουν τα σπίτια τους, γιατί δεν έχουν να πληρώσουν τα δάνεια. Είναι το έλλειμμα εκατομμυρίων
ανθρώπων από τα λαϊκά στρώματα που η υπερφορολόγηση (η οποία θα εξακοντιστεί με τη μείωση του αφορολόγητου) καταληστεύει το εισόδημά τους. Είναι ένα
ατελείωτο κονβόι ελλειμμάτων για τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Το δεύτερο λογικό ερώτημα που προκύπτει είναι: Θα του βάλουμε φρένο;

Οι τράπεζες και η ζωή μας
Το διαβάσαμε και δεν πιστέψαμε στα μάτια μας. Για
ένα δευτερόλεπτο μόνο βέβαια, αφού αμέσως συνειδητοποιήσαμε πως αφορούσε τις τράπεζες και συνήλθαμε. Το δημοσίευμα μιας εφημερίδας λοιπόν ανέγραφε πως οι τράπεζες θεωρούν σαν «στρατηγικούς
κακοπληρωτές», όχι μόνο όσους υποτίθεται έχουν
χρήματα και δεν πληρώνουν, αλλά και όσους «αρνούνται να προσαρμόσουν τον τρόπο ζωής τους στα νέα
δεδομένα»!!! Ούτε λίγο- ούτε πολύ στρατηγικός κακοπληρωτής είναι αυτός που μπορεί να μην έχει καθόλου
να πληρώσει αλλά κι αυτός που έχει ένα εισόδημα ίσαίσα για να ζει, ένα άθλιο μισθό, μισό μεροκάματο ή ένα
ελάχιστο εισόδημα από το μαγαζάκι του, αλλά τι κάνει;
Δεν προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα. Ότι δηλαδή αν
χρωστά στην τράπεζα, πρώτα θα πληρώσει το όποιο
δάνειο και μετά θα ζήσει. Θα πρέπει να πάει πρώτα στο
γκισέ της τράπεζας και μετά στο σούπερ- μάρκετ ή στη
λαϊκή, αν φυσικά του έχει μείνει κάτι, μετά την επίσκεψή του στην τράπεζα. Αυτά είναι τα νέα δεδομένα.
Όπως το είχε πει και ο αλήστου μνήμης Γιάνης (με ένα
ν- τι να κάνει άραγε αυτό το παιδί και το κόμα (με ένα
μ) του, χάθηκαν), ότι ο λαός πρέπει να μάθει να ζει στη
φτώχεια. Η κυβέρνηση βέβαια δεν έβγαλε λέξη για την
άθλια αυτή τραπεζική κυνικότητα, αφού άλλωστε την
ενισχύει με τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.
Ούτε βέβαια για το άλλο δεδομένο, πως για την κατάσταση αυτών των ιδιόμορφων «στρατηγικών κακοπληρωτών» την απόλυτη ευθύνη έχουν οι ίδιες οι τράπεζες
και οι κυβερνητικές πολιτικής- σε όλες τις εκθέσεις
τους και αναφορές οι τράπεζες ζητούσαν ακριβώς τα
αντιλαϊκά μέτρα φτωχοποίησης του λαού-, που εφάρμοσαν οι κυβερνήσεις με τα μνημόνια και τα μέτρα
τους.
Η επιλογή είναι πλέον δική μας. Εμάς, όλων των
«κακοπληρωτών», στρατηγικών ή όχι. Θα αποδεχτούμε
αυτή την στραγγαλιστική της ζωής μας πολιτική και
αντίληψη, ή θα την αντιπαλέψουμε συνεχώς, σταθερά
μέχρι να την ανατρέψουμε, να την εξαφανίσουμε; Να
την αντικαταστήσουμε με την δική μας λογική, που λέει
πως πρέπει να ζούμε με βάση τις δικές μας πραγματικές ανάγκες; Ας απαντήσουμε όλοι.
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Οι σχέσεις
Κράτους- Εκκλησίας

