
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, 
συνεχίζοντας μόνη της 
πλέον το αντιλαϊκό έργο 
της δικής της συγκυβέρνη-
σης, θα επιχειρήσει να 
ολοκληρώσει ένα μεγάλο 
μέρος της ήδη αποφασι-
σμένης πολιτικής, αλλά και 
να προωθήσει σε όποιο 
βαθμό προλάβει νέα 
μέτρα.

Έτσι η πλήρης εφαρμο-
γή του ν. 4387/16 προχω-
ρά χωρίς ταλαντεύσεις. Η 
περικοπή του ΕΚΑΣ οριστι-
κοποιείται, οι συντάξεις 
χηρείας έχουν μπει στον 
Προκρούστη, το οικογενει-
ακό επίδομα θα καταργη-
θεί μέσω της ενσωμάτω-
σής του στην προσωπική 
διαφορά. Αυτή η τελευταία 
θα υπολογιστεί για όλους 
τους συνταξιούχους, 
παλιούς και νέους και θα 
υλοποιηθούν οι ρυθμίσεις 
τσακίσματος των συντάξε-
ων, ειδικά για τους νέους, 
μετά το 2016 (βλέπετε 
ανάλυση στο φύλλο του 
Γενάρη).

Έρχεται νέο μπαράζ 
παραπέρα ιδιωτικοποιήσε-
ων υποδομών και επιχειρή-
σεων, που είτε βρίσκονται 
στα χέρια ιδιωτών (ναυπη-
γεία), είτε στον έλεγχο του 
κράτους (ενέργεια, νερό, 
λιμάνια, αεροδρόμια και 
αστικές συγκοινωνίες κλπ), 
γεγονός που θα επιβαρύ-
νει τα λαϊκά στρώματα με 
νέες επιβαρύνσεις στο 
εισόδημά τους, ειδικά από 
τομείς και υπηρεσίες που η 
παροχή τους είναι μοναδι-
κά αναγκαία για την ίδια 
την διαβίωσή τους (πχ 
ενέργεια, νερό).Ήδη η 
ΔΕΗ ετοιμάζεται για νέα 
επιδρομή με αύξηση των 
τιμολογίων.

Στην υγεία η κυβερνητι-
κή πολιτική έχει βάλει στο 
στόχαστρο τα όποια υπο-

λείμματα δημόσιας περί-
θαλψης έχουν απομείνει. Ο 
συνδυασμός ΠΦΥ (ΤΟΜΥ, 
ΚΥ) και οικογενειακού για-
τρού στόχο έχει να περιο-
ρίσει όσο περισσότερο 
γίνεται τις κρατικές δαπά-
νες, μέσω της ελαχιστοποί-
ησης της προσφυγής των 
εχόντων ανάγκη περίθαλ-
ψης στο «δημόσιο» σύστη-
μα. Παράλληλα εξακολου-
θούν να ισχύουν οι απαγο-
ρευτικές διατάξεις για την 
παροχή πλήρους φαρμα-
κευτικής, διαγνωστικής και 
νοσοκομειακής εξυπηρέ-
τησης. Στόχος η ενίσχυση 
της προσφυγής των ασθε-
νών στους ιδιωτικούς 
φορείς τέτοιων υπηρεσι-
ών, για την διόγκωση της 
κερδοφορίας τους.

Άμεσα θα πυκνώσουν οι 
κατασχέσεις των προσωπι-
κών λογαριασμών για χρέη 
σε εφορία, δήμους, ταμεία, 
ενώ θα επιταχυνθούν οι 
πλειστηριασμοί των λαϊκών 
κατοικιών (πρώτης και δεύ-
τερης), ώστε να πιαστούν 
τα απαιτούμενα από τις 
τράπεζες και την ΕΕ πακέ-
τα ποσών, για να προχω-
ρήσει όσο γίνεται πιο 
απρόσκοπτα και αποτελε-
σματικά η ανακεφαλαιο-
ποίησή τους. Τα κόκκινα 
δάνεια, ειδικά στεγαστικά, 

αλλά και κάθε άλλου χρώ-
ματος, είναι στην πρώτη 
γραμμή. Τράπεζες και 
κοράκια ανυπομονούν για 
τις ρυθμίσεις- πέραν των 
ηλεκτρονικών πλειστηρια-
σμών- που θα διευκολύ-
νουν την ικανοποίηση των 
απαιτήσεών τους. Η ΕΕ 
πιέζει ασφυκτικά την 
κυβέρνηση, κουρελιάζο-
ντας τους ισχυρισμούς 
της ότι βγήκαμε από τα 
μνημόνια και την επιτρο-
πεία.

Η κυβέρνηση, χωρίς 
προσχήματα, έριξε στο 
γήπεδο τη μπάλα του νέου 
κουρέματος μισθών, 
συντάξεων, λαϊκών κατα-
θέσεων, αποθεματικών 
ταμείων και άλλων δημόσι-
ων φορέων (δήμοι, νοσο-
κομεία, πανεπιστήμια κ.α.), 
για να αντλήσει τα απαραί-
τητα κεφάλαια για την επό-
μενη ανακεφαλαιοποίηση 
των τραπεζών, σε περίπτω-
ση που τα άλλα σχέδια δεν 
αποδώσουν. Η προσπά-
θεια του Δραγασάκη να 
ανασκευάσει τις σχετικές 
δηλώσεις του δεν έπεισε 
κανέναν. Μάλιστα στις 
νέες  είπε, πως έδωσε 
αυτή την απάντηση γιατί 
«οι βουλευτές του ΚΚΕ του 
έθεσαν το θέμα με τέτοιο 
τρόπο, που δεν μπορούσε 

να απαντήσει αλλιώς»!!! 
Με άλλα λόγια πάλι το ΚΚΕ 
φταίει!!! Πόσο περισσότε-
ρο γελοίοι μπορούν να 
γίνουν…

Στα άμεσα μέτρα προς 
εφαρμογή είναι η μείωση 
του αφορολόγητου. Τυπι-
κά είναι ένα θέμα, που θα 
χειριστεί η επόμενη κυβέρ-
νηση μέσα στο 2020, όμως 
εμείς δεν θα μείνουμε 
άπραγοι στον ενδιάμεσο 
χρόνο, αφού είμαστε υπο-
χρεωμένοι να υπολογίσου-
με από τώρα τα προβλήμα-
τα, που θα μας δημιουργή-
σει και να πάρουμε τα 
μέτρα μας.

Μας περιμένουν πολ-
λές μάχες λοιπόν, με 
πρώτες αυτές των τρι-
πλών, απ’ ότι φαίνεται, 
εκλογών. Κι όλες θα τις 
δώσουμε με το ίδιο αγωνι-
στικό πνεύμα, που επιδεί-
ξαμε στο προηγούμενο 
διάστημα. Αγώνες για 
ανατροπή των αντιλαϊκών 
πολιτικών και μέτρων, 
αγώνες για διεκδίκηση 
των αιτημάτων μας, αγώ-
νες για την ενίσχυση των 
δυνάμεων που μας ενί-
σχυσαν, στάθηκαν στο 
πλευρό μας, βοήθησαν 
στην μεγαλύτερη αποτε-
λεσματικότητα της πάλης 
μας.
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Δεν κάνουμε πίσω. Να καταργηθεί ο νόμος 
Κατρούγκαλου. Να αποδοθούν ο 13ος και 14ος μισθός. 
Να ανακεφαλαιοποιηθούν τα αποθεματικά των ταμεί-
ων. Να δοθούν τώρα αυξήσεις στις συντάξεις.

Νέα και παλιά αντεργατικά και 
αντιλαϊκά μέτρα προωθούνται. 

Η αντίδρασή μας

Της... σύνταξης

Πολιτικό Τσίρκο:
τι κρύβεται από πίσω

Παρακολουθούμε τις πρόσφατες εξελίξεις και γεγονότα 
που αποτυπώνουν τον σύγχρονο ξεπεσμό του αστικού κοινο-
βουλευτισμού. Αυτό το τσίρκο των μετακινούμενων σαλτιμπά-
γκων, που στόχο έχει να διατηρήσει μια κυβερνητική εξουσία 
λίγων ακόμη μηνών, ασφαλώς δεν αποτελεί κάτι καινούργιο 
για το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται το πολιτικό προσωπικό 
της αστικής διαχείρισης και οι σχηματισμοί του (κόμματα). Η 
πολιτική ζωή της χώρας μας έχει γνωρίσει κι άλλα τέτοια γεγο-
νότα πχ τη μεταπήδηση του Γ. Παπανδρέου από το κόμμα του 
Πλαστήρα σε εκείνο του Παπάγου, με το περίφημο σκεφτικό 
«τι Πλαστήρας τι Παπάγος», τη μετακίνηση της ομάδας Νόβα, 
Τσιριμώκου, Μητσοτάκη από την Ένωση Κέντρου (τα γνωστά 
Ιουλιανά με την «αποστασία») κ.α.

Αυτές οι καταστάσεις δεν περιορίστηκαν μόνο στην εναλλα-
γή προσώπων, κομμάτων κλπ, αλλά και στην μετατόπιση από 
τη στάση τους απέναντι σε κρίσιμα γεγονότα, όπως η στήριξη 
των κομμάτων του τότε «δημοκρατικού τόξου» στα φασιστικά 
καθεστώτα, λχ του Μεταξά, που επέβαλε το κεφάλαιο σε 
συνεργασία με τους ξένους ιμπεριαλιστικούς παράγοντες.

Ποια είναι η σταθερά στην οποία όλες αυτές οι εξελίξεις, 
παλιές και καινούργιες ταυτίζονται; Μα η διατήρηση κυβερνη-
τικών σχημάτων τα οποία θα συνεχίσουν να επιβάλλουν την 
ταξική, σκληρή αντεργατική και αντιλαϊκή πολιτική, που 
απαιτούν το κεφάλαιο, η ΕΕ, οι ΗΠΑ. Ή ακόμα θα προδια-
γράψουν τα επόμενα βήματα, που θα σταθεροποιούν ακόμη 
περισσότερο αυτή την κατάσταση (πχ συνταγματικές αλλα-
γές).

Κάτω από άλλες συνθήκες όλη αυτή η γελοιότητα θα μας 
προκαλούσε άφθονο γέλιο και αηδία. Όμως στην αθλιότητα 
και των ξεπεσμό πολιτικών προσώπων και κομμάτων υπάρχει 
ένα βασικό στοιχείο, που οριοθετεί αυτήν την κινητικότητα. 
Που κατέληξε όλη αυτή η διαδικασία; Στην ψήφιση της συμφω-
νίας των Πρεσπών, την ένταξη της Β. Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ, 
κατ’ εντολή των ΗΠΑ, ΕΕ και στην ψήφο εμπιστοσύνης προς 
την μονοκομματική πλέον, χωρίς κοινοβουλευτική πλειοψηφία, 
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Από ‘κει και πέρα τα διάφορα καυγα-
δάκια, οι καταγγελίες μεταξύ πρώην αχώριστων συνεργατών, 
οι αλληλοκατηγορίες για εκβιασμούς και χειραγώγηση, οι 
μηνύσεις, οι διαγραφές και συγκολλήσεις δεν κάνουν τίποτα 
άλλο παρά να προσπαθούν να κρύψουν αυτή την κύρια ουσία 
των εξελίξεων. Την επιβολή νέων μέτρων σε βάρος του λαού 
και την προετοιμασία για τα επόμενα, πχ το επερχόμενο κού-
ρεμα μισθών, συντάξεων, καταθέσεων λαϊκών νοικοκυριών για 
να «σωθούν» για δεύτερη ή τρίτη φορά οι τράπεζες. Για να 
σωθεί δηλαδή η δυνατότητά τους να χρηματοδοτούν την καπι-
ταλιστική ανάπτυξη με κεφάλαια αρπαγμένα από τον ελληνικό 
λαό.

Από την άποψη αυτή τα πρόσφατα γεγονότα δεν αποτε-
λούν μια ιδιάζουσα περιστασιακή κατάσταση, αλλά ένα ακόμη 
καλά σχεδιασμένο και δρομολογημένο από τα πριν σενάριο, 
που θα εξασφαλίζει όλα τα παραπάνω. Τα γεγονότα αυτά 
όμως βοηθούν τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα να 
βγάλουν συμπεράσματα. Για το ποιόν των «εκπροσώπων 
τους», είτε κόμματα, είτε άτομα, για τον κυνισμό και την αδια-
φορία τους προς τις εκτιμήσεις του λαού, για το ατομικό 
κυνήγι της καρέκλας, για το ότι είναι αδίστακτοι να χρησιμο-
ποιήσουν κάθε μέσο για να διατηρήσουν σταθερές τις συνθή-
κες περάσματος αντιλαϊκών μέτρων.

Το αγωνιζόμενο εργατικό και λαϊκό κίνημα δεν θα αποπρο-
σανατολιστούν από το παραπλανητικό περιτύλιγμα των πολιτι-
κών αντιπαραθέσεων ανάμεσα στα αστικά κόμματα και τις 
διάφορες ομάδες, όπου οι ορισμοί «αριστερός», «μισοαριστε-
ρός», «κεντροαριστερός και κεντροδεξιός», «ακροδεξιός και 
χρυσαυγίτης» έχουν γίνει μαλλιά κουβάρια, δεν βγάζεις άκρη 
ποιος είναι τι. Αντίθετα μπροστά στις εκλογές, αλλά και στην 
προσπάθεια επιβολής νέων αντεργατικών μέτρων, θα σταθεί 
έτοιμο να αποκρούσει τις επιθέσεις, να ενισχύσει τα ταξικά 
μετερίζια των αγώνων, τον ταξικό προσανατολισμό της δρά-
σης του, τις προϋποθέσεις για το δυνάμωμα της λαϊκής 
συμμαχίας. Στην επίτευξη αυτών των στόχων καλούμαστε κι 
εμείς οι πολύπειροι πλέον συνταξιούχοι να βοηθήσουμε.
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Συνταξιοδοτικό:
οι αναλύσεις που έχουν 

περιγραφεί στον ΠΑ
Επειδή πολλοί συνάδελφοι σε συσκέψεις, ΓΣ 

σωματείων βάζουν ερωτήματα για το τι ισχύει για το 
ένα ή άλλο θέμα, παραθέτουμε τα τεύχη των φύλλων 
του ΠΑ, στα οποία έχουν καταγραφεί οι αναλύσεις 
της κατάστασης που διαμορφωνόταν με τους νόμους, 
που οι κυβερνήσεις ψήφισαν, ειδικά με το ν. 4387/16, 
αλλά και άλλα σχετικά ενημερωτικά θέματα. Έτσι οι 
συνάδελφοι θα μπορούν να ανατρέχουν στα συγκε-
κριμένα τεύχη και να βρίσκουν τις απαντήσεις στα 
ερωτήματά τους. Επίσης τα ΔΣ των σωματείων πρέ-
πει να διατηρούν αρχείο με τα φύλλα του ΠΑ, ώστε 
να μπορούν ανά πάσα στιγμή να απαντήσουν σε 
τέτοια ερωτήματα και να ενημερώνουν τους συνα-
δέλφους.
1. Τεύχος 404 Γενάρης 2016 σελίδα 4: «Το χρονικό 

της λεηλασίας των συντάξεών μας».
2. Τεύχος 407 Απρίλης 2016 πρωτοσέλιδο: «Τα 

μέτρα της κυβέρνησης».
3. Τεύχος 408 Μάης 2016 σελίδα 3: «Νόμος- λαιμη-

τόμος: τα κύρια σημεία του».
4. Τεύχος 409 Ιούνης 2016 σελίδες 3,4,5 και 8: «Η 

νέα φοροεπιδρομή στα εισοδήματα μισθωτών 
και συνταξιούχων» και «Τι αλλάζει με το νόμο 
4387/16 για το ασφαλιστικό».

5. Τεύχος 422 Σεπτέμβρης 2017 σελίδα 3: «Μια 
απαραίτητη ενημέρωση για ειδικές παρακρατή-
σεις συντάξεων». (τελικά η κυβέρνηση κάτω από 
την πίεση των αγώνων επέστρεψε τα αναδρομι-
κά σε όλους τους δικαιούχους χωρίς αιτήσεις).