Χαμός με την συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η
κυβέρνηση και ειδικά για τη σχέση κράτους- εκκλησίας. Η
συμφωνία πρωθυπουργού- Αρχιεπίσκοπου έγινε αντικείμενο
μιας πολύβουης και ποικιλόμορφης συζήτησης και προβληματισμού, αφήνοντας στο περιθώριο άλλα πιο σοβαρά ζητήματα
που η αναθεώρηση θίγει ή δεν θίγει. Τι άλλο όμως σκεπάστηκε
από την φασαρία αυτή. Πως η κυβέρνηση- αποδείχνοντας πως
η σημερινή σχέση κράτους- Εκκλησίας δεν μπαίνει υπό αμφισβήτηση- προχώρησε σε έναν διάλογο με την ηγεσία της,
προκειμένου αυτή να αποδεχτεί το σχέδιό της, που περιλαμβάνει και αλλαγή των εργασιακών σχέσεων του εκκλησιαστικού προσωπικού, με την αποδοχή πως αν δεν υπάρξει συμφωνία, δεν θα ψηφιστεί. Όσον αφορά στα εργασιακά δικαιώματα
καλά έκανε. Όταν όμως ανέτρεπε άρδην τα εργασιακά και
κοινωνικά δικαιώματα και κατακτήσεις των εργαζομένων και
των λαϊκών στρωμάτων (μαζί με τους προηγούμενους), δεν
ένιωσε την υποχρέωση να τους καλέσει σε διάλογο και να
τους ρωτήσει αν αποδέχονται τις επιλογές της και αν η απάντηση ήταν αρνητική να μην προχωρούσε. Εκεί το μνημονιακό
τσεκούρι και οι μνημονιακές δεσμεύσεις δεν επέτρεψαν κανέναν διάλογο, ίσχυσε το αποφασίζουμε και διατάζουμε. Βλέπετε δεν έχει την ίδια αξία η πραγματική επιβίωση και τα δικαιώματα όλου του λαού με την θρησκευτική δοξασία όσων την
πρεσβεύουν. Τα επουράνια πάνω από τα γήινα.
Το δεύτερο ασφαλώς είναι η ίδια η σχέση μεταξύ των δύο
«θεσμών». Και λέμε θεσμών γιατί το μεν κράτος είναι ένας
μηχανισμός, που ακόμα και στα αστικά πλαίσια εκφράζει και
αναφέρεται στο σύνολο των πολιτών της χώρας, ανεξάρτητα
από αντιλήψεις, στην συγκεκριμένη περίπτωση θρησκευτικών.
Υπάρχουν έλληνες πολίτες που έχουν σαν δόγμα τον «ορθόδοξο» χριστιανισμό, αλλά και τον καθολικισμό, τον ιουδαϊσμό,
τον μουσουλμανισμό και φυσικά τον αθεϊσμό. Κατά συνέπεια
το κράτος δεν έχει θρησκευτική και μάλιστα αποκλειστική
προς ένα από τα διάφορα δόγματα έκφραση. Το κράτος,
δηλαδή ο οικονομικός και πολιτικός οργανισμός, που ρυθμίζει
τις σχέσεις μεταξύ των πολιτών, ανεξάρτητα από τι πιστεύει ο
καθένας, δεν έχει δέσμευση ιδιαίτερης προτίμησης προς
αυτούς, που έχουν ένα ειδικό θρησκευτικό δόγμα. Η ίδια λογική αποτυπώνεται και στις «υπηρεσίες» που το κράτος προσφέρει προς τους πολίτες, όσον αφορούν στις μεταξύ τους
σχέση και στην προσωπική πολιτειακή ενσωμάτωση πχ γάμος,
έκδοση ταυτότητας, παιδεία κλπ
Από την άλλη η θεσμική έκφραση της «ορθόδοξης» χριστιανοσύνης (ιεραρχία της εκκλησίας της) δεν έχει καμία σχέση με
την κρατική λειτουργία και απόδοση των αποτελεσμάτων
αυτής της λειτουργίας προς τους πολίτες. Λ.χ. ποιος και με
ποιο δικαίωμα αποφασίζει τα παιδιά των 6 χρονών να θεωρούνται αυτόματα «χριστιανόπουλα» και άρα υποχρεωμένα να
κάνουν τον σταυρό τους και να λένε θρησκευτική προσευχή
στην πρωινή έναρξη των μαθημάτων. Τα παιδιά πηγαίνουν στο
σχολείο σαν υποχρέωση συμμόρφωσης προς την κρατική
αυτή παροχή της συγκεκριμένης λειτουργίας, που αποτελεί
την προπαρασκευή για την ένταξή τους στην παραγωγική
διαδικασία όταν ενηλικιωθούν και για κανέναν άλλο λόγο.
Προεκτείνοντας το σκεπτικό, γιατί να διδάσκεται στο σχολείο μόνο ο χριστανισμός και όχι και τα άλλα θρησκευτικά
δόγματα, αφού υπάρχουν έλληνες πολίτες που τα πιστεύουν;
Εδώ η χριστιανική ηγεσία απορρίπτει, με διάφορες δικαιολογίες, κάθε τέτοια σκέψη. Και για να μην παρεξηγηθούμε, το
ερώτημά μας είναι τελείως ρητορικό. Να μην πάμε πιο πίσω,
τότε που η ηγεσία της χριστανικής εκκλησίας… απαγόρευε
τον πολιτικό γάμο, την ληξιαρχική ονοματοδοσία, την έκδοση
ταυτότητας χωρίς θρησκευτική αναφορά, σήμερα την απαγόρευση της καύσης νεκρών κλπ. Δηλαδή τι έχασε η εκκλησία
από την θεσμοθέτηση των πολιτικών αυτών διαδικασιών.
Εκτός αν υπάρχουν άλλα συμφέροντα, όπως τα οικονομικά
έσοδα (από γάμους, βαφτίσεις κ.α.), που η εκκλησία χάνει. Αν
συμβαίνει αυτό ας το ομολογήσει ανοιχτά κι ας μην κρύβεται
πίσω από αδιέξοδους αναχρονισμούς. Το ίδιο ισχύει και με την
εκκλησιαστική περιουσία, που δεν είναι χριστιανική, αλλά
οικονομική και επιχειρηματική- μπίζνες δηλαδή. Αυτός είναι ο
φόβος της ιεραρχίας, μήπως χάσει το μπεζαχτά αυτόν, που
της ή μπορεί να της αποφέρει έσοδα και κέρδη.
Όλα αυτά βρίσκουν πάτημα στον κόσμο, πιστό στο χριστιανικό δόγμα, με την σκόπιμη σύγχυση ότι ο χωρισμός κράτουςεκκλησίας μεταφράζεται σε χωρισμό κράτους- θρησκείας. Κι
ότι ο χωρισμός αυτός αποτελεί μορφή δίωξης ή υποβάθμισης
της χριστιανικής θρησκείας, εξίσωσής της με τις άλλες δοξασίες κλπ. Η υπεροχή όμως μιας δοξασίας δεν εκφράζεται από
τη σχέση της με το κράτος, αλλά με τα πληθυσμιακά δεδομένα των πιστών στο ένα ή το άλλο δόγμα. Έτσι κι αλλιώς το
κράτος, όπως γράφουμε παραπάνω, δεν έχει θρησκευτική
αναφορά, κατά συνέπεια η σχέση αυτή δεν υπάρχει. Η πίστη
ή όχι σε θρησκευτικό δόγμα είναι προσωπικό θέμα και όχι
πολιτειακό. Κι αυτό είναι ανεξάρτητο από τις κρατικές λειτουργίες, που σαφώς δεν έχουν δικαίωμα να υπεισέρχονται
στο προσωπικό αυτό δικαίωμα. Ο χωρισμός λοιπόν των δύο
«θεσμών» δεν επηρεάζει καθόλου το προσωπικό πιστεύω,
αντίθετα το απελευθερώνει, όπως απελευθερώνει και το κράτος από την «υποχρέωση» να λειτουργεί με βάση τις δοξασίες
μιας μερίδας, μεγαλύτερης ή μικρότερης, του πληθυσμού της
χώρας.

Οι κινητοποιήσεις στα
δημόσια Νοσοκομεία

Πραγματικός ξεσηκωμός έχει σημάνει στα δημόσια νοσοκομεία από τους εργαζόμενους κάθε κατηγορίας και ειδικότητας, με αιτήματα την άμεση
κάλυψη των τεράστιων ελλείψεων στις υποδομές και
στα αναλώσιμα, στην μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων με ελαστικές και προσωρινές σχέσεις εργασίας ή μέσω εργολάβων, την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού κάθε ειδικότητας για την κάλυψη
των κενών, την ικανοποίηση των οικονομικών και
άλλων αιτημάτων των εργαζομένων.
Ειδικά μέσα στο 2018 δεν υπάρχει νοσοκομείο
στο οποίο να μην έγιναν κινητοποιήσεις διαφόρων
μορφών (συγκεντρώσεις, στάσεις εργασίες, απεργίες, παρεμβάσεις στο υπουργείο υγείας, στις ΥΠΕ,
στις διοικήσεις των νοσοκομείων), σε πολλά μάλιστα
επαναλαμβανόμενες. Κινητοποιήσεις είτε ξεχωριστά
σε κάθε νοσοκομείο, είτε συνολικά, είτε κατά περιοχές. Τα σωματεία και οι ομοσπονδίες των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία ανέπτυξαν σημαντική
δράση αναδείχνοντας τα προβλήματα που δημιουργεί η αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, προβάλλοντας τις προτάσεις και τα αιτήματά τους.
Αιτήματα αιχμής η άμεση επαναφορά των μισθών
στα επίπεδα του 2012 και η άμεση καταβολή των
αναδρομικών, σύμφωνα και με την απόφαση του
ΣτΕ. Η απαίτηση για την άμεση πρόσληψη προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, χρηματοδότηση όλων
των υποδομών της υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Στους αγώνες αυτούς σημαντική ήταν η συμπαράσταση και βοήθεια των συλλόγων των συνταξιούχων, που συμμετείχαν στις συγκεντρώσεις και παραστάσεις διαμαρτυρίας των εργαζομένων στα νοσοκομεία. Αυτά στα δημόσια νοσοκομεία.

Ενώ για τα ιδιωτικά…
Ωνάσειο: ο νέος
«εθνικός ευεργέτης»
Όλοι είδαμε και ακούσαμε τα γελοία ευχαριστώ
του πρωθυπουργού προς τα ιδρύματα Ωνάση και
Νιάρχου στην ομιλία του στην ΔΕΘ, για τις «δωρεές»
τους για την κατασκευή κλινικών για συγκεκριμένες
ασθένειες και αγορά ασθενοφόρων. Και πριν περάσουν λίγες μέρες έφερε στη Βουλή νομοσχέδιο για
την «κύρωση της σύμβασης δωρεάς του… κοινωφελούς(!!) ιδρύματος Ωνάση…» προς το ελληνικό
δημόσιο.
«Εθνικός ευεργέτης» λοιπόν και το Ωνάσειο. Ένα
ιδιωτικό νοσοκομείο, που πληρώνεται αδρά για τις
υπηρεσίας που παρέχει σε όσους τις έχουν ανάγκη.
Και από τους ασθενείς που προσφεύγουν σ’ αυτό και
από το κράτος, τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή
και πάλι από εμάς. Για άλλη μια φορά οι «εθνικοί
ευεργέτες» το παίζουν φιλάνθρωποι με «ξένα κόλυβα».
Το Ωνάσειο, επιχείρηση- κληροδότημα της γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας, φτιάχτηκε από τη
δουλειά, τον ιδρώτα και το αίμα χιλιάδων εργαζομένων στα καράβια και στις άλλες επιχειρήσεις της (πχ
ΟΑ). Η οικογένεια κέρδισε, ο όμιλος του Ωνάσειου
κερδίζει αμύθητα πλούτη από την εκμετάλλευσή
τους. Χρηματοδοτήθηκε από εμάς πάλι για τις συνηθισμένες λοβιτούρες των περασμένων χρόνων, όταν
πληρώθηκε αδρά για να εκχωρήσει την ΟΑ, που την
είχε χρεοκοπήσει, στο δημόσιο.
Οι καπιταλιστές όμως είναι έξυπνοι. Έτσι και οι
μονάδες αυτές θα λειτουργούν με «ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια», δηλαδή με κερδοσκοπικά. Το ίδρυμα
απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλη, εισφορές κλπ,
ενώ κρατάει το δικαίωμα να υπογράφει συμβάσεις
με οποιονδήποτε τρίτο, έλληνα ή αλλοδαπό για τις
μονάδες αυτές. Μήπως αυτό σημαίνει ότι μπορεί να
πουλήσει ή να αναθέσει την εκμετάλλευση της…
δωρεάς αυτής σε τρίτους;
Εμείς δεν χρειαζόμαστε τους εκμεταλλευτές μας
για να έχουμε την υγειά μας. Χρειαζόμαστε δωρεάν
παροχές υγείας- περίθαλψης από το κράτος που το
πληρώνουμε για το σκοπό αυτό. Γι’ αυτό παλεύουμε
και απαιτούμε αυτές οι μονάδες υγείας να περάσουν
στα χέρια του δημοσίου. Κι αυτές που θα μας δωρίσει το ίδρυμα Νιάρχος.

Η ιδιωτικοποίηση των
συγκοινωνιών

Όχι που θα γλιτώνανε τα «κρατικά» ΜΜΜ από το μπαράζ των ιδιωτικοποιήσεων που έβαλε μπροστά η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ. Κι από την «κρατικοποίηση» του
ΟΑΣΘ, περνάμε στην ιδιωτικοποίηση των ΟΑΣ Θεσσαλονίκης και Αθήνας και 34 ακόμη πόλεων. Θυμάστε τον ορυμαγδό του αυτοθαυμασμού που ξεσήκωσε η κυβέρνηση με
το πέρασμα του ΟΑΣΘ στα «κρατικά» χέρια; Πως η κυβέρνηση ξήλωσε το «παλιό» και έβαλε στη θέση του το… νέο;
Το οποίο νέο είναι ο κανονισμός 1370/2007 της ΕΕ για
απελευθέρωση των οδικών αστικών επιβατικών συγκοινωνιών. Κι αφού τοποθέτησε εκεί διευθύνοντα σύμβουλο τον
πατέρα υψηλότατου κυβερνητικού στελέχους, δεν άργησε
να αποκαλύψει τους κρύφιους στόχους της. Να ξεπουλήσει και τις αστικές συγκοινωνίες των δύο μεγαλύτερων
πόλεων, που έχουν ψωμί, και όλων των άλλων, σε ιδιώτες.
Μέσω ΣΔΙΤ, μέσω εκχώρησης μέρους του έργου σε ιδιωτικά ΚΤΕΛ ή γραφεία ταξιδιών.
Νύχτα καταστρώνονται αυτά τα σχέδια, νύχτα εκτελούνται. Στο σκοτάδι, στα μουλωχτά. Την νύχτα της 2/10 η
κυβέρνηση έφερε έκτακτα στη Βουλή τροπολογία με το
θέμα αυτό. Η δικαιολογία; Να… εξυπηρετούνται οι πολίτες, όταν δεν θα επαρκούν τα μέσα των δημόσιων ΜΜΜ,
με «έκτακτα» μέτρα που θα αποφασίζει ο υπουργός. Και
πότε θα συμβαίνουν αυτά; Όταν θα γερνάνε τα λεωφορεία, τα τρόλεϊ και δεν θα αντικαθίστανται με νέα, όταν δεν
θα υπάρχουν ανταλλακτικά για να επισκευάζονται, όταν θα
μειώνεται το προσωπικό λόγω απολύσεων, συνταξιοδοτήσεων κλπ. Και βέβαια όταν θα απεργούν οι εργαζόμενοι
διεκδικώντας αιτήματά τους!
Κι επειδή η συγκυβέρνηση και ειδικά ο μεγάλος εταίρος
της ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να μας πείσει ότι η διαφορά της
από την ΝΔ είναι όπως εκείνη του φωτός από το σκότος,
θα σας θυμίσουμε την προσπάθεια ιδιωτικοποίησης που
είχε επιχειρήσει η κυβέρνηση ΝΔ, με πρωθυπουργό τον Κ.
Μητσοτάκη, και τους περίφημους «νοικοκυραίους» στους
οποίους είχε εκχωρήσει το συγκοινωνιακό έργο της Αθήνας. Ο Τσίπρας ζήλεψε τη δόξα του Μητσοτάκη κι ανέλαβε
να ολοκληρώσει το έργο, που εκείνος είχε εγκαταλείψει
κάτω από τις αγωνιστικές αντιδράσεις των εργαζομένων
και τα αδιέξοδα, όπου είχαν οδηγηθεί οι αστικές συγκοινωνίες από την ιδιωτική πρωτοβουλία, την… υγιή επιχειρηματικότητα της ΝΔ. Τι φως και σκότος. Εδώ διατάζει η ΕΕ
, η «υγιής επιχειρηματικότητα» οπότε τα «αστικά πολιτικά
σκυλιά είναι δεμένα». Κάθε χρώματος και προέλευσης.

Η αστυνομία είναι τελικά
το κράτος;