6. Τεύχος 425 Δεκέμβρης 2017 σελίδα 3: 
«Επανυπολογισμός των συντάξεων, υπολογι-
σμός της προσωπικής διαφοράς (ΠΔ) και μειώ-
σεων».

7. Τεύχος 426 Γενάρης 2018 σελίδα 8: «Η επιστρο-
φή των κρατήσεων υπέρ ΕΟΠΥΥ» και «Χορήγηση 
του ΕΚΑΣ για το 2018: οι προϋποθέσεις».

8. Τεύχος 427 Φλεβάρης 2018 σελίδα 3: «Νέες μει-
ώσεις των συντάξεων».

9. Τεύχος 428 Μάρτης 2018 σελίδα 3: «Ο επανυπο-
λογισμός των συντάξεων και τα «λάθη» της 
κυβέρνησης».

10. Τεύχη 428 και 429 Μάρτης- Απρίλης 2018 σελί-
δες 6 και 2: «Ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό: δια-
χρονικός στόχος των αντεργατικών πολιτικών 
κυβερνήσεων, ΕΕ και μεγάλου κεφαλαίου».

11. Τεύχος 429 Απρίλης 2018 σελίδα 3: «Η λεηλασία 
των αποθεματικών των ταμείων».

12. Τεύχος 431 Ιούνης 2018 σελίδα 6: «Προσωπική 
διαφορά: πως γίνεται ο επανυπολογισμός της»

13. Τεύχος 434 Οκτώβρης 2018 σελίδα 7: «Η κλοπή 
των επικουρικών συνεχίζεται».

14. Τεύχος 436 Δεκέμβρης 2018 σελίδα 2: «Το υπό-
μνημα που η ΣΕΑ κατέθεσε στον πρωθυπουργό» 
και σελίδα 5: «Σύνταξη διατηρημένη- φορολογία 
αυξημένη».

15 Τεύχος 437 Γενάρης 2019 σελίδα 3: «Ενημερωτικό 
σημείωμα…» (με την διόρθωση που περιλαμβά-
νεται στο τεύχος 438 Φλεβάρη 2019).

Διόρθωση στο 
«Ενημερωτικό σημείωμα»

Στο προηγούμενο φύλλο, στη σελίδα 3 αναπτύ-
χθηκε το περιεχόμενο της κατάληξης του συνταξιο-
δοτικού, με βάση τον ν. 4387/16. Στο παράδειγμα 
για τον υπολογισμό των συντάξιμων μισθών (ΣΜ) 
έγιναν κάποια αριθμητικά λάθη. Τα σωστά νούμερα 
είναι:
>  Έστω ότι ο ασφαλισμένος το 2002 είχε αποδο-
χές 20.000 ευρώ. Με τον ΔτΚ αυτές θα γίνουν 
26.052 (20.000Χ1,30263).

> Το 2003 είχε 23.000, θα γίνουν 28.947 
(23.000Χ1,25858).

> Το 2004 είχε 25.000, θα γίνουν 30.577 
(25.000Χ1,22311).

Η ακρίβεια αυξάνεται
το λαϊκό εισόδημα

συρρικνώνεται
Πανηγυρίζει η κυβέρ-

νηση για την αναιμική 
αύξηση του κατώτερου 
μισθού και την ακύρωση  
ή αναβολή της περικοπής 
της προσωπικής διαφο-
ράς των συντάξεων. Σε 
προηγούμενο φύλλο του 
ΠΑ έχουμε αναλύσει τι θα 
απομείνει από την αύξηση 
αυτή, μετά τις διάφορες 
κρατήσεις και ειδικά την 
μείωση του αφορολόγη-
του. Δεν είναι όμως μόνο 
αυτά. Υπάρχουν κι άλλοι 
παράγοντες. Θα παραθέ-
σουμε ορισμένους από 
αυτούς.

Στη ΔΕΗ προωθείται το 
σενάριο της κατάργησης 
της επιβράβευσης των 
συνεπών καταναλωτών, 
θα ενταθεί ο εκβιασμός 
και η διακοπή του ρεύμα-
τος σε όσους αδυνατούν 
να πληρώσουν τους λογα-
ριασμούς τους, ενώ στα 
σκαριά βρίσκεται νέα 
αύξηση της τιμής του ηλε-
κτρικού ρεύματος, αλλά 
και των τελών των Ανανε-
ώσιμων Πηγών Ενέργειας 
(ΑΠΕ). Η παροχή μικρής 
ενίσχυσης λίγων εκατο-
ντάδων νοικοκυριών για 
να ξανασυνδέσουν το 
ρεύμα τους, είναι σταγό-
να στον ωκεανό των 
500.000 καταναλωτών 

που αδυνατούν να πληρώ-
σουν τους λογαριασμούς 
τους.

Σε λίγους μήνες λήγει 
η εξάμηνη αναβολή της 
ισχύος του νέου αυξημέ-
νου ΦΠΑ στα νησιά, που 
δέχονται αυξημένες ροές 
προσφύγων, όπου θα 
μπουν κι αυτά στην… 
κανονικότητα της φορο-
ληστείας των υπολοίπων.

Τα διόδια στις «εθνι-
κές» οδούς θα αυξηθούν 
κι άλλο, ώστε να εξασφα-
λίζουν υψηλή κερδοφορία 
στους ομίλους που τις 
εκμεταλλεύονται. Οι 
μεγαλύτερες αυξήσεις θα 
σημειωθούν στους νέους 
δρόμους (Εγνατία), ενώ 
θα φτιαχτούν 43(!!!) νέοι 
σταθμοί διοδίων. Με άλλα 
λόγια δεν θα αυξηθούν 
μόνο οι τιμές των διοδίων, 
αλλά θα προστεθούν 
δεκάδες άλλοι, που θα 
εξακοντίσουν το κόστος 
διέλευσης στα ύψη.

Κατά τα άλλα η κυβέρ-
νηση με την πολιτική της 
«κρατάει την κοινωνία 
όρθια». Εμείς διαπιστώ-
νουμε πως ο λαός γονατί-
ζει, ενώ όρθια παραμέ-
νουν τα κέρδη των μονο-
πωλίων, ψηλώνοντας ταυ-
τόχρονα κι άλλο.

Αγροτοδικεία - χτύπημα 
απεργών εκπαιδευτικών: 

επιστροφή
στην… κανονικότητα

Πριν ακόμη ξεκινήσουν 
οι αγροτικές κινητοποιή-
σεις, η… ανεξάρτητη 
δικαιοσύνη κάλεσε σε 
δίκη στελέχη του αγροτι-
κού κινήματος, με την 
κατηγορία της παρακίνη-
σης (των αγροτών) σε 
παράνομες δράσεις, 
χωρίς να έχουν προηγη-
θεί καταθέσεις των εγκα-
λούμενων. Πρωτόγνωρα 
πράγματα. Πρώτη φορά…

Δεν είχαν περάσει δυο- 
τρεις μέρες από την επί-
θεση των ΜΑΤ στους 
απεργούς εκπαιδευτι-
κούς, όταν στάλθηκαν στο 
νοσοκομείο στελέχη των 
συνδικάτων και βουλευ-
τής του ΚΚΕ. Μάλιστα τα 
ΜΑΤ έκαναν χρήση ληγμέ-
νων χημικών, όχι πως 
αυτό ήταν το κύριο πρό-
βλημα. Είτε ληγμένα, είτε 
όχι, η βία είναι μία και 
μονομερής. Από το κρά-
τος σε βάρος του αγωνι-
ζόμενου λαού. Και το 
κράτος της βίας και της 
τρομοκρατίας είναι ίδιο, 
είτε με σοσιαλδημοκρά-
τες, είτε με φιλελεύθε-
ρους, είτε με  ρατσιστές 
και νεοναζιστές. 

Έτσι «η έξοδος από τα 
μνημόνια, η επιστροφή 
στην κανονικότητα», που 
διακήρυξε με τόσο πανη-
γυρικούς τόνους η κυβέρ-
νηση, πολύ γρήγορα 
συνοδεύτηκαν από τα 

απαραίτητα για το κράτος 
στοιχεία, που πιστοποιούν 
την κανονικότητα αυτή. 
Γιατί αυτή είναι η μια 
πλευρά της κανονικότη-
τας, που αντικρίζει την 
άλλη της, εκείνη της άγρι-
ας επίθεσης στα εργατικά 
και λαϊκά δικαιώματα και 
κατακτήσεις. Η πρώτη 
είναι απαραίτητο συμπλή-
ρωμα της δεύτερης. Οι 
δύο όψεις του ίδιου νομί-
σματος.

Δεν περιμέναμε κάτι 
διαφορετικό από την 
σημερινή κυβέρνηση. 
Απλά θίγουμε το ζήτημα 
για να βοηθήσουμε στην 
εξαγωγή πολιτικών 
συμπερασμάτων από το 
λαό, τους συνταξιούχους. 
Εμάς τρίτη φορά δεν τόλ-
μησαν να μας χτυπήσουν. 
Μην εφησυχάζουμε όμως. 
Η επόμενη σύγκρουσή 
μας με την κυβερνητική 
πολιτική για το ασφαλιστι-
κό, ανεξάρτητα από το 
ποιο κόμμα ή κόμματα θα 
είναι στην κυβέρνηση, δεν 
αποκλείεται να αντιμετω-
πιστεί με αυτή τη μέθοδο 
της «κανονικότητας». 
Καμία εμπιστοσύνη στις 
αναφορές των κομμάτων 
αυτών περί δημοκρατίας. 
Η αστική δημοκρατία για 
το λαό σταματάει εκεί 
όπου μπορεί να θιχτούν 
τα συμφέροντα του μεγά-
λου κεφαλαίου.

Η συζήτηση στη Βουλή
Στη συζήτηση στη βουλή για την 

ένταξη της Β. Μακεδονίας στο 
ΝΑΤΟ, ακούσαμε πολλά, θα παραθέ-
σουμε τα πιο σοβαρά κι… αστεία!

Ο Κατρούγκαλος είπε πως άλλος ο 
ρόλος του ΝΑΤΟ πριν και άλλος 
σήμερα(!!!). Ακόμη πως μένουμε (η 
Ελλάδα) στο ΝΑΤΟ και βάζουμε κι 
άλλους, για να βοηθήσουμε την 
Ευρώπη να έχει την δική της ανεξάρ-
τητη πολιτική, να μην είναι «νάνος». 
Μόνο που δεν είπε σε τι άλλαξε το 
ΝΑΤΟ. Κι ακόμη πως γίνεται η Ευρώ-
πη πιο ανεξάρτητη, όταν καθίσταται 
πιο ΝΑΤΟική, με τους αμερικανούς να 
ενισχύουν την παρουσία τους στην 
περιοχή μέσω του αμερικανοελεγχό-
μενου ΝΑΤΟ;

Ο Λοβέρδος είχε την απάντηση. 
«Το ΝΑΤΟ είναι προμαχώνας που 
πρέπει να βοηθήσουμε να διευρυν-
θεί». Ούτε κι αυτός διευκρίνισε 
απέναντι σε ποιον είναι το ΝΑΤΟ 
προμαχώνας.

Ο Κουμουτσάκος της ΝΔ είπε πως 
«τα Σκόπια ωφελήθηκαν γιατί εξα-
σφάλισαν την είσοδο στο ΝΑΤΟ και 
τώρα ετοιμάζονται για την ΕΕ». Το 
γεγονός πως ο λαός της τότε ΠΓΔΜ 
απέρριψε με δημοψήφισμα τα 
«οφέλη» αυτά, δεν έχει καμιά σημα-
σία για τη ΝΔ, όπως και για τους 
άλλους φιλοΝΑΤΟικούς εταίρους. 
Άλλωστε πότε έδωσαν σημασία τι 
λένε οι λαοί, κι ο δικός μας.

Ο Κοτζιάς επισήμανε πως «η ΝΔ 
καλά έκανε που έβαλε τη Βουλγαρία 
την ΕΕ…». Είδατε διαφορά της «αρι-
στεράς από τη δεξιά»;

Τη μεγαλύτερη πλάκα πάντως 
είχαν ο Καμμένος και ο Τσίπρας, 
αφού ο πρώτος αποκάλεσε τον δεύ-
τερο «ψυχρό εκτελεστή», που «εξα-
γόρασε τον Κουίκ»!!!! και ο δεύτερος 
απάντησε πως πήρε χαμπάρι ότι ο 
πρώτος ετοιμαζόταν να ανατρέψει 
την κυβέρνηση και τον ξεπέταξε, 
μάλιστα επισήμανε ότι θα τον ευγνω-
μονεί (ο Καμμένος) τον Τσίπρα, που 
τον έδιωξε!!! Ο ένας σαμποτέρ, ο 
άλλος εκτελεστής. Αυτό το ντουέτο 
της ελεεινής κατάντιας μας κυβέρνη-
σε τέσσερα χρόνια…

Σπάραξε πάντως η καρδιά μας 
όταν ο Καμμένος συντετριμμένος 
έβαλε στον Τσίπρα το… αδυσώπη-
το ερώτημα «τι φταίνε τα παιδιά 
αυτά η Εύα, η Ελένη, ο Βασίλης, ο 
Αντώνης, που τους είπατε παίρνετε 
πόδι, πηγαίνετε στην ανεργία!!!!! 
και δεν θα μπορέσουν να χαρούν 
τα (καλά) αποτελέσματα της στήρι-
ξης (που έδωσαν) στην κυβερνητι-
κή πολιτική»!!! Εκφράζουμε την 
πλέρια συμπαράστασή μας στα 
κακόμοιρα τα παιδιά, για τη δυστυ-
χία τους να μείνουν ορφανά και 
άνεργα- με το μισθό τους βέβαια- 
στους πέντε δρόμους της βουλής. 
Αυτός ο άσπλαχνος ο Τσίπρας δεν 

τα σκέφτηκε καθόλου; 
Ο Μητσοτάκης είπε πως «αν συνα-

ντηθεί με τον Ζάεφ, δεν θα τον απο-
καλέσει πρωθυπουργό της Β. Μακε-
δονίας». Τότε πως θα συναντηθούν; 
Αφού ο Ζάεφ αυτόν το τίτλο θα έχει. 
Άρα  ο Μητσοτάκης δεν επιτρέπεται 
να στείλει πρόσκληση για επίσημη 
επίσκεψη στον Ζάεφ, γιατί η επιστο-
λή πρόσκλησης αναγκαστικά θα 
απευθύνεται στον πρωθυπουργό της 
Β. Μακεδονίας, αφ’ ετέρου θα πρέ-
πει να αρνηθεί πρόσκληση του Ζάεφ, 
αφού εκείνος επίσης θα τον προσκα-
λέσει σαν πρωθυπουργός της Βόρει-
ας Μακεδονίας. Κυριάκο μάλλον τα 
έχετε λίγο χαμένα εκεί στη ΝΔ. Σας 
έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ΝΑ.ΤΟ.παραμιλάτε…

Ο Μιχαλολιάκος αυτή τη φορά 
δεν είπε πως «αν γίνουν κυβέρνηση 
δεν θα υπάρξει στα βόρεια σύνορά 
μας καμία χώρα με το όνομα Μακε-
δονία», αλλά συμβιβάστηκε με αυτό 
που είπαν και οι άλλοι, ότι «δεν θα 
αναγνωρίσουν τη Β. Μακεδονία». 
Τρίχες κατσαρές δηλαδή. Ενώ ο 
Παναγιώταρος, αφού έκανε άλλη 
μια επίδειξη εθνικισμού, κατέληξε 
να κάνει κριτική στην κυβέρνηση 
για το τι κέρδισε «ο εμπορικός, επι-
χειρηματικός κόσμος» από τη συμ-
φωνία. Αυτή ήταν η ουσία της ανη-
συχίας τους. Οι μπίζνες και τα 
κέρδη βιομηχάνων και μεγαλεμπό-
ρων. Όλα τα άλλα…
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Η «προστασία»
της πρώτης κατοικίας

Έδωσε και πήρε το αλι-
σβερίσι ανάμεσα στην 
κυβέρνηση, τους τραπεζί-
τες και την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) 
για τους πλειστηριασμούς 
των πρώτων κατοικιών 
όσων έχουν «κόκκινα στε-
γαστικά δάνεια». Η κυβέρ-
νηση- έχοντας το νου της 
στις εκλογές- και οι τρά-
πεζες προσπαθούν να 
βρουν μια «συμβιβαστική» 
λύση/ πρόταση προς την 
ΕΚΤ,  που βάζει σαν απαί-
τηση και όρο οι τράπεζες 
να πουλάνε άμεσα τα 
κατασχεμένα σπίτια σε 
επενδυτές, πετώντας στο 
δρόμο τους ενοίκους 
πρώην ιδιοκτήτες στους 
δρόμους. Τι άλλο θέλου-
με να τονίσουμε- κι απ’ ότι 
φαίνεται θα επανερχόμα-
στε ξανά και ξανά στο 
ζήτημα αυτό.  