«Σ’ όποιον αρέσει», ξεστόμισε ο… συνδικαλιστικός
εκπρόσωπος των αστυνομικών της Αττικής, αναφερόμενος στην συμπεριφορά των συναδέλφων του, που πήγαν
να συλλάβουν έναν ετοιμοθάνατο άνθρωπο. Και πήγαν,
είπε, ειδοποιημένοι ότι υπήρχε ληστεία, να συλλάβουν
έναν ληστή. Και μόλις βρέθηκαν στη σκηνή του… εγκλήματος, τον άρπαξαν έτσι όπως ήταν σωριασμένος στο πεζοδρόμιο, τον έδεσαν, τον κλώτσησαν, του πάτησαν το λαιμό
με την αρβύλα και τον έσουραν στο τμήμα, νεκρό πλέον!!
Κι όλα αυτά έγιναν επειδή, είπε πάλι ο εκπρόσωπος, έπρεπε να αποφασίσουν πώς να δράσουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με οδηγό την εκπαίδευσή τους. Και το… εκπαιδευμένο μυαλό τους αποφάσισε πως έτσι έπρεπε να
κάνουν. Κι αναρωτηθήκαμε. Καλά, πόση ώρα ήθελαν οι…
εκπαιδευμένοι αστυνομικοί, για να καταλάβουν πως κάτι
δεν πήγαινε καλά, αφού είδαν έναν ξαπλωμένο στο πεζοδρόμιο άνθρωπο, αιμόφυρτο, ακίνητο; Πόση ώρα ήθελαν
για να καταλάβουν πως αντί να τον χτυπάνε, έπρεπε να
ειδοποιήσουν ασθενοφόρο; Πόση ώρα ήθελαν για να αντιληφθούν την κρίσιμη κατάστασή του, ήταν σχεδόν νεκρός.
Πόση ώρα ήθελαν να καταλάβουν πως ο αιμόφυρτος,
ακίνητος άνθρωπος δεν μπορούσε να κάνει κακό στον
εαυτό του; Γιατί ο εκπρόσωπος είπε πως, ενήργησαν έτσι
οι αστυνομικοί για να τον προστατέψουν και από τον κίνδυνο να βλάψει τον εαυτό του!!! Κι από τους 7- 8 αστυνομικούς κανένας δεν σκέφτηκε να ενεργήσει όχι εκπαιδευμένα, αλλά ανθρώπινα; Καλά ένας, καλά δύο. Μα κανένας;
Έτσι, αγέλη λύκων; Πόση ώρα λοιπόν; Μία ώρα, μία μέρα,
μια βδομάδα; Κι άραγε είναι θέμα εκπαίδευσης μόνο; Δεν
ξέρουμε αν στην εκπαίδευσή τους περιλαμβάνεται το
«χτυπάτε χωρίς να σκέφτεστε καθόλου». Γιατί αν πρόκειται για εργαζόμενους, συνταξιούχους, νεολαίους που
αγωνίζονται- αυτό ναι ισχύει.
Κι αναρωτιόμαστε κάτι ακόμα. Η επείγουσα ανάκριση
που διέταξε η υπουργός… προστασίας του πολίτη, θα
περιλαμβάνει και τις αντιλήψεις «αυτή είναι η αστυνομία
και σ’ όποιον αρέσει»; Γιατί με αφορμή το γεγονός θυμηθήκαμε τον πατέρα Μητσοτάκη, που σαν πρωθυπουργός
στα 1992, απευθυνόμενος σε αστυνομικούς είχε πει «το
κράτος είναι η αστυνομία». Και είμαστε δυστυχώς υποχρεωμένοι να πούμε πως, όσον αφορά την αντιμετώπιση του
εργατικού και λαϊκού κινήματος, εκείνο το τότε είναι ίδιο
με το τώρα.
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Αστεία και σοβαρά
Πανηγυρίζει η κυβέρνηση πως «έσωσε τις
συντάξεις, που δεν θα
κοπούν». Απορία: από
ποιον τις έσωσε; Από πού
κινδύνευαν αυτές; Ποιος
είχε αποφασίσει και προγραμματίσει την περικοπή
τους; Ποιος παλιάνθρωπος, ποιος εγκληματίας
ετοιμαζόταν να διαπράξει
(και) αυτό το έγκλημα; Μα
η κυβέρνηση βεβαίωςβεβαίως!! Αλλά είπαμε. Το
θράσος και ξετσιπωσιά
της δεν έχει όρια…
Η κυβέρνηση μετατρέπει
γρήγορα- γρήγορα τη χώρα
σε μια απέραντη αμερικανοΝΑΤΟϊκή βάση. Με αφορμή αυτό θυμηθήκαμε τον Α.
Παπανδρέου που επί θητείας του καθιερώθηκε το
σλόγκαν «μένουν οι βάσεις
που φεύγουν». Επίσης τον
Λ. Κύρκο που είχε πει πως «
οι βάσεις δεν είναι ραπανάκια να τις ξεριζώσεις». Αυτά
στο παρελθόν. Στο σήμερα
του μοντέρνου, ρεαλιστή
«αριστερισμού», σύμφωνα
με τον Καμμένο «οι βάσεις
δεν είναι του θανάτου» και
η κυβέρνηση αυτή «δεν
ήρθε για να ξηλώσει τις
βάσεις». Έτσι το μεν Παπανδρεϊκό γίνεται «πολλαπλασιάζονται οι βάσεις που
ήταν να φύγουν» και το
Κυρκαίικο μεταλλάσσεται
σε «αφού δεν τα ξηλώνουμε
ας φυτέψουμε κι άλλα
ραπανάκια»!!!!!
Ο Τσίπρας είναι «ηγέτης
παγκόσμιας ακτινοβολίας… τέτοιοι ηγέτες γεννιούνται κάθε εκατό χρόνια», δήλωσε η Θεανώ
Φωτίου. Ευτυχώς συνάδελφοι, ευτυχώς που θα περάσουν εκατό χρόνια για να
εμφανιστεί ο Τσίπρας Νο 2.
Φανταστείτε να γεννιόταν
κάθε δέκα- είκοσι χρόνια…
Πριν προλάβουμε δηλαδή
να απαλλαχτούμε από τον
ένα, τσουουουπ να μας
προκύπτει ο επόμενος.
Ευτυχώωωωως…
Ο δε Τζανακόπουλος
είπε για άλλη μια φορά
πως η κυβερνητική πολιτική «έχει ταξικό πρόσημο».
Μα ποιος το αμφισβήτησε
ποτέ αυτό; Συμφωνούμε,
έχει ταξικό πρόσημο ξεκά“ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ
ΑΓΩΝΑΣ”
Ιδιοκτήτης:
Ομοσπονδία Συνταξιούχων
Ελλάδος-ΙΚΑ-ΕΤΜ
Εκδότης:
ΤΑΣΟΣ ΚΛΑΔΗΣ
Γραφεία:
Σωκράτους 23
(4ος όροφος)
Τ.Κ. 105 52 ΑθΗΝΑ

Τηλ.: 210 52 29 442
Fax: 210 52 29 907

Διανέμεται
δωρεάν

θαρο, ολοφάνερο. Το
ταξικό πρόσημο των συμφερόντων της οικονομικής ολιγαρχίας, των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, των τραπεζιτών και
λοιπών παρασίτων, που
ζουν σε βάρος των εργαζομένων και του λαού. Η
εργατική τάξη και η λαϊκή
συμμαχία θα πετύχουν
την αλλαγή του πρόσημου
υπέρ των δικών τους ταξικών και κοινωνικών συμφερόντων
με
ταξική
δράση και επαναστατική
πάλη.
Επανήλθε δε με νέα
δήλωσή του πως «η κυβέρνηση
εφάρμοσε
τις
δεσμεύσεις της, αλλά δεν
ερωτεύτηκε το μνημόνιο».
Δεν ξέρουμε αν πράγματι
αναπτύχθηκε ένα τέτοιο
αίσθημα, το σίγουρο είναι
πως από τη σχέση τους
αυτή γεννήθηκαν κάτι…
τερατόμορφα τέκνα, που
αντί για γάλα, πίνουν το
αίμα του λαού. Και θα
μεγαλώνουν, θα αναπτύσσονται τουλάχιστον μέχρι
το 2060. Ε ρε λαϊκή Μήδεια
που τους χρειάζεται!!!
Σε προηγούμενο φύλλο
του ΠΑ είχαμε προβλέψει
το ξεπούλημα των αρχαιοτήτων της χώρας, με αφορμή την ιδιωτικοποίηση των
ιαματικών λουτρών στις
Θερμοπύλες. Είχαμε «ευχηθεί» στην κυβέρνηση «άιντε
και την Ακρόπολη»… Δεν
πέρασε ούτε μήνας και βγήκαν στη φόρα τα άπλυτά
της, πως έχει παραχωρήσει
στο υπερταμείο τα αρχαία
και ιστορικά μνημεία, τα
Μουσεία, για να τα συμπεριλάβει στο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων, εκχωρήσεων προς το μεγάλο κεφάλαιο, στους επενδυτές
προς αξιοποίηση ή απομείωσης του χρέους… Η πολιτιστική μας κληρονομιά,
που τόσο περήφανοι είμαστε γι’ αυτήν, που μας
«ξεχωρίζει» από τους
άλλους λαούς, τονίζει την…
«πνευματική και πολιτιστική
υπεροχή μας», θα γίνει
κτήμα κάποιων επενδυτών!!! Τι να κάνουμε. Το…
φιλικό επενδυτικό πλαίσιο
δεν έχει φραγμούς. Δεν
διστάζει να γίνει εχθρικό
και προς κάθε στοιχείο λαϊκής περηφάνειας- με την
καλή έννοια. Πως το είπε ο
πρωθυπουργός, ότι με τη
συμφωνία των Πρεσπών
εξασφαλίσαμε την μακεδονική κληρονομιάς μας; Ε να
μην δώσουμε κάτι από την
υπόλοιπη κληρονομιά σε
αντάλλαγμα;;
Η Παπακώστα επανήλθε. Κι αφού σιγουρεύτηκε
πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα την αφήνει να λέει ότι θέλει (σιωπή
στις πρώτες δηλώσεις
της) ξαναχτύπησε. «Στην
νέα πορεία του Τσίπρα
προς τον μεσαίο χώρο