Όλες αυτές οι προτά-
σεις θα συζητηθούν και η 
κατάληξή τους, σαν πρό-
ταση, θα πάει στην ΕΚΤ 
για να πάρει ή όχι την 
έγκρισή της. Η κυβέρνηση 
από τον περασμένο 
Αύγουστο επιμένει πως 
έχουμε βγει από την επι-
τροπεία και πλέον μπορεί 
να αποφασίζει μόνη της, 
χωρίς να ρωτάει κανέναν. 
Τότε γιατί ρωτάει και 
περιμένει το ΟΚ από τους 
θεσμούς; Προφανώς 
επειδή όχι μόνο δεν βγή-
καμε από την επιτρο-
πεία, αλλά αυτή είναι 
παρούσα και ακόμα πιο 
αδιαμφισβήτητη.

Πάντως μια εκδοχή 
που συζητιέται είναι πως 
η ΕΚΤ- δηλαδή η Κομι-
σιόν- έχοντας κι αυτή το 
μυαλό της στις ευρωεκλο-
γές με τον «ευρωσκεπτικι-
σμό» και τα ανάλογα προ-
βλήματα σε άλλες χώρες, 
πιθανόν να κάνει έναν 
μικρό συμβιβασμό για το 
θέμα, ώστε να μην έχει 

τέτοιους μπελάδες και 
στην Ελλάδα. Το σίγουρο 
είναι πως αυτή η συμβιβα-
στική λύση θα είναι προ-
σωρινή, αφού τα προβλή-
ματα του τραπεζικού 
συστήματος δεν πρόκει-
ται να ξεπεραστούν ενώ 
οι εκλογές θα είναι παρελ-
θόν.

Σε κάθε περίπτωση το 
εργατικό  και λαϊκό κίνη-
μα θα συγκρουστούν με 
την βρώμικη πολιτική του 
ξεθεμελιώματος της 
δυνατότητας να έχει ο 
εργάτης ένα σπίτι δικό 
του. Κι ας σκεφτούμε πως 
όλα τα κόμματα, που ανα-
φανδόν υποστηρίζουν τις 
τράπεζες και τα κοράκια 
να αρπάξουν την μοναδι-
κή πλέον ιδιοκτησία χιλιά-
δων απλών ανθρώπων, με 
την ίδια αποφασιστικότη-
τα ξιφουλκούν υπέρ της 
ατομικής ιδιοκτησίας 
μεγάλων καπιταλιστικών 
επιχειρήσεων μερικών 
εκατοντάδων παράσιτων- 
καπιταλιστών. Για την 
εργατική κατοικία μας 
λένε πως δεν μπορούν να 
αφήσουν τις τράπεζες 
απροστάτευτες, για χάρη 
όμως των τραπεζών δεν 
μπορούν να προστατέ-
ψουν το σπίτι του εργάτη. 

Πρέπει να σωθούν οι 
τράπεζες, μας λένε, για 
να υπάρχει οικονομία. 
Ρωτάμε: Χωρίς λαό υπάρ-
χει οικονομία; Με ανθη-
ρές τράπεζες, μας λένε, 
αναπτύσσεται η οικονο-
μία. Ρωτάμε: Με λαό 
απελπισμένο, τσακισμένο, 
φτωχό για ποιον αναπτύσ-
σεται η οικονομία; Τέτοια 
αντιθετικά διλήμματα μας 
βάζουν. Ταξικά διλήμμα-
τα. Ταξική αντίθεση. 
Ταξική πολιτική. Η λύση; 
Εργατική, λαϊκή ταξική 
πάλη για την ανατροπή 
της.

Η Έκθεση
του Στέιτ Ντιπάρτμεντ (ΗΠΑ) 

για τη χώρα μας
Δημοσιεύτηκε η σχετική 

Έκθεση. Αποκαλυπτικότατη. 
Κυνική. Πραγματικά αμερικά-
νικη. Πολλά τα στοιχεία της, 
ειδικά για το ρόλο της κυβέρ-
νησής μας στην ανάθεση της 
εξυπηρέτησης των αμερικάνι-
κων συμφερόντων. Όχι μόνο 
δεν το κρύβει η έκθεση, αλλά 
το διαλαλεί εκκωφαντικά. 
Υπάρχει όμως κι ένα άλλο 
στοιχείο, που έχει ένα ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον. Γράφει η 
έκθεση στην ενότητα «ενί-
σχυση και ανάπτυξη της κοι-
νωνίας των πολιτών, των 
εκπαιδευτικών και πολιτιστι-
κών ιδρυμάτων, μέσω της 
προώθησης κοινών αξιών για 
τη μείωση της ξένης επιρρο-
ής (η αμερικάνικη δεν είναι 
ξένη, είναι ντόπια, δική μας, 
ελληνική) στους πολιτιστι-
κούς και θρησκευτικούς 
τομείς, αντιμετώπιση της 
παραπληροφόρησης και την 
προώθηση μιας νέας γενιάς 
ηγετών με ευνοϊκές απόψεις 
προς τις ΗΠΑ και τις αξίες 
τους»!!!!! Και συνεχίζει ακά-
θεκτη: «… τα εκπαιδευτικά και 
πολιτιστικά προγράμματα της 
πρεσβείας στην Ελλάδα στο-
χεύουν στη νεολαία, στα 
κορίτσια και την επόμενη 
γενιά ηγετών στις επιχειρή-
σεις και στην κοινωνία των 
πολιτών για να προωθήσουν 
μια θετική άποψη των αμερι-
κανο- ελληνικών σχέσεων». 
Στόχος «να κατανοήσουν οι 
Έλληνες πολίτες τις προτε-
ραιότητες των ΗΠΑ στην 
περιοχή… Οι ελληνικές ΜΚΟ 
και τα μέσα μαζικής ενημέ-
ρωσης να είναι σε θέση να 
αντιμετωπίσουν παραπλη-
ροφόρηση που πατρονάρε-
ται από κράτη»!!

Αυτά τα απίστευτα διατυ-
πώνουν οι αμερικανοί. Και 
περιγράφουν μια κατάσταση, 
έναν σχεδιασμό όπου οι ΗΠΑ 
δεν σκοπεύουν να μονοπω-
λούν μόνο την οικονομική ζωή 
της χώρας, αλλά κάθε πλευ-
ρά της. Η πρεσβεία των ΗΠΑ, 
ο Πάιατ (του οποίου ανανεώ-
θηκε η θητεία, αφού τα πήγε 
τόσο καλά) θα φτιάχνουν 
εκπαιδευτικά προγράμματα, 
τα οποία θα διδάσκονται στα 
σχολεία και στα πανεπιστήμιά 
μας, θα υπαγορεύονται στη 
νεολαία μας, στα κορίτσια, θα 
ακούγονται από τους άμβω-
νες των εκκλησιών, μέσω του 
υπουργείου πολιτισμού, παι-
δείας θα προωθούνται και θα 
επιβάλλεται η αποστήθισή 
τους από μαθητές και φοιτη-
τές, που θα γράφουν τεστ για 
την πιστοποίηση της εκμάθη-
σης. Και μην θεωρηθεί υπερ-
βολή αυτή η φράση, αφού η 
νέα γενιά ηγετών, που θα 
διαμορφώσουν οι αμερικανοί, 
θα πρέπει να έχει καλή γνώση 
των… αξιών των ΗΠΑ. Και για 

να τους αναθέσουν τέτοιο 
ρόλο θα πρέπει να περάσουν 
από εξετάσεις. Σαν κι αυτές 
που έδωσε ο Τσίπρας στα 
αμερικάνικα think tanks, 
στους τεξανούς πετρελαιά-
δες, πριν αναλάβει πρωθυ-
πουργός. Κι σε κάθε περί-
πτωση έχουμε το δικαίωμα, 
από ‘δω και πέρα να θεω-
ρούμε κάθε πρωθυπουργό, 
κάθε υπουργό, κάθε βουλευ-
τή των αστικών κομμάτων 
πράκτορες των αμερικανών.

Το λένε στα ίσια οι αμερι-
κάνοι, μας πετάνε στα μού-
τρα την απόφασή τους να 
φτιάξουν πιόνια που θα τους 
αλλάζουν θέσεις στη σκακιέ-
ρα τους, ανάλογα με τις κινή-
σεις που θα εξυπηρετούν τα 
δικά τους συμφέροντα. Πει-
θήνια πολιτικά ανδρείκελα. 
Μάλιστα έχουν βρει και τους 
άλλους πρόθυμους εντολο-
δόχους, στους οποίους θα 
αναθέσουν σοβαρό ρόλο 
στην επίτευξη των στόχων 
τους. Τις ΜΚΟ και τα ΜΜΕ. 
Θα πέσει πολύ δολάριο σε 
στελέχη των ΜΚΟ και δημοσι-
ογράφους εφημερίδων, κανα-
λιών, ραδιοφώνων, για να 
κάνουν αυτή τη βρώμικη δου-
λειά. 

Φυσικά οι αμερικανοί δεν 
θεωρούν πως είναι κακό, 
αυτοί να έχουν το αποκλειστι-
κό δικαίωμα (και υποχρέωση) 
να ασκούν την όποια επιρροή 
και παραπληροφόρηση στους 
έλληνες πολίτες, έναντι των 
άλλων. Εμείς βέβαια απορρί-
πτουμε και συγκρουόμαστε 
με κάθε επιρροή, από κάθε 
άλλη χώρα και πρεσβεία. 
Αλλά μ’ αυτή την αναφορά 
φαίνεται και η αντιδραστική, 
φασιστική θα λέγαμε αντίλη-
ψή τους. Η άποψη του επικυ-
ρίαρχου για την μπανανία 
τους. Μας λένε με περίσσια 
ωμότητα, πως είμαστε υπο-
χρεωμένοι να κατανοήσουμε 
τις προτεραιότητές τους. Και 
οι προτεραιότητες του ελλη-
νικού λαού υποχρεωτικά πρέ-
πει να ταυτίζονται με τις δικές 
τους, αλλιώς δεν μετράνε.

Παραδέχονται βέβαια πως 
υπάρχει το αντίπαλο δέος. 
Αυτά «τα τμήματα της ελληνι-
κής κοινωνίας, που είναι ιστο-
ρικά επιφυλακτικά για τη 
συνεργασία Ελλάδας-Η-
ΠΑ…», όπως γράφεται στη 
έκθεση. Με μια διαφορά. Ότι 
δεν πρόκειται για τμήματα 
της ελληνικής κοινωνίας γενι-
κά κι αόριστα, αλλά για το 
εργατικό, λαϊκό, αντιαμερι-
κάνικο, αντιιμπεριαλιστικό 
κίνημα στη χώρα μας, που 
δεν είναι απλά επιφυλακτι-
κό, αλλά αντίθετο, σε ανει-
ρήνευτη πάλη με τη «συνερ-
γασία» αυτή. Ας έχουν κι 
αυτοί το φόβο μας.

ΕΕΔΥΕΘ- ΠΑΜΕ: 
Αντιιμπεριαλιστική 

Συγκέντρωση στο λιμά-
νι της Θεσσαλονίκης

Αυτά τα ανυποχώ-
ρητα τμήματα της 
ελληνικής κοινωνίας 
αντιμετώπισαν οι αμε-
ρικανοί πριν λίγες 
μέρες στη Θεσσαλονί-
κη, όπου διοργανώθη-
κε συγκέντρωση και 
συλλαλητήριο στην 
πόλη, που έφτασε στο 
λιμάνι, το οποίο οι 
αμερικανοί και το 
ΝΑΤΟ θέλουν να μετα-
τρέψουν σε στρατιωτι-
κή βάση.

Έχοντας βέβαια την 
πλήρη συμφωνία της 
κυβέρνησης, την από-
λυτη διευκόλυνση των 
σχεδίων τους, αλλά 
και των άλλων αστικών 
κομμάτων κάθε από-
χρωσης, που όλο το 
μεγάλο σχετικά διά-
στημα, όπου συζητή-
θηκε και ξανασυζητή-
θηκε η συμφωνία των 
Πρεσπών και η ένταξη 
της Β.Μ. στο ΝΑΤΟ, 
δεν έβγαλαν ούτε λέξη 
για το θέμα αυτό.

Και γενικά κανένα 
δεν έχει εκφράσει την 
αντίθεσή του μέχρι 
σήμερα στην κυβερνη-
τική πολιτική εκχώρη-
σης όλης της χώρας 
για τη δημιουργία 
βάσεων, για τη συμμε-
τοχή των ενόπλων 
δυνάμεων σε κάθε 
στρατιωτική επιχείρη-
ση που σχεδιάζουν το 
ΝΑΤΟ και οι αμερικα-

νοί.
Η συγκέντρωση στο 

Άγαλμα Βενιζέλου με 
πορεία πέρασε από το 
αμερικάνικο προξε-
νείο, έστειλε και έγρα-
ψε το μήνυμα της αντί-
στασης, κατέληξε στο 
λιμάνι, όπου ακούστη-
καν τα αντιιμπεριαλι-
στικά συνθήματα του 
λαού.

Κι όσο κι αν προ-
σπάθησαν οι αστυνο-
μικές δυνάμεις του 
υπουργείου προστασί-
ας των… αμερικανο-
ΝΑΤΟικών να κρατή-
σουν τους συγκεντρω-
μένους μακριά από τις 
πύλες, δεν το κατάφε-
ραν. Οι συγκεντρωμέ-
νοι μπήκαν στο χώρο 
του λιμανιού. Κι εκεί 
τα φώναξαν ακόμα πιο 
δυνατά. 

Η Θεσσαλονίκη για 
άλλη μια φορά εκπρο-
σώπησε επάξια το 
αντ ι ιμπεριαλ ιστ ικό 
κίνημα της χώρας μας. 
Όπως τότε, με τον 
πόλεμο στη Γιουγκο-
σλαβία, που έστελνε 
τα ΝΑΤΟικά στρατεύ-
ματα στην λαχαναγο-
ρά της πόλης, αντί για 
τα σύνορα. Είμαστε 
βέβαιοι ότι κάποια 
στιγμή δεν θα στείλει 
στην αγορά, αλλά θα 
τους ρίξει στη θάλασ-
σα, να φύγουν κολυ-
μπώντας.

Εργάτες, νεολαίοι, 
συνταξιούχοι 

είμαστε μια γροθιά. 
Για σταθερή 

δουλειά, δικαιώματα, 
κατώτερο μισθό 751 

ευρώ, κατώτερη 
σύνταξη 600 ευρώ. 
Για δωρεάν παιδεία, 

υγεία.

Όχι στους 
πλειστηριασμούς. 
Κανένα σπίτι στα 
χέρια τραπεζίτη 

και κορακιού. Όχι 
στις κατασχέσεις 

των λαϊκών 
αποταμιεύσεων. 

Καμία λαϊκή 
οικογένεια χωρίς 

ρεύμα, νερό, 
τηλέφωνο.



ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Παλλεσβιακή Ένωση Συνταξιούχων 

ΙΚΑ και συναφών Φορέων
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέ-

λευση των μελών της Ένωσης πραγματοποιήθηκε στις 
29/1/2019 στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Έγινε ο 
Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός, η Έκθεση 
Εξελεγκτικής Επιτροπής και νέο πρόγραμμα δράσης σε 
συνδυασμό με το πρόγραμμα της Ομοσπονδίας μας και 
του Εργατικού Κέντρου Λέσβου.