έχει μερίδιο και η δική
μου παράταξη, αφού
εφαρμόζει δικές μας πολιτικές!!!» είπε. Δηλαδή
πολιτικές της ΝΔ. Γιατί
αυτός είναι ο φυσικός
χώρος και η παράταξή της
κι ας προσπαθεί να στήσει δικό της κόμμα, για να
εμφανίζεται διαφοροποιημένη από την ΝΔ, από την
οποία πρόσφατα αποχώρησε. Τέτοια κόλπα τα
ξέρουμε καλά. Το θέμα
είναι πως και στην δεύτερη αυτή ατάκα της Παπακώστα, ο ΣΥΡΙΖΑ «ετήρησε σιγήν ιχθύος». Αλλά
πρέπει ο Αλέξης να το
ξεκαθαρίσει. Ποιος έχει
δίκιο; Ο Βέμπερ που τον
αποκάλεσε «κομμουνιστή» ή η Παπακώστα που
τον
χαρακτήρισε
«κεντρώο Νεοδημοκράτη»!!!
Ο Βέμπερ βέβαια δεν
δίστασε σε επόμενες
δηλώσεις του να ομολογήσει πως ο.. κομμουνιστής
Τσίπας στο τέλος «ήταν
ένας… αξιόπιστος εταίρος… αφού (όμως) είπε
στους ψηφοφόρους του
αρκετές αναλήθειες»!!!
Ότι δηλαδή φλόμωσε τον
ελληνικό λαό με ψέματα.
Τι πιο φυσικό ο αναξιόπιστος ψεύτης προς το λαό
της χώρας του να θεωρείται αληθινά αξιόπιστος
εταίρος εκείνων που
εχθρεύονται τον ίδιο λαό.
Όμοιοι ομοίων αεί πελάζουν!!!
Το πιο καλό πάντως
μας το επεφύλαξε ο Βορίδης,
που
φοβήθηκε
μήπως η κυβέρνηση
καταργήσει τα… Χριστούγεννα!!!!!!! Τι να πούμε.
Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσαι.
Αποχώρησε ο βουλευτής
της Ένωσης Κεντρώων
Φωκάς από το κόμμα και
δήλωσε ανεξάρτητος. Είπε
πως ο λόγος που πήρε
αυτήν την απόφαση, ήταν
η… αδυναμία συνεννόησης
με την ηγεσία του!! Μείναμε
με ανοιχτό το στόμα… Αν
είναι δυνατόν… Να μην
μπορείς να συνεννοηθείς
με τον Λεβέντη. Τον ηγέτη
που κατορθώνει και συνεννοείται με όλους τους
παράγοντες, ειδικά ευρωπαίους, που σπρώχνονται
για το ποιος θα τον συναντήσει πρώτος!! Για να μην
αναφέρουμε τον αμερικανό
Πρέσβη, που μόλις τον
συνάντησε,
αναφώνησε
έκθαμβος «έναν τέτοιο
άντρα θέλουμε»!!!
Εμείς πιστεύουμε το
αντίθετο. Ο Λεβέντης δεν
μπορούσε να συνεννοηθεί
με τον Φωκά, γι’ αυτό τον
έδιωξε. Καλά του έκανε. Ο
Πρόεδρος είναι άντρας, όχι
αστεία…
Είναι πάντως η εποχή
των πήγαιν’- έλα. Έφυγε ο

Τατσόπουλος
(άλλος
άντρας αυτός) για μετεγκατάσταση στη ΝΔ,
φήμες λένε πως ετοιμάζεται κι ο Ψαριανός. Γιατί
όχι; Στο κάτω- κάτω ποια
η διαφορά ανάμεσα σε
ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ, που να
εμποδίζει τέτοιου είδους
μετακινήσεις. Όπως πήγε
η Παπακώστα από την ΝΔ
στον ΣΥΡΙΖΑ έτσι κι οι δύο
προαναφερόμενοι έκαναν
ή θα κάνουν την ανάποδη
διαδρομή. Τόσο απλά κι
εύκολα.
Πάει ο Κοτζιάς. Τον
«έφαγε» κι αυτόν ο Αλέξης.
Πως το λέει ο Πάιατ για την
χώρα μας (την κυβέρνηση
δηλαδή). «Προτιμώμενος
εταίρος» των ΗΠΑ. Έτσι κι
ο Καμμένος έγινε… προτιμώμενος εταίρος του Τσίπρα στην συγκυβέρνηση.
Δεν δυσκολεύτηκε καθόλου ο πρωθυπουργός να
απαντήσει στο δίλημμα:
Κυβέρνηση ή Κοτζιάς. Ή
με άλλα λόγια: κυβέρνηση
ή ΣΥΡΙΖΑ. Τόση κομματική
αξιοπρέπεια.
Τελικά ποιος έχει δίκιο;
Ο Καμμένος ή ο Κοτζιάς. Τα
πήρε η κυβέρνηση από τον
Σόρος ή όχι;
Πήρε εντολή ο Κοτζιάς
από τον Τσίπρα να καταθέσει μήνυση στον Καμμένο ή
το έκανε με δική του πρωτοβουλία; Έχει διαταραγμένη προσωπικότητα ο πρωθυπουργός και τα λέει
αυτά- όπως δήλωσε ο
Κοτζιάς- ή ο Κοτζιάς είναι
αξιοπρεπής- όπως λέει ο
Τσίπρας; Τσίρκο. Που όμως
κάνουν φάρσες αληθινές
σε βάρος μας. Κι αυτό είναι
ένα έργο που ο Σόρος θα
το χρηματοδοτούσε με
πολύ μεγάλη προθυμία.
Ο Κοτζιάς έστειλε, είπε,
στη φυλακή διπλωμάτες
που εκμεταλλευόντουσαν
ασυνόδευτα παιδιά- μετανάστες, με στόχο το εμπόριο ζωτικών οργάνων!!! Και
κατέληξε πως «έσωσε» 90
παιδιά, οπότε μπορεί να
πεθάνει με την συνείδησή
του ήσυχη!! Το γεγονός
πως τα παιδιά αυτά- και
χιλιάδες άλλα- κατέληξαν
να έρθουν στη χώρα μας
κατατρεγμένα, σε άθλια
κατάσταση και ασυνόδευτα, δηλαδή χωρίς γονείς
και με δική του ευθύνη,
αφού η κυβέρνηση, στην
οποία ακόμη ήταν υπουργός, πήρε μέρος στην ιμπεριαλιστική πολεμική επέμβαση στη Συρία, δημιουργώντας εκατομμύρια πρόσφυγες, δεν τον αγγίζει.
Αφήνει τη συνείδησή του
ήσυχη, άθικτη, χωρίς
τύψεις, Τι να πεις….
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο πρωθυπουργός ανακοίνωσαν με
στόμφο πως στη θέση των
10.000 παπάδων, που η
μισθοδοσία τους θα βγει