Πρώτη φορά οι συνταξιούχοι πραγματοποίησαν τέτοια 
μεγάλη εκδήλωση. Η αίθουσα του Εργατικού Κέντρου 
μέχρι τους εξωτερικούς χώρους ήταν γεμάτη. Αυτό 
βέβαια οφείλεται στην έντονη δραστηριότητα του Σωμα-
τείου κατά το χρόνο που πέρασε. Οι παρεμβάσεις, οι 
καταγγελίες, οι πορείες και άλλες δράσεις, ανέβασαν 
στη συνείδηση των συνταξιούχων ότι, χωρίς αγώνα τίπο-
τα δεν κατακτιέται!!!

Την εισήγηση έκανε ο Πρόεδρος  Βαγγέλης Χριστο-
δούλου, ο οποίος καταπιάστηκε με όλα τα προβλήματα 
που απασχολούν τους συνταξιούχους. Τις δυναμικές 
παρεμβάσεις στα θέματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλ-
ψης στο Νοσοκομείο και στο Κέντρο Υγείας (πρώην ΙΚΑ), 
που ανάγκασαν τους αρμόδιους να παραδεχτούν τα 
τεράστια προβλήματα που υπάρχουν στο χώρο της υγεί-
ας και ότι η λύση βρίσκεται στην πρόσληψη μόνιμων 
γιατρών και νοσηλευτών, με σταθερό ωράριο και όχι 
προσωρινές λύσεις οι οποίες δεν βοηθάν, αλλά οξύνουν 
παραπέρα το πρόβλημα. Άραγε τι μπορεί να κάνει ένας 
γιατρός που αποσπάται μια φορά την εβδομάδα από το 
Νοσοκομείο για δυο ώρες στο Κέντρο Υγείας Μυτιλήνης, 
ενώ οι ασθενείς περιμένουν μήνες για ένα ραντεβού; (π.χ 
οφθαλμίατρος του Νοσοκομείου).

Τόνισε ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί για να καταργηθεί 
ο Νόμος Κατρούγκαλου και όλη η αντιασφαλιστική-α-
ντεργατική νομοθεσία και να εφαρμοσθούν άμεσα οι 
θετικές δικαστικές αποφάσεις, ώστε να αποδοθεί σε 
όλους τους συνταξιούχους ότι τους έχει αφαιρεθεί, που 
με κόπο και ιδρώτα είναι πληρωμένα. Ιδιαίτερη αναφορά 
έγινε, στη δημιουργία της συντονιστικής επιτροπής με 
άλλα σωματεία συνταξιούχων, για καλύτερο συντονισμό 
του αγώνα και κάλεσε τους συνταξιούχους να μαζικοποι-
ήσουν τις συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις, 
για την μεγαλύτερη ανταπόκριση στους αγώνες που είναι 
μπροστά. 

Ακολούθησε η κοπή πίτας, όπου δόθηκε η ευκαιρία 
στους συνταξιούχους να ξεφαντώσουν με άφθονο κρασί 
και μεζέδες, η ορχήστρα έπαιζε ασταμάτητα. Ήταν μια 
εκδήλωση που συντάραξε, ικανοποίησε και εκείνο που 
ξεχώρισε ήταν, ότι η ορχήστρα αποτελούνταν από 
συνταξιούχους τραγουδιστές και οργανοπαίχτες.  

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΚΑ

& ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων του ΙΚΑ 

συμπαραστέκεται στον αγώνα του
Εργατικού Κέντρου Ζακύνθου και του Σωματείου 

Συνταξιούχων ΙΚΑ Ζακύνθου που παλεύουν ενάντια στην 
πλήρη εγκατάλειψη του νοσοκομείου του νησιού απαιτώ-
ντας άμεσα μέτρα για την λειτουργία του.

Τα τελευταία χρόνια λόγο εφαρμογής των μνημονίων 
και την εμπορευματοποίηση της δημόσιας υγείας που 
προωθούν όλες οι κυβερνήσεις, το νοσοκομείο έχει οδη-
γηθεί σε διάλυση με την εντατική μονάδα κλειστή το ίδιο 
συμβαίνει και με την παιδιατρική κλινική ενώ οι υπόλοι-
πες κλινικές υπολειτουργούν λόγω έλλειψης προσωπι-
κού, ο εξοπλισμός του βρίσκεται σε πλήρη εγκατάλειψη. 

Η κατάσταση αυτή έχει σαν συνέπεια να τίθενται σε 
κίνδυνο η υγεία και η ζωή των κατοίκων του νησιού και 
των εκατοντάδων χιλιάδων τουριστών που επισκέπτονται 
το νησί, είναι η κύρια αιτία για τον τραγικό θάνατο πρό-
σφατα τριών κατοίκων του νησιού. 

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας καταγγέλλει την απάν-
θρωπη πολιτική της κυβέρνησης στον τομέα της υγείας, 
θεωρούμε ότι η πολιτική αυτή είναι υπεύθυνη για τον 
θάνατο των τριών κατοίκων του νησιού.

Συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα των κατοίκων και 
απαιτούμε άμεση πρόσληψη προσωπικού για την λει-
τουργία της ΜΕΘ και της παιδιατρικής κλινικής. Πρόσλη-
ψη προσωπικού για την στελεχώσει όλων των κλινικών 
και των εργαστηρίων του νοσοκομείου ώστε να μην 
θρηνήσουμε αλλά θύματα. Η ίδια περίπου κατάσταση με 
το νοσοκομείο Ζακύνθου επικρατεί στα περισσότερα 
νοσοκομεία της Χώρας για τον λόγο αυτό το Δ.Σ. της 
Ομοσπονδίας μας καλεί όλα τα Σωματεία μέλη της να  
εκφράσουν την συμπαράσταση τους στους αγώνες του 
Σωματείου Συντ/χων ΙΚΑ Ζακύνθου να πρωτοστατήσουν 
στο χώρο τους για την υπεράσπιση του ανθρώπινου 
δικαιώματος για δωρεάν περίθαλψη και υγεία για όλους. 
Να απαιτήσουν μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία των 
δημόσιων νοσοκομείων άμεση πρόσληψη όλου του ανα-
γκαίου προσωπικού ώστε να είναι σε θέση τα δημόσια 
νοσοκομεία να προσφέρουν άμεσα δωρεάν περίθαλψη 
σε όλο το λαό.

Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Νομού 
Θεσσαλονίκης και Περιχώρων

Παρά τα δύσκολα που μας έβαλε ο καιρός (βροχή- 
αέρας),  οι συνάδελφοι συνταξιούχοι ανταποκρίθηκαν 
στο κάλεσμα του Σωματείου για την καθιερωμένη τα 
τελευταία χρόνια κοπή πίτας.

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 
του ΕΚΘ, μας τίμησαν με την παρουσία τους αντιπροσω-
πείες από τα Σωματεία  ΟΑΕΕ, ΟΤΑ, ΠΑΣΑΣ-ΔΕΗ, ΔΕΚΟ 
Τραπεζών και από το ΠΑΜΕ ο Λεωνίδας Στολτίδης .

Πριν  από την κοπή της  πίτας, ένα σύντομο απολογι-
σμό της δράσης του συνταξιουχικού κινήματος, τον ρόλο 
που παίζουν όσοι σπέρνουν αυταπάτες ότι η δικαίωση θα 
έρθει μέσα από δικαστικές αγωγές και όχι μέσα από 
αγώνες,  αλλά και τους στόχους  του συνταξιουχικού 
κινήματος για την νέα χρονιά ανέπτυξε το μέλος του ΔΣ 
και αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας μας συνάδελφος 
Βασίλης Ρέβας. 

Με τις ευχές για υγεία σε όλους  και όλες που τόσο 
την έχουμε ανάγκη, για καλή χρονιά με αγώνες πιο δυνα-
μικούς και πιο μαζικούς, ο πρόεδρος Χρήστος Σαλονικιός 
έκοψε την πίτα του Σωματείου.

Το αμέσως επόμενο ραντεβού δόθηκε για τις 27 Φλε-
βάρη μπροστά από την 3η και 4η ΥΠΕ Κεντρικής Μακε-
δονίας (Αριστοτέλους 16) για την Υγεία,

Παλλεσβιακή Ένωση Συνταξιούχων 
ΙΚΑ και συναφών Φορέων

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευ-
ση των μελών της Ένωσης πραγματοποιήθηκε στις 29/1/2019 
στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Έγινε ο Διοικητικός 
και Οικονομικός Απολογισμός, η Έκθεση Εξελεγκτικής Επι-
τροπής και νέο πρόγραμμα δράσης σε συνδυασμό με το 
πρόγραμμα της Ομοσπονδίας μας και του Εργατικού 
Κέντρου Λέσβου.

Πρώτη φορά οι συνταξιούχοι πραγματοποίησαν τέτοια 
μεγάλη εκδήλωση. Η αίθουσα του Εργατικού Κέντρου μέχρι 
τους εξωτερικούς χώρους ήταν γεμάτη. Αυτό βέβαια οφεί-
λεται στην έντονη δραστηριότητα του Σωματείου κατά το 
χρόνο που πέρασε. Οι παρεμβάσεις, οι καταγγελίες, οι 
πορείες και άλλες δράσεις, ανέβασαν στη συνείδηση των 
συνταξιούχων ότι, χωρίς αγώνα τίποτα δεν κατακτιέται!!!

Την εισήγηση έκανε ο Πρόεδρος  Βαγγέλης Χριστοδού-
λου, ο οποίος καταπιάστηκε με όλα τα προβλήματα που 
απασχολούν τους συνταξιούχους. Τις δυναμικές παρεμβά-
σεις στα θέματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο 
Νοσοκομείο και στο Κέντρο Υγείας (πρώην ΙΚΑ), που ανά-
γκασαν τους αρμόδιους να παραδεχτούν τα τεράστια προ-
βλήματα που υπάρχουν στο χώρο της υγείας και ότι η λύση 
βρίσκεται στην πρόσληψη μόνιμων γιατρών και νοσηλευτών, 
με σταθερό ωράριο και όχι προσωρινές λύσεις οι οποίες δεν 
βοηθάν, αλλά οξύνουν παραπέρα το πρόβλημα. Άραγε τι 
μπορεί να κάνει ένας γιατρός που αποσπάται μια φορά την 
εβδομάδα από το Νοσοκομείο για δυο ώρες στο Κέντρο 
Υγείας Μυτιλήνης, ενώ οι ασθενείς περιμένουν μήνες για 
ένα ραντεβού; (π.χ οφθαλμίατρος του Νοσοκομείου).

Τόνισε ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί για να καταργηθεί ο 
Νόμος Κατρούγκαλου και όλη η αντιασφαλιστική-αντεργατι-
κή νομοθεσία και να εφαρμοσθούν άμεσα οι θετικές δικαστι-
κές αποφάσεις, ώστε να αποδοθεί σε όλους τους συνταξιού-
χους ότι τους έχει αφαιρεθεί, που με κόπο και ιδρώτα είναι 
πληρωμένα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε, στη δημιουργία της 
συντονιστικής επιτροπής με άλλα σωματεία συνταξιούχων, 
για καλύτερο συντονισμό του αγώνα και κάλεσε τους συντα-
ξιούχους να μαζικοποιήσουν τις συνεργαζόμενες συνταξιου-
χικές οργανώσεις, για την μεγαλύτερη ανταπόκριση στους 
αγώνες που είναι μπροστά. 

Ακολούθησε η κοπή πίτας, όπου δόθηκε η ευκαιρία στους 
συνταξιούχους να ξεφαντώσουν με άφθονο κρασί και μεζέ-
δες, η ορχήστρα έπαιζε ασταμάτητα. Ήταν μια εκδήλωση 
που συντάραξε, ικανοποίησε και εκείνο που ξεχώρισε ήταν, 
ότι η ορχήστρα αποτελούνταν από συνταξιούχους τραγουδι-
στές και οργανοπαίχτες.  

Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ 
Ζακύνθου

Ανακοίνωση– Κάλεσμα Ζάκυνθος 21/1/2019
Συναδέλφισσες- φοι συνταξιούχοι, σας καλούμε να 

πάρετε ενεργά μέρος στο συλλαλητήριο που έχει καλέ-
σει το Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου την Τετάρτη 23 Γενά-
ρη στις 18:00 στην παλιά Νομαρχία, για να ασκήσουμε 
όση περισσότερη πίεση γίνεται σε όλους τους υπεύθυ-
νους για την πλήρη λειτουργία της Μονάδας Εντατικής 
Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) του Νοσοκομείου Ζακύνθου.
• Φτάνει πια η κοροϊδία και ο εμπαιγμός.
• Τα μηχανήματα σκουριάζουν και ο κόσμος πεθαίνει.
• Φτάνει πια να παίζονται ζωές συνανθρώπων μας για 

τα κέρδη των ιδιωτικών κλινικών που ξεφυτρώνουν 
σαν μανιτάρια.

• Μείωση του κρατικού προϋπολογισμού για την 
υγεία, σημαίνει θάνατος.

• Το ματωμένο υπερπλεόνασμα των 7,6 δις ανήκει 
στον ελληνικό λαό και πρέπει να επιστρέψει σε 
αυτόν με κάθε μορφή, όπως ενίσχυση της υγείας, 
πρόνοιας, παιδείας.

• Τα 4 δις που ξοδεύονται για ΝΑΤΟϊκές δαπάνες κάθε 
χρόνο να δοθούν για την υγεία και την παιδεία.

Απαιτούμε επειδή δικαιούμαστε:
> ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. ΚΑΙ ΛΕΙ-

ΤΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΚΛΙΝΩΝ ΤΗΣ
> ΑΜΕΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟ-

ΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ, ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΙΝΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ.

Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ρόδου
Πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιανουαρίου η κοπή της βασι-

λόπιτας του Σωματείου. Η προσέλευση των συνταξιούχων 
ήταν μεγάλη. Ήταν ευκαιρία για τους περισσότερους συντα-
ξιούχους να γνωρίσουν το νέο γραφείο του Σωματείου.

Η πρόεδρος του Σωματείου Γεωργία Φαρμακίδου – 
Ανδρουλιδάκη, στο σύντομο χαιρετισμό της αφού καλωσό-
ρισε όλους στο σπίτι των συνταξιούχων, ευχήθηκε ο χώρος 
να γίνει χώρος συνάντησης και αλληλεγγύης για τα μέλη και 
φίλους του Σωματείου. Αναφέρθηκε στην ίδρυση του Σωμα-
τείου το 2008 στην οποία πρωταγωνίστησε το μέλος Γιάννης 
Σαρικάς και υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε 
στο ξεκίνημα  η προσωρινή διοίκηση με πρόεδρο τον Παν. 
Τάσιο.  Ανέφερε τις δραστηριότητες του Σωματείου στα 
δέκα χρόνια ζωής του, όπως παρεμβάσεις στη Περιφερεια-
κή Αρχή, στο Δήμο Ρόδου για τα δημοτικά τέλη, στη ΔΕΗ για 
τα κρυφά χαράτσια των λογαριασμών, διαμαρτυρίες στο 
Νοσοκομείο και στον ΕΟΠΥΥ. Θύμισε τις ενημερωτικές περι-
οδείες του ΔΣ σε χωριά του νησιού και τις διαδηλώσεις που 
οργάνωσε μόνο του το Σωματείο  ή μαζί με άλλα Σωματεία 
και Συλλόγους εργαζομένων. Τόνισε τη συνεργασία με το 
Σωματείο Συνταξιούχων Δημοσίου,  το Σύλλογο Φαρμακο-
ποιών και των γιατρών ΙΚΑ για θέματα του ΕΟΠΥΥ.  Ενημέ-
ρωσε  τέλος για την  άρνηση του Δήμου να μας παραχωρη-
θεί  χώρος για γραφείο παρά τα επανειλημμένα αιτήματα 
του Σωματείου, ενώ έκανε σύντομη αναφορά  στα οικονομι-
κά του Σωματείου.

Η πρόεδρος έκλεισε με την ευχή να επικρατήσει η ειρήνη 
παγκόσμια, γιατί ο πόλεμος φέρνει μόνο φτώχεια, προσφυ-
γιά και δυστυχία και τόνισε ότι το γραφείο του Συλλόγου θα 
είναι ανοικτό   σε  όλους τους συνταξιούχους που θέλουν να 
υποστηρίξουν τους αγώνες μας.  

Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ Καλαμάτας
Προς τον υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης
Κο Α. Πετρόπουλο
Κύριε Υπουργέ

Όπως γνωρίζετε, με αποφάσεις του ανώτατου Δικαστηρί-
ου της χώρας μας, έχουν κριθεί παράνομες οι περικοπές 
των δώρων και των συντάξεων. Για το λόγο αυτό οι συνταξι-
ούχοι υπέβαλλαν αιτήσεις προς τον ΕΦΚΑ για την καταβολή 
των παρανόμως παρακρατηθέντων ποσών, αλλά απάντηση 
μέχρι σήμερα καμία.

Σε δηλώσεις σας στις 30/11/2018 δηλώσατε ότι δεν χρει-
άζεται οι συνταξιούχοι να κάνουν αιτήσεις και αγωγές, διότι 
η κυβέρνηση ότι είναι να αποδώσει, θα το αποδώσει σε 
όλους τους συνταξιούχους, ανεξαρτήτως αν έκαναν ή όχι 
αίτηση ή αγωγή.

Ζητάμε
1. Την τήρηση των παραπάνω δηλώσεών σας σύμφωνα 

και με την απόφαση του ΣτΕ, ώστε να δοθούν στους συντα-
ξιούχους τα δώρα και οι διαφορές, που έχουν προκύψει από 
τις συντάξεις.

2. Η κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε πολιτική από-
φαση, ώστε να αποδοθούν όλες οι παράνομες παρακρατή-
σεις , που με νόμο παρακρατήθηκαν. Δώστε αμέσως λύση 
τώρα για σταματήσει η ομηρία, που ζουν καθημερινά με το 
άγχος και την αγωνία περιμένοντας τη δικαίωσή τους. Η 
υπομονή έχει εξαντληθεί.

Ότι πετύχαμε, το πετύχαμε 
με αγώνες. Ότι εμποδίσου-
με, θα το εμποδίσουμε με 

αγώνες. Ότι θα κατακτήσου-
με, θα το κατακτήσουμε με 

αγώνες.



ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Σωματείο Συνταξιούχων 

Μενιδίου
Λαϊκή Επιτροπή Μενιδίου

Ανακοίνωση- κάλεσμα σε παράσταση 
διαμαρτυρίας την Τετάρτη 23/1/2019 
εξέδωσε η ΛΕ για το πρόβλημα της 
Πολυκλινικής στο Ολυμπιακό Χωριό

Η άθλια προπαγάνδα της Κυβέρνησης τους 
προηγούμενους μήνες ότι η συστέγαση του 
Κέντρου Υγείας  Αχαρνών με την Πολυκλινική 
του Ολυμπιακού Χωριού, τάχα μου δήθεν θα 
αναβάθμιζε την παροχή υπηρεσιών υγείας 
αποδείχτηκε μια κοροϊδία. Αυτή τη στιγμή 
συνεχίζουν να λειτουργούν δύο ανεξάρτητες 
μονάδες, το Κέντρο Υγείας και η Πολυκλινική 
του Ολυμπιακού Χωριού που λειτουργεί ακόμα 
με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. 

Ο λαός συνεχίζει να βιώνει στο πετσί του, 
τις τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό, την υπο-
στελέχωση από ειδικότητες, την αύξηση του 
χρόνου αναμονής για ραντεβού με γιατρό, την 
παραπέρα υποβάθμιση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών υγείας. Οι λίγοι γιατροί του 
Κέντρου Υγείας (ΙΚΑ) προσφέρουν υπηρεσίες 
με βάρδιες από το πρωί μέχρι το βράδυ και 
αντιμετωπίζουν ακόμα και τα έκτακτα περιστα-
τικά.

Η κατάσταση αυτή θα χειροτερέψει παρα-
πέρα, όταν θα εφαρμοστεί ο θεσμός του 
«οικογενειακού» γιατρού, μιας και ο κάθε για-
τρός θα έχει στη λίστα του δεκάδες χιλιάδες 
ασφαλισμένους. Έτσι, η πρόσβαση σε γιατρό 
θα δυσκολεύεται περισσότερο. Χωρίς την 
έγκριση οικογενειακού γιατρού δεν θα υπάρ-
χει πρόσβαση σε γιατρούς ειδικοτήτων και 
πολύ περισσότερο στα νοσοκομεία. Αυτός 
είναι άλλωστε ο στόχος τους, προκειμένου να 
αποσυμφορήσουν τα νοσοκομεία σπρώχνο-
ντας τους ασφαλισμένους στον ιδιωτικό 
τομέα, με ότι αυτό σημαίνει για την τσέπη μας.

Συναδέλφισσες – φοι
Καμία αυταπάτη, ότι η άσχημη κατάσταση 

στην υγεία θα βελτιωθεί. Η κυβέρνηση συνεχί-
ζοντας την πολιτική των προηγούμενων 
κυβερνήσεων (ΝΔ – ΠΑΣΟΚ) και τηρώντας 
πιστά τις αποφάσεις της ΕΕ θεωρεί την υγεία 
του λαού ως «κόστος» γιατί εμποδίζουν την 
ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των 
επιχειρηματικών ομίλων.  Αυτή είναι η αιτία 
της έλλειψης προσωπικού στις μονάδες υγεί-
ας, των περικοπών στους μισθούς και τα δικαι-
ώματα των υγειονομικών, τις συγχωνεύσεις 
και το κλείσιμο νοσοκομείων – κλινικών και 
εργαστηρίων, της αύξησης των πληρωμών 
των ασφαλισμένων για εξετάσεις, νοσηλεία, 
φάρμακα, της λειτουργίας των δημόσιων 
νοσοκομείων ως επιχειρήσεων που «πουλάνε» 
υπηρεσίες στα ασφαλιστικά ταμεία που τα 
χρυσοπληρώνει ο λαός. Τα μέτρα αυτά παίρ-
νονται σε όλη την ΕΕ, είτε έχουν μνημόνια, 
είτε όχι. Συναδέλφισσες – φοι,

Η αγανάκτησή μας, δε φτάνει. Χρειάζεται 
να οργανωθούμε στα Σωματεία και με μαζικό 
αγώνα και πάλη να διεκδικήσουμε:
• Την ανάκτηση όλων των απωλειών που 

είχαμε τα τελευταία χρόνια και την ικα-
νοποίηση των σύγχρονων εργατικών - 
λαϊκών αναγκών.

• Την υπεράσπιση της υγείας του λαού 
απαιτώντας δημόσιο δωρεάν σύστημα 
υγείας για όλο το λαό.

• Για την περιοχή μας απαιτούμε: να κλεί-
σει η ΑΕΜΥ, να περάσει στο δημόσιο 
σύστημα υγείας με την ένταξη ιατρικού 
– νοσηλευτικού προσωπικού και όλου 
του σύγχρονου εξοπλισμού στο Κέντρο 
Υγείας Αχαρνών. Να στελεχωθεί με 
μόνιμο προσωπικό, καλύπτοντας όλες 
τις ειδικότητες, ώστε να καλύπτει τις 
σύγχρονες ανάγκες του πληθυσμού 
όλο 24ωρο στην πρωτοβάθμια υγεία.

• Να αναβαθμιστούν τώρα, οι άθλιες 
συγκοινωνίες από και προς το Κέντρο 
Υγείας. 

• Να αγωνιστούμε για σύγχρονο 
Νοσοκομείο για τις ανάγκες των κατοί-
κων της Ανατολικής Αττικής. 

Ένωση Συνταξιούχων 
ΙΚΑ Νομού Ηρακλείου

Δελτίο Τύπου Ηράκλειο 30/1/2019 
Η Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Ηρακλεί-

ου στηρίζει και συμπαραστέκεται στο 
δίκαιο αγώνα των μικρομεσαίων αγροτών 
και κτηνοτρόφων σε όλη την Ελλάδα. Ο 
νέος γύρος  των κινητοποιήσεων τους που 
ξεκίνησε στις 28 Γενάρη δεν πρέπει να 
αφήσει κανένα συνταξιούχο αδιάφορο. 
Έχουμε τον ίδιο αντίπαλο, την αντεργατική 
και αντιλαϊκή κυβερνητική πολιτική που 
πτωχεύει, εκβιάζει και συντρίβει με το ίδιο 
τρόπο και διαχρονικά τους συνταξιούχους, 
τους αγρότες και τους εργαζόμενους. 
Είναι μονόδρομος τα μπλόκα που στήνουν 
οι μικρομεσαίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι 
στο αγώνα ενάντια στην ΚΑΠ της ΕΕ και 
την πολιτική της κυβέρνησης, που χτυπά 
όλο και περισσότερο το εισόδημά τους, 
οδηγώντας σε συγκέντρωση της γης και 
της παραγωγής στα χέρια ολοένα και πιο 
λίγων μεγαλοεπιχειρηματιών, και δίκαια τα 
αιτήματά τους που αφορούν στην ίδια την 
επιβίωση της μικρομεσαίας αγροτιάς.

Το ΔΣ της Ένωσης Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. 
Ηρακλείου καλεί όλους τους συνταξιού-
χους της Κρήτης να βρεθούν δίπλα στους 
αγρότες, στα μπλόκα τους, όπου έχουν 
στηθεί, και να ενημερωθούν από το “πρώτο 
χέρι” για τα προβλήματα, τα αιτήματα και 
τον αγώνα τους που είναι ουσιαστικά και ο 
δικός μας ταξικός αγώνας.         

Τα βασικά αιτήματα - διεκδικήσεις του 
οργανωμένου αγροτικού κινήματος είναι 
τα εξής:

-- Κατώτερες εγγυημένες τιμές για τα 
αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα, που να 
καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να 
αφήνουν εισόδημα για επιβίωση και συνέ-
χιση της αγροτικής δραστηριότητας. 
Άμεση πληρωμή των αγροτικών προϊόντων 
κατά την παράδοσή τους, να σταματήσει 
το αίσχος των «ανοιχτών τιμών». Φτηνά 
προϊόντα για τις λαϊκές ανάγκες.

-- Αναπλήρωση του χαμένου εισοδή-
ματος λόγω των πολύ χαμηλών τιμών 
παραγωγού των προϊόντων και των ζημιών 
στην παραγωγή.

-- Μείωση του κόστους παραγωγής, με 
αφορολόγητο πετρέλαιο, μείωση της τιμής 
του αγροτικού ρεύματος κατά 50%, κατάρ-
γηση του ΦΠΑ σε αγροτικά μέσα και εφό-
δια, κατάργηση των χαρατσιών.

-- Κατάργηση του αντιασφαλιστικού 
νόμου, συντάξεις αξιοπρέπειας στα 60 
χρόνια για τους αγρότες και στα 55 για τις 
αγρότισσες. Αποκλειστικά δημόσια δωρε-
άν Υγεία - Πρόνοια.

-- ΕΛΓΑ κρατικός φορέας που θα καλύ-
πτει και θα αποζημιώνει στο 100% τις 
ζημιές απ' όλες τις αιτίες καταστροφής σε 
φυτική, ζωική παραγωγή και πάγιο κεφά-
λαιο, χωρίς καθυστερήσεις.

-- Να μην ισχύσουν οι περικοπές στις 
επιδοτήσεις - ενισχύσεις. Κατάργηση 
όλων των άμεσων και έμμεσων περιορι-
σμών της αγροτικής και κτηνοτροφικής 
παραγωγής που επιβάλλει η νέα ΚΑΠ της 
ΕΕ, σύνδεση των ενισχύσεων με την παρα-
γωγή, το ζωικό κεφάλαιο.

-- Να αυξηθεί στα 12.000 ευρώ, συν 
3.000 ευρώ για κάθε παιδί, το ετήσιο ακα-
τάσχετο χρηματικό όριο στα βιβλιάρια των 
μικρομεσαίων αγροτών.

-- Καμιά κατάσχεση και πλειστηριασμός 
πρώτης, δεύτερης κατοικίας ή χωραφιού, 
από δάνεια που βρίσκονται στο «κόκκινο», 
συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 
300.000 ευρώ.

-- Να μη μειωθεί το αφορολόγητο όριο 
που κατέκτησαν οι αγρότες στα μπλόκα. 
Αφορολόγητο ατομικό εισόδημα 12.000 
ευρώ, συν 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, 
φορολογία σε κάθε πραγματικό εισόδημα, 
κατάργηση των τεκμηρίων.

-- Να σταματήσουν τα «αγροτοδικεία» 
και η ποινικοποίηση των αγώνων των μικρο-
μεσαίων αγροτοκτηνοτρόφων.

Δυναμική κινητοποίηση διαμαρτυρίας 
πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Τετάρ-
της στον προαύλιο χώρο του Νοσοκομείου 
Βόλου οι συνταξιούχοι ανταποκρινόμενοι 
στο κάλεσμα των Συνεργαζόμενων Συνταξι-
ουχικών Οργανώσεων Μαγνησίας.

Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας έγινε με 
στόχο την ανάδειξη των μεγάλων προβλημά-
των που υπάρχουν στον χώρο της Υγείας και 
για να διεκδικήσουν την επίλυσή τους. 

Την συμπαράστασή τους στην κινητοποί-
ηση εξέφρασαν εκπρόσωποι των ταξικών 
σωματείων της περιοχής, ο Δημοκρατικός 
Σύλλογος Γυναικών Μαγνησίας καθώς και ο 
υποψήφιος δήμαρχος Βόλου με τη Λαϊκή 
Συσπείρωση Απόστολος Ριζόπουλος.  Οι 
συνταξιούχοι βρέθηκαν στο Νοσοκομείο 
Βόλου από πολύ νωρίς και διένειμαν προκή-
ρυξη με τα προβλήματα στον χώρο της 
Υγείας.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση των 
συνεργαζόμενων συνταξιουχικών οργανώσε-
ων την στιγμή που οι ελλείψεις σε ιατρικό, 
νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό σε 
υλικοτεχνικές υποδομές που καταρρέουν η 
κυβέρνηση στήνει άλλη μία φιέστα για να 
κάνει το άσπρο μαύρο. Την διαψεύδει όμως 
η σκληρή πραγματικότητα που την ζούμε 
όλοι μας όταν περνάμε τις πόρτες των νοση-
λευτικών ιδρυμάτων. 

Στο νοσοκομείο Βόλου υπάρχουν σοβα-
ρές ελλείψεις στις παρακάτω ειδικότητες : 
Παιδιατρική 3, Οφθαλμολογική υπάρχουν 
μόνον δύο επικουρικοί, ΩΡΛ 4, γαστρεντερο-
λογική μόνον ένας επικουρικός, δερματολο-
γικό δεν υπάρχει κανείς, Πνευμονολογικό 
δεν υπάρχει κανένας, Ογκολογικό 1. Κάλυψη 
‘όλων των ελλείψεων σε νοσηλευτικό, διοικη-
τικό και τεχνικό προσωπικό. Στο ΠΕΔΥ Βόλου 
: Άμεση στελέχωση της μονάδας νε για-
τρούς των κάτωθι ειδικοτήτων : Γενικής 
ιατρικής -Παθολογίας 2, Νευρολόγοι 2, 
Οφθαλμίατροι 2, Οροδοπεδικοί 1, Ψυχίατροι 
2, Δερματολόγος 1, Ρευματολόγος 1. Απαι-
τείται άμεσα η αντικατάσταση του ιατροτε-
χνικού εξοπλισμού όπως υπέρηχος, ακτινο-
λογικό μηχάνημα, μαστογράφος, ορθοπα-
ντογράφος, μικροβιολογικό. 

Επίσης με την παρακάτω ανακοίνωση η 
Διοίκηση του Συλλόγου Συνταξιούχων Ι.Κ.Α. 
Ν. Μαγνησίας, εκφράζει την αλληλεγγύη της 
στην καθαρίστρια του παιδικού σταθμού 
Δήμου Βόλου οποία έχει καταδικαστεί σε 
10ετή φυλάκιση για την παραποίηση του 
ενδεικτικού της Ε΄ Δημοτικού σε απολυτήριο 
Δημοτικού.