από τον κρατικό προϋπολογισμό, θα προσληφθούν
10.000 γιατροί και άλλοι
απαραίτητοι. Και να τόσες
χιλιάδες νέες θέσεις
εργασίας και μάλιστα στο
δημόσιο!! Κι εκεί που
πανηγύριζαν για το νέο
αυτό κατόρθωμα, βγήκαν
οι τράπεζες και ανακοίνωσαν πως οι ανακατατάξεις
στον κλάδο τους θα έχουν
ως αποτέλεσμα την απόλυση 10.000 τραπεζοϋπαλλήλων. Κι ήρθαν τα
πράγματα «πάτσι και
πόστα». Έτσι κι αλλιώς
κανένας δεν πήρε στα
σοβαρά αυτή την κυβερνητική εξαγγελία.
Κάλεσε η δικαιοσύνη
τον Σημίτη να παραδώσει
τους τραπεζικούς του
λογαριασμούς. Και έτσι
μάθαμε πως υπάρχει και
ίδρυμα Κ. Σημίτη, το οποίο
απάντησε εκ μέρους του.
Γεμίσαμε ιδρύματα. Ίδρυμα
Καραμανλή
(του
παλιού), Ίδρυμα Παπανδρέου (του παλιού), Ίδρυμα Σημίτη, Ίδρυμα Σ. Νιάρχου,
Ίδρυμα
Ωνάση.
Πάντως έχει χώρο και για
άλλους. Ας πούμε Ίδρυμα… Τσίπρα…
Κριτική και καταγγελίες
εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ, μέσω
διάφορων ανώτατων αξιωματούχων τους προς τη
Ρωσία για επέμβαση στα
εσωτερικά της ΠΓΔΜ ώστε
να… σαμποτάρει το δημοψήφισμα για την συμφωνία
των Πρεσπών, την ίδια ώρα
που ένα τσούρμο αμερικανών αξιωματούχων, όπως
και ΝΑΤΟικών και Ευρωπαίων, επισκέφτηκαν την
ΠΓΔΜ, υποστήριξαν τον
Ζάεφ και κάλεσαν- απαίτησαν στην ουσία- τον λαό
της γείτονος να ψηφίσει
υπέρ της συμφωνίας των
Πρεσπών. Αν αυτό δεν είναι
ξεκάθαρη παρέμβαση στα
εσωτερικά της ΠΓΔΜ, τι
άλλο είναι; Επίσης τις ίδιες
μέρες οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν
την απόφασή τους να διατηρήσουν τα στρατεύματά
τους στη Συρία με το έτσι
θέλω, παραβιάζοντας κάθε
έννοια σεβασμού των κυριαρχικών δικαιωμάτων της,
επεμβαίνοντας στα εσωτερικά της χώρας για να
εμποδίσουν την οριστική
νίκη του Συριακού στρατού
επί των αντιπάλων της
κυβέρνησης Άσαντ. Πως το
λένε αυτό; Ιμπεριαλισμό.
Ο Τρράμπ στην ομιλία
του στην 73η ΓΣ του ΟΗΕ,
παρεμβαίνοντας απροκάλυπτα και με θράσος στα
εσωτερικά της Βενεζουέλας, ζήτησε από τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας
αυτής να ανατρέψουν τον
Πρόεδρό της Ν. Μαδούρο!!! Τέτοια αθλιότητα…
Άραγε πως θα αντιδρούσε η ηγεσία των ΗΠΑ αν ο
επικεφαλής μιας άλλης

χώρας ζητούσε από τις
αμερικάνικες
ένοπλες
δυνάμεις να ανατρέψουν
τον Τρράμπ; Θα της έριχνε μερικές χιλιάδες
τόνους πυραύλων, βομβών, μπορεί και πυρηνικών. Εμείς βέβαια δεν θα
προτείνουμε κάτι τέτοιο
στον αμερικάνικο στρατό.
Μπορούμε όμως να καλέσουμε τους εργαζόμενους, τον λαό των ΗΠΑ, με
αγώνες ταξικούς, να ανατρέψουν το καπιταλιστικό
σύστημα και τους κυβερνητικούς υπηρέτες του
στη χώρα τους.
Κι επίσης ισχυρίστηκε
πως διαθέτει «άφθονες
αποδείξεις» πως η Κίνα
παρενέβη στις ενδιάμεσες
εκλογές του Νοέμβρη στη
χώρα του, επειδή δεν της
αρέσει η πολιτική του. Τι
γίνεται τελικά. Οι Ρώσοι
επεμβήκανε στις προεδρικές εκλογές πριν δύο χρόνια για να βοηθήσουν τον
Τρραμπ να εκλεγεί. Ο
Τρραμπ όμως απορρίπτει
τις «άφθονες αποδείξεις»,
που διαθέτουν άλλοι μηχανισμοί στις ΗΠΑ ότι αυτό
συνέβη. Τώρα οι Κινέζοι
επεμβήκανε για να δυσκολέψουν τον Τρράμπ. Άραγε
η ΕΕ θα καταγγελθεί πως
παρεμβαίνει στις επόμενες
προεδρικές εκλογές στις
ΗΠΑ, για να μην ξαναβγεί ο
Τρραμπ;
Γιατί από την άλλη είναι
ήδη σε εξέλιξη η ανοιχτή
επέμβαση των ΗΠΑ στα
εσωτερικά της ΕΕ, αφού ο
Στιβ
Μπάνον,
πρώην
συνεργάτης του Τρράμπ
(και προφανώς με την
παρασκηνιακή προτροπή
του), έχει ριχτεί με τα μούτρα στην προσπάθεια, να
φτιάξει ένα «κίνημα ακραίων ευρωσκεπτικιστών» για
την αλλαγή της ΕΕ, μέχρι
και την διάλυσή της, όπως
επιθυμεί ο συγκεκριμένος… κύριος!! Ενδοϊμπεριαλιστικές φαγωμάρες θα
πείτε.
Αναρωτιόμαστε
όμως. Άραγε ο Αλέξης πως
βλέπει το εγχείρημα αυτό
του κολλητού του «διαβολικά» καλού Τρράμπ, ενάντια
στην ΕΕ; Θα το στηρίξει
γλύφοντας κι άλλο τον
αμερικανό πρόεδρο, ή θα
εναντιωθεί στηρίζοντας την
«προοδευτική» ΕΕ, με κίνδυνο να τα χαλάσει μαζί
του;
Στην ίδια Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ ο Ερντογάν
κατηγόρησε το ΣΑ ότι
«απέτυχε να τηρήσει την
υπόσχεσή του, όσον
αφορά την προώθηση της
ειρήνης και της ασφάλειας στον κόσμο». Τότε γιατί
ο ίδιος δεν βοηθά το ΣΑ
στην δέσμευσή του αυτή,
αποδεχόμενος την εφαρμογή των αποφάσεων και
ψηφισμάτων του ΟΗΕ για
το Κυπριακό;
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Οι παράγοντες… ασφάλειας
στην περιοχή μας
Η δική μας κυβέρνηση
εδώ και πολύ καιρό διαφημίζει την πολιτική της
που έχει μετατρέψει τη
χώρα μας σε παράγοντα
ασφάλειας και ισορροπίας στην περιοχή, σε αντίθεση δήθεν με την υπόλοιπη (εννοώντας την
Τουρκία την Συρία κ.α.),
που αποτελεί αποσταθεροποιητικό παράγοντα.
Αυτό όμως ενέπνευσε
κι άλλους στην γειτονιά
αυτή να κερδίσουν αυτόν
τον τίτλο. Κι έτσι βγήκαν
Ιρανοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι, που δήλωσαν
την προσπάθεια τους να
παίξει κι η δική τους χώρα
ένα τέτοιο ρόλο. Κι ακολούθησαν άλλοι.
Η Τουρκία δεν παρέλειψε, μέσα στον καταιγισμό
των απειλών ενάντια στη
χώρα μας, την Κύπρο, τη
Συρία, το Ιράκ (με το πρόσχημα των Κούρδων
αυτονομιστών), να προβάλει και την δική της συμμετοχή στο παιχνίδι της
τοπικής ασφάλειας. Ακολούθησε η Αίγυπτος, που
πρόσφατα ανακοίνωσε
την δική της απόφαση να
μετατραπεί σε παράγοντα
ασφάλειας. Η έκπληξη
όμως ήρθε από την…
Κύπρο. Στις πρόσφατες
συνομιλίες των υπουργών
εξωτερικών Κύπρου και
ΗΠΑ, ο Κύπριος υπουργός μας αποκάλυψε πως
συμφώνησαν στην ανάδειξη της Κύπρου σε έναν
ακόμα παράγοντα ασφάλειας(!!!). Η Κύπρος. Που

είναι χωρισμένη στα δυο.
Με κατοχικό στρατό στα
εδάφη της.
Με την άμεση προοπτική να επισημοποιηθεί ο
διχασμός της. Με τις
τουρκικές απειλές να
πυκνώνουν όσον αφορά
την εκμετάλλευση της
ΑΟΖ της. Με τις αντίστοιχες απειλές της Τουρκίας
προς την Ελλάδα για τα
χωρικά ύδατα και την
ΑΟΖ. Την ίδια απειλητικότητα προέταξε και προς
την Αίγυπτο, αφού Ελλάδα, Κύπρος και Αίγυπτος
συζητάνε για τον ορισμό
των ΑΟΖ των τριών
χωρών, αφήνοντας την
Τουρκία εκτός μοιρασιάς.
Μέχρι και τις ΗΠΑ (και
το ΝΑΤΟ) προειδοποίησε
για την έναρξη γεωτρήσεων από την EXXON MOBIL
στο οικόπεδο 10 της
Κύπρου. Ο κίνδυνος όλοι
αυτοί να γίνουν «μαλλιάκουβάρια» με πολεμικές
εμπλοκές είναι άμεσος,
μεγαλώνει κάθε μέρα.
Κατά τα άλλα όλοι αυτοί
(ειδικά οι ΗΠΑ και το
ΝΑΤΟ) είναι παράγοντες
ασφάλειας και σταθερότητας στην Αν. Μεσόγειο.
Να μεγαλώσουμε την
επαγρύπνηση και ετοιμότητά μας απέναντι στην
επικίνδυνη σταθερότητα,
που έχουν επιβάλει τα
ιμπεριαλιστικά συμφέροντα μεγάλων, μεσαίων και
μικρών αστικών τάξεων.
Να αποκρούσουμε και να
ακυρώσουμε τα σχέδιά
τους.

Ο μπανανιασμός στο
αποκορύφωμά του(;)
Είχαμε και συνέχεια όμως. Στο πρόσφατο συνέδριο
«Thessaloniki Summit» στις 15/11 που οργάνωσε ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βόρειας Ελλάδας(ΣΒΒΕ) έγιναν τα
παρακάτω άκρως αποκαλυπτικά για την σημερινή
σχέση της χώρας μας με τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό:
1. Μίλησε και έδωσε συνέντευξη ο αμερικανός πρέσβης Τ. Πάιατ.
2. Προσήλθε και μίλησε ο πρωθυπουργός.
3. Μίλησε εκπρόσωπος της ΝΔ.
Από τα όσα είπαν ή δήλωσαν θα παραθέσουμε λίγα
μόνο, ενδεικτικά όμως της εικόνας που έχει πλέον σχηματιστεί.
Ο Πάιατ έκφρασε την απαίτησή του «η κυβέρνηση
να αποδείξει ότι είναι ικανή να μετακινήσει εμπόδια για
να πάρουν αποφάσεις οι επενδυτές». Και πρόσθεσε
πως στο Ελληνικό (πρώην αεροδρόμιο) έχουν επενδυθεί σημαντικά αμερικάνικα κεφάλαια, γι’ αυτό ο πρέσβης «δεν πρόκειται να φύγει μέχρι να προχωρήσει
το θέμα»!!!
Όπερ μεθερμηνευόμενο σημαίνει «ή θα κάνετε αυτό
που θέλουμε εμείς ή θα βρείτε τον μπελά σας».
Ο κος Τσίπρας δήλωσε προσερχόμενος στο συνέδριο, πως «χαίρεται που ο αμερικανός πρέσβης είναι
κοντά τους» και μάλιστα «του είπε (ο πρέσβης) πως
πάτε καλά (η κυβέρνηση)». Ποιος επιβεβαιώνει την
αποτελεσματικότητα της κυβερνητικής πολιτικής; Ο
Πάιατ. Που θα την χειροκροτήσει μάλιστα πιο θερμά,
αφού- ανάμεσα στα άλλα- θα αρπάξει και το Ελληνικό.
Όλα αυτά δυο μέρες πριν τον γιορτασμό των 45 χρόνων από το Πολυτεχνείο. Άθλια προσβολή και ασέβεια
προς το περιεχόμενο του.
Ο Πάιατ επίσης επισήμανε πως κυβέρνηση και ΝΔ
ταυτίζονται απόλυτα στα θέματα της στρατηγικής
συνεργασίας ΗΠΑ- Ελλάδας, αναφέροντας πως είπε
στον Κουμουτσάκο (της ΝΔ) πως «ότι σκέφτεται (ο
Κουμουτσάκος) είναι πολύ κοντά σε ότι συζητάει (ο
Πάιατ) με την κυβέρνηση, τον Δραγασάκη, τον Κατρούγκαλο κ.α.
Η επιβεβαίωση ήρθε από τον Σκρέκα της ΝΔ, που
μιλώντας μετά την παρέμβαση του Σταθάκη (υπουργός) για την Ενεργειακή Ασφάλεια στην ΝΑ Ευρώπη,
σημείωσε πως «δεν έχω πολλά να πω, ο συνάδελφός
μου Γ. Σταθάκης είπε τα πάντα»!!! Κυβέρνηση και ΝΔ
συμφωνούν στα «πάντα όλα», δίνουν τα «πάντα όλα».
Είμαστε πάντως βέβαιοι πως ο μπανανιασμός και η
δουλοπρέπεια των δύο αυτών πολιτικών δυνάμεων δεν
έχει πιάσει πάτο. Θα δούμε κι άλλα ακόμα.