Απαιτεί, ενόψει της εκδίκασης στον Άρειο 
Πάγο στις 6 Φλεβάρη της αίτησης αναίρε-
σης της ποινής και ζητά να τερματισθεί τώρα 
η απαράδεκτη ταλαιπωρία, με την οριστική 
αθώωση της, με την επιστροφή στη δουλειά 
της και την καταβολή κανονικά όλων των 
αποδοχών της και των ενσήμων της γι’ αυτό 
το διάστημα που ταλαιπωρήθηκε, επισημαί-
νοντας, ότι δεν είναι έγκλημα να εργάζεται 
κάποιος για να ζήσει και μάλιστα όταν αντι-
μετωπίζει ιδιαίτερες δυσκολίες. 

Γιατί δεν είναι έγκλημα ο αγώνας για επι-
βίωση ενός φτωχού ανθρώπου σε ένα 
σύστημα όπου νόμιμα και παράνομα κλέβο-
νται δεκάδες δισεκατομμύρια, όπου νόμιμα 
και παράνομα φυσικά πρόσωπα και επιχειρη-
ματικοί όμιλοι πλουτίζουν σε βάρος του 
λαού και κανείς τους δεν πήγε ούτε μια ώρα 
φυλακή.

Ζητά, άμεση την πρόσληψη της επειδή 
επί μια 20ετία προσέφερε συνειδητά τις υπη-
ρεσίες σε παιδικό σταθμό του Δήμου Βόλου, 
προσέφερε εργασία και πληρωνόταν γι’ 
αυτή. Δεν έκλεψε! Δεν καταχράστηκε τα 
δημόσια χρήματα! Τα δούλεψε! Για να μπο-
ρεί να ανταπεξέλθει στις οικογενειακές της 
ανάγκες. 

Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές 

Οργανώσεις Μαγνησίας, συμμετείχαν επί-
σης στο Πανμαγνησιακό συλλαλητήριο που 
οργανώθηκε από τους αγρότες του μπλό-
κου Αερινού και τους Αγροτικούς Συλλό-
γους της περιοχής. Εκ μέρος των συνταξι-
ουχικών οργανώσεων καταθέσαν και δια-
βάστηκε το παρακάτω ψήφισμα-συμπαρά-
στασης από τον Ρούσσα Γεώργιο – Πρόε-
δρο του Συλλόγου συνταξιούχων ΙΚΑ νομού 
Μαγνησίας:

«Οι συνταξιούχοι νομού Μαγνησίας 
εκφράζουν την αλληλεγγύη στο δίκαιο 
αγώνα των μικρομεσαίων αγροτών και κτη-
νοτρόφων που βρίσκονται στα μπλόκα, τους 
στέλνουν αγωνιστικό χαιρετισμό και δηλώ-
νουν αποφασιστικά ότι δεν είσαστε μονοί 
σας, τα προβλήματα μας είναι κοινά και από 
κοινού θα σταματήσουμε τις κυβερνητικές 
βάρβαρες πολιτικές και θα ανατρέψουμε την 
εφαρμογή των αντιλαϊκών μέτρων που εφαρ-
μόζονται τα τελευταία χρόνια. 

Χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της μεγά-
λης και διαρκώς διευρυνόμενης εργατικής - 
λαϊκής αλληλεγγύης αποτέλεσε η συγκέ-
ντρωση εκπροσώπων από 100 και πλέον 
μαζικούς φορείς της Θεσσαλίας, που 
πραγματοποιήθηκε στο μπλόκο της Νίκαι-
ας το Σάββατο 2/2. Στην συγκέντρωση συμ-
μετείχαμε με αντιπροσωπία των συνταξιουχι-
κών οργανώσεων, εκφράζοντας τη συμπα-
ράσταση στον δίκαιο αγώνα του αγροτικού 
κινήματος με τους εκπροσώπους των ταξι-
κών σωματείων και μαζικών φορέων της 
Μαγνησίας, προσφέροντας οικονομική ενί-
σχυση στους αγωνιζόμενους αγρότες και 
κτηνοτρόφους.

Επίσης, καταδικάζουμε τη νέα δίωξη κατά 
των συνδικαλιστών του αγροτικού κινήματος 
στη Θεσσαλία, που καλούνται να δικαστούν 
στο νέο «αγροτοδικείο» της Λάρισας στις 1 
Μαρτίου χωρίς καν να απολογηθούν, δείχνει 
τον κατήφορο που έχει πάρει η Κυβέρνηση, 
αφού ενισχύει τον αυταρχισμό και την κατα-
στολή προσπαθώντας να βάλει νέα εμπόδια 
στην οργάνωση και τον αγώνα των εργαζο-
μένων, των αγροτών και όσων αντιστέκονται 
και παλεύουν ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτι-
κή. 

Είναι υποκριτική η προσπάθεια της κυβέρ-
νησης να κρατήσει αποστάσεις από την 
εισαγγελική νέα δίωξη, όταν δεν καταργεί το 
νομικό πλαίσιο αυτών των διώξεων, όταν δεν 
ακυρώνει όσες εκκρεμούν σε βάρος αγρο-
τών.

Καταγγέλλουμε την ωμή παρέμβαση της 
Κυβέρνησης, τη νέα πρωτοφανή επιχείρηση 
τρομοκράτησης της αγροτιάς που αγωνίζε-
ται και συμπαραστεκόμαστε στο δίκαιο 
αγώνα της. Αν νομίζουν ότι με τέτοιες ενέρ-
γειες θα καταφέρουν να κάμψουν τον αγώνα 
της εργατιάς και της αγροτιάς είναι γελα-
σμένοι. Συνεχίζουμε δυναμικά και στεκόμα-
στε στο πλάι της αγροτιάς.

Τα αιτήματά σας είναι δίκαια. Η ικανοποί-
ησή τους η μόνη λύση που η κυβέρνηση 
είναι υποχρεωμένη να δώσει. Ζητάμε από 
την κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα δίκαια 
αιτήματα σας και ότι αφορά τους ασφαλι-
σμένους και συνταξιούχους του ΟΓΑ: 
• Nα μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές 

στον ΕΦΚΑ, με αύξηση των εξευτελιστι-
κών αγροτικών συντάξεων και μείωση των 
ορίων συνταξιοδότησης στα 60 για τους 
αγρότες και στα 55 για τις αγρότισσες.

• Να σταματήσουν τα «αγροτοδικεία» και 
η ποινικοποίηση των αγροτικών και κοινω-
νικών αγώνων.
Πιστεύουμε, ότι μόνο με ένα αγροτικό 

κίνημα μαζικό και δυνατό και με τη συμμαχία 
της μικρομεσαίας αγροτιάς με τους εργαζό-
μενους, συνταξιούχους και άλλα λαϊκά 
στρώματα μπορούμε να έχουμε αγώνες με 
αποτελέσματα και προοπτική.

Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις 
Μαγνησίας

ΙΚΑ – ΔΗΜΟΣΙΟΥ – OAEE(ΤΕΒΕ-ΤΣΑ) – ΝΑΤ – 
ΟΑΕΕ(ΤΑΕ) – ΑΓΕΤ

Δελτίο Τύπου Βόλος 30/1/2019

Συνέχεια στη σελ. 6
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Α σ τ ε ί α  κ α ι 
σ ο β α ρ ά

Κάτι ακούστηκε πως  Τσίπρας και  Ζάεφ μπορεί να προταθούν 
για το νόμπελ ειρήνης. Δεν θα προβάλλουμε ενστάσεις. Για την 
«ειρήνη» που υπάρχει σήμερα είναι κατάλληλοι. Για την αμερικά-
νικη «ειρήνη», για τη ΝΑΤΟική «ειρήνη», για την ευρωενωσιακή 
«ειρήνη» αξίζουν όχι ένα, αλλά πολλά νόμπελ. Μάλιστα πιστεύου-
με πως καλό θα ήταν να προταθούν και για όσκαρ ηθοποιίας σε 
ξένη ταινία. Ηθοποιίας όμως μόνο. Γιατί τα όσκαρ σκηνοθεσίας, 
σεναρίου, μοντάζ, φωτογραφίας, σκηνικών κλπ θα τα πάρουν ο 
Τρραμπ, ο Στόλτεμπεργκ, η Μονγκερίνι, η Μέρκελ και οι άλλοι 
αστέρες του ευρωαμερικάνικου ιμπεριαλισμού. 

Ο Καμμένος, σε μία από τις συνεντεύξεις του μετά την απο-
χώρησή του από την συγκυβέρνηση, κατήγγειλε πως ο Τσίπρας 
του είπε ψέματα «εκατό φορές». Επειδή μετά το διαζύγιο έπα-
ψαν να έχουν επαφή, θεωρούμε πως τα εκατό ψέματα του τα 
έλεγε όταν ήταν μαζί, κολλητοί, συγκυβερνήτες, χάριζαν ο ένας 
στον άλλο επαίνους και κομπλιμέντα. Υπάρχουν δύο ενδεχόμε-
να. Ή ο Καμμένος καταλάβαινε το δούλεμα του Τσίπρα, αλλά 
έκανε το κορόιδο και δεν το έβγαζε έξω, για να μη χάσει την 
καρέκλα ή δεν το έπαιρνε χαμπάρι, πράγμα που σημαίνει ότι 
δεν κάνει για κυβερνητικό θώκο. Το υπουργιλίκι θέλει να είσαι 
και κομματάκι γάτος, να τα πιάνεις τα ζητήματα. Εμείς δεν θα 
καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Βγάλτετα εσείς.

Παρεμφερή δήλωση έκανε και ο Κατσίκης των ΑΝΕΛ, λέγοντας 
πως «η συμμετοχή των ΑΝΕΛ στην κυβέρνηση ήταν το κόλπο- 
γκρόσσο του Τσίπρα για να ανέλθει στην εξουσία». Παραδέχτηκε 
ανοιχτά πως ο Τσίπρας τους έπιασε κότσους και τους χρησιμο-
ποίησε για να κάνει τη δουλειά του. Καλά, τέσσερα χρόνια αυτά 
δεν τα υποψιαστήκανε και να εγκαταλείψουν την κυβέρνηση, για 
να μην γίνουν ρεζίλι; Και ποια αξιοπρέπεια κράτησαν (έτσι είπε ο 
εν λόγω βουλευτής) για να μην δεχτούν τον εμπαιγμό του κόσμου; 
Εδώ γελάνε και οι κότες με αυτούς.

Πάντως το τελειωτικό χτύπημα τους το έδωσε ο γραμματέας 
του ΣΥΡΙΖΑ Σκουρλέτης που δήλωσε απόλυτα ανακουφισμέ-
νος, που οι ΑΝΕΛ έφυγαν από την κυβέρνηση. Εδώ είχε δίκιο ο 
Καμμένος. Πόσο αχάριστοι είναι αυτοί οι «αριστερο»-ΣΥΡΙΖΑΙ-
ΟΙ. Αυτός τους έκανε κυβέρνηση, τους στήριξε στα πάντα. Κι 
αυτοί, αντί να δείξουν λίγη ευγνωμοσύνη, να του αναγνωρίσουν 
τις θυσίες του, τον πληρώνουν με τόση αχαριστία. Ντροπή 
τους!

Άνω κάτω το κοινοβούλιο. Βουλευτές πήγαν κι ήρθαν. Μύλος. 
Από το ΠΟΤΑΜΙ στη ΝΔ και στον ΣΥΡΙΖΑ, από την Ένωση Κεντρώων 
στη ΝΔ και ΑΝΕΛ, από τους ΑΝΕΛ στον ΣΥΡΙΖΑ, από το ΠΟΤΑΜΙ και 
τη ΧΑ (θα πάει) στους ΑΝΕΛ, από το ΚΙΝΑΛ και το πάλαι ποτέ 
ΠΑΣΟΚ στον ΣΥΡΙΖΑ κλπ.

Το ΠΟΤΑΜΙ σκόρπισε, το πήρε το… ποτάμι. Το ΚΙΝΑΛ διαλύθηκε 
στα «εξ’ ων συνετέθη». Οι ΑΝΕΛ κατάντησαν μια ομαδούλα. Ο Λεβέ-
ντης βρήκε άλλα θύματα (όσους τον εγκατέλειψαν) να τους ρίχνει 
τα αναθέματά του.

Τους θυμάστε όλους αυτούς, τότε που προβλήθηκαν σαν «το 
νέο» στην πολιτική μας ζωή; Θυμάστε τον ΣΥΡΙΖΑ, που μας είχε 
πρήξει με την αριστεροσύνη του; Τώρα δεν διστάζει να μαζέψει 
κάθε αποδέλοιπο από κάθε χώρο, δεξιό, κεντρώο, κεντροαριστε-
ρούλικο κλπ για να διατηρήσει την κυβερνητική εξουσία. Το ίδιο η 
ΝΔ, με τον φιλελευθερισμό της, που τα προηγούμενα χρόνια ενσω-
μάτωσε «ακροδεξιούς» τύπου Βορίδη, Γεωργιάδη κ.α., που μάλιστα 
λίγο καιρό πριν, σαν στελέχη του ΛΑΟΣ, την έβριζαν από το πρωί 
μέχρι το βράδυ. Αστικό κοινοβούλιο. Ναός της… δημοκρατίας και 
του πρόστυχου πάρε- δώσε!!

Ο Πάπας παραδέχτηκε πως καλόγριες υπέστησαν και συνε-
χίζουν να υφίστανται σεξουαλική βία από παπάδες. Δήλωσε 
πως προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο, που ακόμα 
υπάρχει. Μάλιστα. Το ήξεραν εδώ και δεκαετίες και το ξέρουν 
και σήμερα. Τι κάνουν για να σβήσει; Προσπαθούν. Κοτζάμ 
Βατικανό απλά προσπαθεί. Είμαστε βέβαιοι πως θα μείνουν 
στην προσπάθεια.

Ο Τσίπρας στην επιστολή του στον πρόεδρο της βουλής, με 
την οποία του ζητούσε να μην τροποποιήσει τον κανονισμό της 
για να βολευτεί ο Καμμένος, ισχυρίστηκε, έμπλεος αγανάκτησης, 
πως «εκβιαζόμενος δεν υπήρξα ποτέ και από κανέναν…». Και 
αυτόματα θυμηθήκαμε πως η μοναδική και αδιαμφισβήτητη δικαι-
ολογία της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ για την υπογραφή του 3ου 
μνημονίου, ήταν ο εκβιασμός που δέχτηκαν από τους θεσμούς, 
ΕΕ και ειδικότερα από το ΔΝΤ. Μας εκβιάζανε, τι να κάναμε, υπο-
γράψαμε, απαντούσαν στις κριτικές των άλλων. Αυτά από τον 
Αλέξη, που γι’ άλλη μια φορά πιάστηκε στα πράσα ψευδόμενος.

Οι επαγγελματίες απατεώνες των φιλοκυβερνητικών διαδι-
κτυακών μέσων μας ενημέρωσαν πως «μια κυβέρνηση της 
αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ) είναι στο ΝΑΤΟ για να βάζει… όρια στην 
ιμπεριαλιστική πολιτική του»!!!!! Απίστευτο; Πόσα θέλουν για να 
μας τρελάνουν; Ο ΣΥΡΙΖΑ θα βάλει φρένο στους αμερικανούς, 
στους γερμανούς, στους γάλλους, καναδούς, ιταλούς, ισπα-
νούς και λοιπούς ιμπεριαλιστές!!! Ο ΣΥΡΙΖΑ. Που με κάθε 
ευκαιρία γλύφει τον Πάιατ. Που χαρακτήρισε τον Τρραμπ «δια-
βολικά καλό». Που αντικατέστησε το «κυρία Μέρκελ γκο χόουμ» 
με το «καλώς ήρθες Άγγελα». Μπορείτε να φανταστείτε τον 
Στόλτεμπεργκ να… παρακαλάει τον Αλέξη να του επιτρέψει 
λίγη… περισσότερη ιμπεριαλιστική πολιτική; Ρε τι άλλο θα 
ακούσουμε.

Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ 
Σάμου

Σύνδεσμος Συνταξιούχων ΙΚΑ Καρλοβασίου
Δελτίο τύπου Σάμος 4/2/2019

Οι Διοικήσεις των σωματείων Συνταξιούχων Σάμου 
και Καρλοβάσου καλούν όλους τους συνταξιούχους και 
γενικότερα όλο το λαό της Σάμου να πάρουν μαζικά 
μέρος στην Πανσαμιακή απεργία της 7 Φλεβάρη και την 
Συγκέντρωση στις 10.30΄ στην Πλατεία Σοφούλη, για τα 
προβλήματα του Προσφυγικού-Μεταναστευτικού και 
της υποβάθμισης της υγείας σε όλες τις δομές της και 
ιδιαίτερα στο Νοσοκομείο.

Τα προβλήματα αυτά έχουν πάρει πλέον εκρηκτικές 
διαστάσεις. Το προσφυγικό-μεταναστευτικό οξύνεται σε 
αριθμούς καθώς η κυβέρνηση δεν τηρεί ούτε καν τις 
υποσχέσεις της για απεγκλωβισμό και αδιαφορεί ή μας 
εμπαίζει για το ανθρωπιστικό έγκλημα που συντελείται 
με το να υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι σε ιδιαίτερα αντί-
ξοες συνθήκες (βροχές και κρύα με μόνο εφόδιο μια 
πλαστική σκηνή, με πολλά μικρά παιδιά, βρέφη και 
νήπια, με εκατοντάδες έγκυες γυναίκες και ΑΜΕΑ). 

Η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για το ότι έχει προσθέ-
σει άλλη μια πόλη σε συνέχεια του Βαθιού χωρίς να 
υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις και υποδομές 
(ύδρευση, αποχέτευση, παροχές υγείας, μειωμένο προ-
σωπικό επιχειρήσεων κλπ) με αποτέλεσμα να αυξάνο-
νται καθημερινά τα προβλήματα ντόπιων και προσφύ-
γων-μεταναστών.

Οι χρόνιες ελλείψεις στον τομέα της υγείας και ιδιαί-
τερα του Νοσοκομείου αναδείχθηκαν ακόμα περισσότε-
ρο με το γεγονός ότι είναι αναγκασμένο να δέχεται 
καθημερινά πολύ μεγάλο όγκο προσφύγων και μετανα-
στών που από την μια επιβαρύνονται από τις άσχημες 
συνθήκες διαβίωσης και από την άλλη δεν έχουν άλλη 
δομή υγείας για να πάνε.

Γι αυτούς τους λόγους διατρανώνουμε την απόφασή 
μας να αγωνιστούμε και μείς μαζί με τους υπόλοιπους 
φορείς της Σάμου, απαιτώντας λύσεις ΤΩΡΑ.

ΟΛΟΙ και ΟΛΕΣ στην Απεργία. 
ΟΛΕΣ και ΟΛΟΙ στην Συγκέντρωση 10.30΄ στην Πλα-

τεία Σοφούλη. 

Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ 
Αιτωλοακαρνανίας

Δελτίο τύπου Αγρίνιο 7/2/2019
Σήμερα Πέμπτη 07 Φεβρουαρίου 2019 ώρα 

11:00 π.μ. στο Αγρίνιο, στην αίθουσα του 
Εργατικού Κέντρου, πραγματοποιήθηκε  
σύσκεψη των Διοικητικών Συμβουλίων των 
σωματείων συνταξιούχων  της Αιτωλ/νίας και 
της Ηπείρου.

Η σύσκεψη  έγινε με απόφαση της Συντονιστικής 
Επιτροπής  Αγώνα  των συνεργαζόμενων συνταξιουχι-
κών οργανώσεων . Παρευρέθηκαν  δέκα επτά σωματεία  
και εκατοντάδες συνταξιούχοι  από την ευρύτερη περι-
οχή του Αγρινίου . Τις εργασίες άνοιξε ο Πρόεδρος  του 
σωματείου συνταξιούχων ΙΚΑ Αιτωλ/νίας συνάδελφος 
Γιώργος  Δημητρουλής , ο οποίος και παρουσίασε στη 
σύσκεψη  τις βασικές θέσεις του σωματείου, για διεκδί-
κηση  λύσεων στα μεγάλα  προβλήματα  της κοινωνικής 
ασφάλισης .

Εισηγήσεις  στη σύσκεψη  έγιναν από τον Πρόεδρο  
της Ομοσπονδίας συνταξιούχων  ΟΑΕΕ συνάδελφο 
Παντελή  Τάτση  και τον  αναπληρωτή γενικό γραμματέα 
της Ομοσπονδίας συνταξιούχων  ΙΚΑ συνάδελφο Λέαν-
δρο Μάκα. Ακολούθησε χαιρετισμός από τον Πρόεδρο 
του Εργατικού Κέντρου Αγρινίου, συνάδελφο Μιχάλη 
Κατσιγιάννη και ομιλίες από τους προέδρους  ή εκπρο-
σώπους των σωματείων.

Κοινή ήταν η διαπίστωση ότι η σημερινή κυβέρνηση 
συνεχίζει στο δρόμο των προηγούμενων τις αντισυντα-
ξιουχικές, αντιασφαλιστικές πολιτικές.

Αποφασίστηκε, τα σωματεία να είναι σε αγωνιστική 
ετοιμότητα, να προχωρήσουν σε συνεδριάσεις  των 
Διοικητικών τους Συμβουλίων και σε γενικές συνελεύ-
σεις  για ενημέρωση των μελών τους.

Βασικά σημεία της δράσης μας να είναι η κατάργηση 
του νόμου Κατρούγκαλου και η επιστροφή  όσων μας 
έχουν αφαιρεθεί.

Να συνεχίσουμε το επόμενο διάστημα κατά νομό με 
αγώνα  για προώθηση λύσεων σε ζητήματα υγείας. Σε 
περιφερειακό επίπεδο  να συντονίσουμε τη δράση μας, 
σύμφωνα και με τις αποφάσεις  της Συντονιστικής Επι-
τροπής  Αγώνα των συνεργαζόμενων συνταξιουχικών 
οργανώσεων.

Να εκφράσουμε, τέλος, την συμπαράστασή μας στην 
αγωνιζόμενη  αυτό τον καιρό μικρομεσαία αγροτιά, 
καλώντας  τους συνταξιούχους, όπου υπάρχουν αγωνι-
στικά μπλόκα διεκδίκησης, να πάρουν μέρος με την 
παρουσία τους.

Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ Νομού 
Ηρακλείου

Με ανακοίνωσή της η Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. 
Ηρακλείου στηρίζει τους αγώνες των εκπαιδευτικών και 
τις διεκδικήσεις τους. 

«Είμαστε στο πλευρό τους γιατί όλους μας αφορά το 
μέλλων των παιδιώνμας. Σε τι εκπαιδευτικές συνθήκες 
και με ποιες προοπτικές μεγαλώνουν. Μας ενδιαφέρει 
πάρα πολύ κάτω από ποιες εργασιακές συνθήκες δου-
λεύουν οι εκπαιδευτικοί τους. Μας ενδιαφέρει πάρα 
πολύ σε τι είδους σχολικές υποδομές ετοιμάζονται τα 
παιδιά μας για την μελλοντική τους πορεία. Ο αγώνας 
και τα αιτήματα των εκπαιδευτικών είναι ο αγώνας και 
αιτήματα όλων των Γονιών και των λαϊκών οικογενειών.

Οι κυβερνητικές εξαγγελίες για το σύστημα διορι-
σμών δεν λύνουν, αλλά συντηρούν   και παγιώνουν το 
άθλιο καθεστώς της αδιοριστίας για χιλιάδες αναπλη-
ρωτές αλλά και απόφοιτους των σχολών. Φυσικά δεν 
λύνουν το πρόβλημα των χιλιάδων κενών στα σχολεία. 
Δεν καλυτερεύουν τις συνθήκες μόρφωσης των παιδιών 
μας αλλά καθιερώνουν τα υπερμεγέθη τμήματα των 25 
ως 30 μαθητών, τις περικοπές τμημάτων και σχολείων. 
Δεν λύνουν κανένα από τα τεράστια προβλήματα στο 
χώρο της εκπαίδευσης.

Η Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Ηρακλείου καλεί τους 
συνταξιούχους να παλέψουν μαζί με τους εκπαιδευτι-
κούς για 30.000 άμεσους μόνιμους διορισμούς, που 
είναι απαραίτητοι για τη στοιχειώδη λειτουργία των 
σχολείων και να ανατρέψουν την αντιλαϊκή και αντεργα-
τική κυβερνητική πολιτική.

Όλοι μαζί! Γονείς, εκπαιδευτικοί, μαθητές στον 
αγώνα για μόρφωση που θα ανταποκρίνεται στις σύγ-
χρονες ανάγκες των νέων.

Δουλειά και ζωή με δικαιώματα!»

Πανελλήνιος Σύλλογος 
Συνταξιούχων ΔΕΚΟ- ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Δελτίο τύπου
Ταυτόχρονα με την ανακοίνωση της κυβέρνησης για 

την αύξηση - κοροϊδία του κατώτερου μισθού με απόφα-
ση της αρμόδιας υπουργού, η οποία βάζει στον «πάγο» 
τις ΣΣΕ και θα εξανεμίσουν η νέα μείωση του αφορολό-
γητου, ανακοινώθηκε και η εντολή προς όλους τους 
φορείς που περιλαμβάνονται στην «γενική κυβέρνηση», 
ανάμεσά τους και τα ασφαλιστικά ταμεία (ΕΦΚΑ, 
ΕΟΠΥΥ, ΕΤΕΑΕΠ), να καταθέσουν σε ειδικό λογαριασμό 
της Τράπεζας της Ελλάδας τα αποθεματικά τους. Αυτά 
θα αποτελέσουν το πειστήριο προς τους νέους δανει-
στές, κατά την επιχειρούμενη «έξοδο στις αγορές», ότι 
δεν πρόκειται να χάσουν τα λεφτά τους, αφού τα απο-
θεματικά θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη 
της αποπληρωμής των δανείων. 

Με τον τρόπο αυτό «πάει περίπατο» το κυβερνητικό 
επιχείρημα περί πετυχημένης διαχείρισης των δαπανών 
των ασφαλιστικών ταμείων, που δημιουργεί πλεονάσμα-
τα. Τώρα γίνεται καθαρό γιατί η κυβέρνηση τα χρειάζε-
ται και που θα τα καταθέσει, αδιαφορώντας για τους 
συνταξιούχους και τους έχοντες ανάγκης υγειονομικής 
περίθαλψης. Τα πλεονάσματα θα καταλήξουν στους 
δανειστές, στους εργαζόμενους και συνταξιούχους θα 
απομείνουν ο νόμος Κατρούγκαλου και η αθλιότητα της 
κατάρρευσης του συστήματος υγείας.

Καταγγέλλουμε τη νέα αρπαγή των αποθεματικών 
των ταμείων, την κλοπή των πλεονασμάτων που φτιά-
χτηκαν με το διαρκές πετσόκομμα συντάξεων και τη 
μείωση της παροχής υπηρεσιών υγείας – περίθαλψης 
από τον ΕΟΠΥΥ. Οι συνταξιούχοι και το αγωνιστικό κίνη-
μά μας βρισκόμαστε σε επαγρύπνηση και επιφυλακή να 
αποκρούσουμε κάθε απόπειρα της κυβέρνησης να οδη-
γήσει σε νέα χρεοκοπία τα ταμεία, σε όφελος των δανει-
στών, τραπεζών, ρεντιέρηδων τύπου Σόρος κ.α.

Με άλλες ανακοινώσεις του ο Σύλλογος κατήγγειλε 
την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ η οποία επιχείρησε με 
ωμή βία να διαλύσει τη μαζική συγκέντρωση των 
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης που διαδήλωναν για τα δικαιώματά τους. 
Έκφρασε την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγ-
γύη του στους τραυματίες της άγριας αυτής κυβερνη-
τικής επίθεσης, καθώς και στις κινητοποιήσεις των  
εκπαιδευτικών με τις οποίες διεκδικούν να μην απολυ-
θούν οι χιλιάδες αναπληρωτές και να μονιμοποιηθούν 
όλοι οι συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί.

Επίσης τη νέα κυβερνητική επίθεση ενάντια στα συν-
δικαλιστικά δικαιώματα των αγροτών,  εκφράζοντας τη 
συμπαράσταση και αλληλεγγύη στο δίκαιο αγώνα των 
αγροτών, που διεκδικούν λύση στα οξυμένα τους προ-
βλήματα,   πασχίζοντας να επιβιώσουν, να μην ξεκληρι-
στούν από τα μεγάλα μονοπωλιακά συμφέροντα. Απαί-
τησε από την κυβέρνηση να σταματήσει άμεσα τη δικα-
στικές διώξεις και να δώσει λύση, ικανοποιώντας τα 
δίκαια αιτήματα των μικρομεσαίων αγροτών ώστε να 
μπορέσουν να παραμείνουν στα χωράφια τους.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
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Ας γελάσουμε

Έλα Αλέξη μην κλαις. Πιες το 
γαλατάκι σου και θα σου δώσω 

να διαβάσεις Λένιν.

Βάσεις: οι πυλώνες
της… σταθερότητας στην 

περιοχή
Ασταμάτητη η προώθη-

ση των σχεδίων του αμε-
ρικανονατοϊκού ιμπεριαλι-
σμού, αλλά και ξεχωριστά 
χωρών της συμμαχίας 
αυτής στην ευρύτερη 
περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου. Μετράμε: 
Αμερικανονατοϊκές στρα-
τιωτικές βάσεις στο Κόσ-
σοβο, στη Ρουμανία, στη 
Βουλγαρία, στην Πολω-
νία, σύντομα στην Βόρεια 
(πλέον) Μακεδονία!! Στην 
Ελλάδα (δεν έχει ολοκλη-
ρωθεί ακόμα το δίκτυό 
τους), στην Τουρκία, 
παρά τις αντιπαραθέσεις 
με τις ΗΠΑ. Με το έτσι 
θέλω βάσεις των ΗΠΑ στη 
Συρία, στο Ιράκ, στο 
Αφγανιστάν. Τώρα ετοι-
μάζονται και για την 
Κύπρο. Μάλιστα εκεί θα 
εγκατασταθούν βάσεις 
και άλλων, όχι μόνο των 
ΗΠΑ. Της Τουρκίας, της 
Γαλλίας, της Βρετανίας 
(επέκταση της υπάρχου-
σας). Η Κύπρος δεν θα 
είναι πια μόνο το «αβύθι-
στο αεροπλανοφόρο» που 
υπολόγιζαν παλιά οι αμε-
ρικανοί, αλλά ένας πραγ-
ματικός παράδεισος για 
την ανάπτυξη των στρατι-
ωτικών σχεδιασμών των 
ιμπεριαλιστικών. Δίπλα 
στον παράδεισο των κοι-
τασμάτων αερίων η αντι-
παράθεση των συμφερό-
ντων απαιτεί και έναν 

πολεμικό.
Κανείς από αυτούς που 

προωθούν αυτά τα σχέδια 
δεν κρύβει τους πραγμα-
τικούς λόγους για το στή-
σιμο των βάσεων. Η εξυ-
πηρέτηση των οικονομι-
κών και γεωστρατηγικών 
συμφερόντων τους. Στην 
απροκάλυπτη αυτή ξετσι-
πωσιά πρωτοστατούν οι 
ΗΠΑ. Και στα σχέδιά τους 
αυτά έχουν βρει τους 
πρόθυμους και στην 
Ελλάδα και στην Κύπρο 
να τους εξυπηρετήσουν 
με όποιο κόστος για τους 
λαούς. Τον Τσίπρα και την 
κυβέρνησή του τους ονό-
μασαν «γεωπολιτικό 
μεντεσέ». Δεν ξέρουμε 
ποιον τίτλο θα απονείμουν 
στον Κύπριο πρόεδρο και 
στην κυβέρνησή του. 
Παρεμφερής θα είναι 
πάντως, γιατί μια πόρτα 
για να ανοιγοκλείνει στα-
θερά, χωρίς παλαντζαρί-
σματα, χρειάζεται δυο και 
τρεις μεντεσέδες.

Η «σταθερότητα» 
αφορά τα συμφέροντα 
των μονοπωλίων και μόνο. 
Καμιά σταθερότητα δεν 
εξασφαλίζεται για τους 
εργαζόμενους και τους 
λαούς. Αυτή θα την πετύ-
χουμε με ασταμάτητη 
λαϊκή αντιιμπεριαλιστική 
ενιαία δράση σε όλες τις 
χώρες αυτές.