Το ποιηματάκι μας
Ρε δεν είμ’ εγώ κορόιδο
να σου δείξω εμπιστοσύνη.
Εγώ ήμουνα αντάρτης
και αντάρτης έχω μείνει.
Το ΕΑΜ το ξαναστήνει
η συμμαχία η λαϊκή,
στο κυνήγι θα σε πάρει
και δεν θα ‘χεις να κρυφτείς.
Η Αντίσταση έχει αρχίσει,
δυναμώνει συνεχώς.
Ο εργάτης κι ο αγρότης,
μια γροθιά όλος ο λαός.
Είναι δύσκολος ο δρόμος,
οι παγίδες σου πολλές.
Ξέρω να τα βγάζω πέρα
σ’ όλες τις κακοτοπιές.
Χτίζω, χτίζω κάθε μέρα
τα σκαλιά που θ’ ανεβώ.
Και τον τελευταίο λόγο
θα ‘μαι εγώ που θα τον πω.

Φραγμένο από τους
αμερικάνους αμπέλι
Αλεξανδρούπολη ώρα
μηδέν. Ξεπούλημα κάθε
γωνιάς της χώρας ώρα
μηδέν. Αμερικανοκρατία
χωρίς όρια χρονικά, γεωγραφικά,
οικονομικά.
Πήγαν οι αμερικάνος πρέσβης, ο πρόξενος στη
Θεσσαλονίκη και ένα
τσούρμο στελέχη των ΗΠΑ
στην Αλεξανδρούπολη και
χωρίς περιστροφές ξεκαθάρισαν πως, ότι πρόκειται
να γίνει εκεί (και παντού
αλλού βέβαια), θα είναι
στα μέτρα τους και με
βάση τους δικούς τους
σχεδιασμούς. Όλο το σινάφι αυτό, σύμφωνα με τις
δηλώσεις του Πάιατ, πήγε
εκεί για να επιβεβαιώσει
την «δέσμευση των ΗΠΑ
για σθεναρή εμπλοκή
στην περιοχή»!!! Θα ελέγχουν τα στενά του Βοσπόρου και τις κινήσεις του
Ρωσικού στόλου, ακόμα κι
εμποδίζοντάς τες. Έτσι
αποφάσισαν οι αμερικάνοι
και δεν σηκώνουν κουβέντα. Θα μπλεχτούν μόνιμα
και θα μπλέξουν και την
περιοχή στις αντιπαραθέσεις τους με τη Ρωσία, την
Κίνα, ακόμα και ευρωπαίους ανταγωνιστές τους.
Επίσης είπε πως «νιώθουν
ευγνώμονες
(προς την
κυβέρνηση του αριστερής
ξευτίλας του γεωπολιτικού
«μεντεσέ»), που θα χρησιμοποιούν την περιοχή του
Έβρου για να διευκολύνουν τις μετακινήσεις τμημάτων των ενόπλων δυνάμεών τους». Θα σουλατσάρουν τα αμερικανάκια
(ναύτες, κομάντος, αεροπόροι κ.α.) στην πόλη και
στην γύρω γειτονιά, θα
κάνουν ότι γουστάρουν,
θα έχουν το… ακαταδίωχτο για κάθε παράβαση
που θα κάνουν (κλοπές,
βίαιη συμπεριφορά, βιασμούς, φόνους) και θα
έχουν την απαίτηση οι ντόπιοι, τύπου δημάρχου της
Αλεξανδρούπολης,
να
τους γλύφουν και να τους
ευγνωμονούν. Το ξεκαθάρισε ο Πάιατ υποσχόμενος
στον δήμαρχο, ότι θα
πηγαίνει εκεί μία φορά το
χρόνο. Για να ελέγχει αν
τα πράγματα πηγαίνουν
όπως τα έχει σχεδιάσει, να
δίνει τις νέες εντολές του
και να ακούει την αναφορά
των ιθαγενών υπαλλήλων
του. Για το λιμάνι δε της
πόλης εξέφρασε την «ανυπομονησία του- που την
μοιράστηκε με τον δήμαρχο(!!)- και την ελπίδα του,
ότι θα καθοριστούν για την
ιδιωτικοποίησή του τέτοιοι
όροι, «ώστε οι αμερικανικές εταιρίες… να επιλέξουν να είναι μέρος αυτής
της ευκαιρίας»!!! Με απλά
λόγια απαίτησε οι όροι

αυτοί να είναι φωτογραφικοί, ώστε να εξασφαλίζουν
την αρπαγή του λιμανιού
αποκλειστικά από αμερικάνικα μονοπώλια!! Και δεν
άφησε έξω από τις βλέψεις του την Εγνατία οδό.
Έτσι για να ξέρουμε που
θα πηγαίνουν τα διόδια,
που θα πληρώνουμε όσοι
την χρησιμοποιούμε.
Η λέξη μπανανία, από
το μακρινό παρελθόν, είναι
πολύ «φτωχή» για να χαρακτηρίσει την πραγματικότητα, που διαμορφώνεται
ανάμεσα στην χώρα μας
και στους επικυρίαρχους
των ΗΠΑ. Και με απόλυτη
ευθύνη της σημερινής
κυβέρνησης, αλλά και
όλων των άλλων αστικών
πολιτικών δυνάμεων, που
δεν έχουν καμία αντίρρηση σε όλα αυτά, συμφωνούν και τα υποστηρίζουν
σταθερά. Η κυβέρνησή
μας τα δίνει όλα, ΟΛΑ,
χωρίς καμία πίεση. Τα
θέλει και τα κάνει. Αφού
άλλωστε τα θέλουν και οι
ντόπιοι κεφαλαιοκράτες,
που ανυπομονούν κι αυτοί
να μοιραστούν μέρος της
λείας με τους αμερικάνους
και άλλους επενδυτές.
Η κυβέρνηση για το
μνημόνιο, τα μέτρα κ.α.
μας σερβίρισε το… επιχείρημα, ότι δέχτηκε πιέσεις,
εκβιασμούς από τους
δανειστές, το ΔΝΤ και υποχώρησε. Στην περίπτωση
όμως της ικανοποίησης
κάθε αμερικάνικης- και
ΝΑΤΟικής, το ίδιο είναιαπαίτησης, όχι μόνο δεν
εκβιάζεται, αλλά τρέχει να
δώσει όσα της ζητήσουν
και πριν της τα ζητήσουν.
Της ζητάνε πέντε και τους
δίνει δέκα!!!
Το εργατικό και λαϊκό,
αντιιμπεριαλιστικό κίνημα
απάντησαν και θα συνεχίσουν να το κάνουν ασταμάτητα. «Ανεπιθύμητους»
στην
Αλεξανδρούπολη
κήρυξαν τον Πάιατ και τη
συνοδεία του εργατικά
συνδικάτα, το ΠΑΜΕ, οι
τοπικές οργανώσεις της
ΕΕΔΥΕ, λαϊκοί φορείς από
την Ανατολική Μακεδονία
και Θράκη, με δύο συγκεντρώσεις, το πρωί και το
απόγευμα έξω από το
δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης. Το σύνθημα
«έξω οι βάσεις και τα
ορμητήρια θανάτου από τη
χώρα μας…» κυριάρχησε,
στέλνοντας το μήνυμα
πως, ο ελληνικός λαός και
το αντιιμπεριαλιστικό κίνημά του δεν πρόκειται να
υποταχτεί, να υποχωρήσει
από την πάλη του, να διώξει από κάθε γωνιά της
πατρίδας μας τους ιμπεριαλιστές κάθε εθνικότητας και προέλευσης.