Τα γεγονότα στη 
Βενεζουέλα

Μπαράζ δημοσιευμάτων, ρεπορτάζ, αναλύσεων και 
εκτιμήσεων για τα τεκταινόμενα στη Βενεζουέλα. Τα 
περισσότερα έχουν ένα στόχο. Να δικαιολογήσουν την 
αμερικάνικη και ευρωενωσιακή παρέμβαση στα εσωτε-
ρικά μιας ανεξάρτητης χώρας, μέλους του ΟΗΕ, που 
υποτίθεται η ανεξαρτησία της προστατεύεται από τον 
καταστατικό χάρτη του διεθνούς οργανισμού. Επικα-
λούνται τα εσωτερικά προβλήματα, τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζει η οικονομία και ο λαός της χώρας, λόγω 
της- και εκεί- καπιταλιστικής κρίσης. Ονομάζουν τον 
πρόεδρο Μαδούρο «δικτάτορα» και άκουσον- άκουσον 
απαιτούν να φύγει από την προεδρία και να την παρα-
δώσει στον πρόεδρο της Βουλής, που αυτός με δικτα-
τορική αυτοαπόφαση, έχοντας μόνο την εξουσιοδότη-
ση των αφεντικών του, αποφάσισε να ανακηρύξει τον 
εαυτό του προσωρινό πρόεδρο, καταπατώντας το 
σύνταγμα της χώρας. 

Κι όχι μόνο αυτό αλλά απειλούν τον Μαδούρο πως 
αν δεν κάνει ότι του λένε, θα επέμβουν στρατιωτικά για 
να τον διώξουν. Και γιατί λένε πως τα κάνουν όλα αυτά; 
Για να προστατέψουν τον Βενεζουελάνικο λαό, να τον 
βοηθήσουν στις δυσκολίες του. Καλούν μάλιστα το 
στρατό της χώρας να πάψει να υποστηρίζει τον Μαδού-
ρο και να τον ανατρέψει. Πραξικόπημα δηλαδή.

Ας δούμε ορισμένα πράγματα. Υπάρχει κάποια 
χώρα, που δεν αντιμετωπίζει ο λαός της δυσκολίες 
ακόμα και επιβίωσης λόγω κρίσεων; Καμία. Με πρώτη 
τις ΗΠΑ, όπου η φτώχεια και η δυστυχία έχουν πάρει 
τεράστιες διαστάσεις. Στη Γαλλία ο Μακρόν απαγόρε-
ψε τις απεργίες, για να αποτρέψει τις διαμαρτυρίες και 
τη διεκδίκηση αιτημάτων από το γαλλικό λαό. Η δε 
δημοτικότητά του έχει πέσει στο ναδίρ. Άρα αφού εξα-
κολουθεί να κυβερνά χωρίς την υποστήριξη των γάλ-
λων, είναι δικτάτορας. Να τον ανατρέψουν λοιπόν λχ οι 
γερμανοί. Και με στρατιωτική επέμβαση αν χρειαστεί. 
Τα ίδια ισχύουν και για τον Τρραμπ. Δικτάτορας είναι. 
Δεν τον θέλουν ούτε στο κόμμα του. Να τον ανατρέψει 
η Ρωσία και με τα όπλα, αφού όπως καταγγέλλουν οι 
αντίπαλοί του και ερευνά το Κονγκρέσσο, ο Πούτιν τον 
βοήθησε να εκλεγεί. Ή η ΕΕ, που της δημιουργεί προ-
βλήματα με τον προστατευτισμό του στην οικονομία.

Γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια τις καταστα-
τικές αρχές του ΟΗΕ, όσον αφορά την ανεξαρτησία 
της Βενεζουέλας και την απαγόρευση επέμβασης στα 
εσωτερικά  της. Αρνούνται όμως αυτή η περιφρόνηση 
να ισχύει και γι’ αυτούς. Γιατί λένε πως αυτοί είναι 
δημοκρατικά εκλεγμένοι με εκλογές. Ναι αλλά κι ο 
Μαδούρο είναι νόμιμα, με εκλογές, εκλεγμένος πρόε-
δρος. Αλλά οι ιμπεριαλιστές αποφασίζουν από μόνοι 
τους, πως δεν είναι νόμιμος, αλλά παράνομος.

Όσον αφορά την αλληλεγγύη στο λαό, ποιος πιστεύ-
ει αλήθεια πως οι ΗΠΑ νοιάζονται για τον λαό οποιασ-
δήποτε χώρας, όχι μόνο της Βενεζουέλας. Ότι τους 
πήρε ο πόνος για τα προβλήματά του. Ποιος; Ο 
Τρραμπ, που θα χτίσει τείχος στα σύνορα με το Μεξικό, 
για να εμποδίζει τους μετανάστες από τις χώρες της 
Λατινικής Αμερικής- άρα και Βενεζουελάνων που θα 
καταφύγουν σ’ αυτή την επιλογή- να μπουν στη χώρα 
του για βοήθεια. Ο άνθρωπος (;) που αδιαφορεί για την 
αθλιότητα των αμερικανών… ενδιαφέρεται για τους 
άλλους!!!

Βέβαια οι αναλύσεις αυτές δεν μπορούν να κρύψουν 
τελείως τους αληθινούς λόγους για τις επεμβάσεις 
αυτές. Ότι η χώρα αυτή είναι η πέμπτη πετρελαιοπαρα-
γωγός στον κόσμο και έχει συνάψει συμφωνίες με τη 
Ρωσία και την Κίνα για την εκμετάλλευση των ενεργει-
ακών πηγών της. Το βλέπουν αυτά τα αμερικάνικα 
κύρια μονοπώλια και παθαίνουν παράκρουση. Να έρχο-
νται, σου λένε, τα ρώσικα και τα κινέζικα και να τους 
παίρνουν τη μπουκιά από το στόμα. Από χώρα της 
Λατινικής Αμερικής, που είναι στην πίσω αυλή του σπι-
τιού τους.

Εμπρός λοιπόν να φάνε τον Μαδούρο και να βάλουν 
στην αρχηγία το τσιράκι τους, που θα ακυρώσει τις 
συμφωνίες με ρώσους- κινέζους και θα παραδώσει σ’ 
αυτούς τα κοιτάσματα.

Απλά είναι τα πράγματα, δεν χρειάζεται και πολλή 
σκέψη για να τα κατανοήσουμε. Και να σταθούμε αλλη-
λέγγυοι στο λαό της Βενεζουέλας, να εκφράσουμε τη 
συμπαράστασή μας στην πάλη του για απόκρουση της 
ιμπεριαλιστικής επέμβασης.

Ο πόλεμος των άστρων και 
οι πόλεμοι στη Γη

Είχε αναγγελθεί καιρό 
πριν η πρόθεση των ΗΠΑ 
να ενεργοποιήσουν τα 
παλιότερα σχέδιά τους 
για τον λεγόμενο «πόλεμο 
των άστρων ή του διαστή-
ματος». Πρόσφατα ο 
Τρραμπ έδωσε εντολή να 
συγκροτηθεί η «Στρατιω-
τική Διοίκηση του Διαστή-
ματος», που θα επιβλέπει 
από ψηλά τα τεκταινόμε-
να στη γη, σε συνεργασία 
με τις υπόλοιπες, απαντα-
χού στον πλανήτη, διοική-
σεις αμερικάνικων στρατι-
ωτικών δυνάμεων.

Ταυτόχρονα ολοκλη-
ρώνουν την περικύκλωση 
της Ρωσίας με στρατεύ-
ματα και εξοπλισμούς, 
που θα περιλαμβάνουν 
και πυρηνικά όπλα, Ρου-
μανία, Ελλάδα  (Άραξος), 
Τουρκία. Κατήγγειλαν επί-
σης και αποχωρούν από 
τη συμφωνία INF, για τα 
πυρηνικά όπλα μεσαίου 
βεληνεκούς. Ακριβώς 
επειδή αναπτύσσουν 
τέτοια όπλα κύρια στην 
Ευρώπη. Το ΝΑΤΟ απο-
φάσισε και έβαλε στα 
στρατηγικά του σχέδια 
«το πρώτο πυρηνικό πλήγ-
μα».

Όμως από την άλλη 
μεριά υπάρχουν απαντή-
σεις, που αποτελούν προ-
ειδοποιήσεις για άκρως 
επικίνδυνα και καταστρο-
φικά σχέδια αντίκρουσης 
των αμερικανονατοϊκών 
απειλητικών σχεδιασμών. 
Αναφερόμενος ο Πούτιν 
στις εξελίξεις αυτές, τόνι-
σε πως αν οι αμερικανοί 
προχωρήσουν στην εγκα-
τάσταση τέτοιων όπλων 
στην Ευρώπη, η Ρωσία θα 
απαντήσει με αντίστοι-
χους εξοπλισμούς, κατά-
σταση που «θα μπορούσε 
να οδηγήσει σε παγκό-
σμια πυρηνική καταστρο-
φή». Υπενθυμίζουμε επί-
σης παλιότερη δήλωσή 
του, πως η Ρωσία θα χτυ-
πήσει με πυρηνικά πλήγ-
ματα τις χώρες, που θα 
δεχτούν στο έδαφός τους 

αμερικάνικα πυρηνικά 
όπλα.

Προβλέπουμε πως στις 
απαντήσεις της Ρωσίας 
σύντομα θα ενταχθεί και η 
δική της «διαστημική 
στρατιωτική διοίκηση». 
Φυσικά δεν περιμένουμε 
πως θα γίνει κάποιος 
πόλεμος στο διάστημα. 
Το διάστημα δεν έχει ούτε 
κοιτάσματα αερίου, 
πετρελαίου, σπάνια ορυ-
κτά κλπ για να τσακωθούν 
εκεί. Όλη η αντιπαράθεση 
αυτή στοχεύει στην επι-
κράτηση της μιας ή της 
άλλης πλευράς στον 
πόλεμο που θα γίνει στη 
γη. Ποιος από τους δυο, ή 
τους τρεις ή τους τέσσε-
ρις θα μπορέσει από το 
διάστημα να καθοδηγήσει 
τα δικά του όπλα πιο 
πετυχημένα από του αντί-
παλου, να τα εξουδετερώ-
σει, να πετύχει με μεγαλύ-
τερη ακρίβεια τους στό-
χους του στο έδαφος του 
εχθρού.

Το γεγονός πως η 
πραγματοποίηση αυτών 
των σχεδίων θα είναι 
καταστροφική για τους 
λαούς του πλανήτη, ουδό-
λως φαίνεται πως απα-
σχολεί τις πολιτικές και 
άλλες ηγεσίες στις ιμπε-
ριαλιστικές χώρες. Κι αν 
το ομολογούν, όπως ο 
Πούτιν, δεν το κάνουν 
από οίκτο για τους λαούς, 
αλλά για να προειδοποιή-
σουν πως για χάρη της 
«υπεράσπισης των εθνι-
κών συμφερόντων τους»- 
πανομοιότυπη φρασεολο-
γία που χρησιμοποιούν 
ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, ΕΕ- δεν 
θα διστάσουν να πουν ναι 
στην καταστροφή αυτή.

Μια είναι η απάντηση 
από τη μεριά των λαών. Η 
επαναστατική, αγωνιστική 
αποτροπή των σχεδίων 
αυτών, η κατάργηση των 
πυρηνικών όπλων, η επι-
κράτηση της ειρήνης και 
φιλίας των λαϊκών μαζών 
κάθε χώρας.

Έξω οι ΝΑΤΟικοί φονιάδες 
από τα Βαλκάνια. Να φύγουν 
όλες οι αμερικάνικες βάσεις 
και οι εξοπλισμοί τους. Δεν 
χρειαζόμαστε πολεμοκάπη-
λους προστάτες. Οι λαοί δεν 

κινδυνεύουν από τους άλλους 
λαούς, αλλά από τους ιμπε-

ριαλιστές. Με αλληλεγγύη και 
κοινούς αγώνες θα τους διώ-

ξουμε.

Όχι στις 
επεμβάσεις 

των
ιμπεριαλιστών 

στα
εσωτερικά 
ανεξάρτη-

των
κρατών.
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Το ποιηματάκι μας
Σήμερ’ αγώνα δίνουμε

για ‘μας και τα παιδιά μας.

Τι κι αν τα χρόνια πέρασαν

φλέγεται η καρδιά μας

Ορθοί πάντα βαδίζουμε

στους δρόμους της ελπίδας

γιατί σκλάβοι δεν είμαστε

ετούτης της πατρίδας.

Δίχως αγώνες η ζωή

είναι τελειωμένη.

Πτωχοκομείον η Ελλάς

χώρα ξεπουλημένη.

Εμείς οι ασπρομάλληδες

παλιοί, γεροί εργάτες

στα ψίχουλα που μας πετούν

δεν έχουμ’ αυταπάτες.

Όρκο μεγάλο δίνουμε

δεν θα υποταχτούμε.

Στους δρόμους θα βρισκόμαστε

ως να δικαιωθούμε.

(του συνάδελφου 

Αλέξανδρου Λελεκάνου)

Παραδοχές εν όψει πιθανής 
νέας καπιταλιστικής κρίσης και 
της έντασης της ανισόμετρης 

ανάπτυξης
Σε έντονη κινητικότητα βρίσκονται τα οικονομικά επιτελεία του συστήματος, ΔΝΤ, 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ), μελετώντας συνε-
χώς τις εξελίξεις των οικονομικών στοιχείων στις μεγάλες καπιταλιστικές δυνάμεις, 
(ΗΠΑ, Κίνα, ΕΕ κ.α.), που επηρεάζουν συνολικά την πορεία της παγκόσμιας οικονο-
μίας. 

Τα στοιχεία και οι παράγοντες αποτελούν ένα τεράστιο παζλ, το οποίο ούτε οι 
ίδιοι οι ηγετικοί παράγοντες των ισχυρών οικονομιών μπορούν να λύσουν με μια 
σταθερή και απόλυτη σύνθεση, αφού πολλά από αυτά έρχονται το ένα σε πλήρη 
αντίθεση με άλλα. Ελεύθερο εμπόριο και προστατευτισμός, χαμηλά και υψηλά επι-
τόκια, αντιπαράθεση νομισμάτων (δολάριο και ευρώ), χρηματοδότηση από τις ισχυ-
ρές οικονομίες σε πιο αδύναμες, σύγκρουση ποιος θα προσελκύσει περισσότερα 
κεφάλαια σε επενδύσεις, αύξηση των δημόσιων ελλειμμάτων, αστάθεια σε κάποιες 
ισχυρές χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία), η επιρροή του Brexit, η εμπορική αντιπαρά-
θεση ΗΠΑ- Κίνας, γενικοί ρυθμοί ανάπτυξης. Οι τρόποι με τους οποίους θα διασω-
θούν τράπεζες, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, την ώρα που υπάρχει υπερσυσσω-
ρευμένος πλούτος.

Σοβαρό πρόβλημα γενικής αστάθειας είναι οι συγκρούσεις, ειδικά πολεμικές, σε 
πολλά σημεία του πλανήτη και τα ανοιχτά μέτωπα. Μέση Ανατολή, Ανατολική Μεσό-
γειος, Ουκρανία, αγωγοί και αγορά πετρελαίου και αερίου κλπ. Ακόμη σοβαρός είναι 
ο προβληματισμός, ειδικά στην ΕΕ, για το γεγονός ότι ο πληθυσμός γερνάει, με 
μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα την αδυναμία των οικονομιών να σταθεροποιήσουν την 
εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης, την κερδοφορία και ανταγωνιστικότητά τους 
και φυσικά οι μεταναστευτικές ροές. Και στο ζήτημα αυτό υπάρχουν αντιθέσεις, 
αφού κάποιες χώρες χρειάζονται μετανάστες για φτηνό εργατικό δυναμικό νεαρής 
ηλικίας, ενώ άλλες αντιτίθενται σε μια τέτοια προοπτική.

Όλα αυτά τα προβλήματα εκφράζονται περιοδικά με τις κρίσεις, που φυσικά τα 
οξύνουν περισσότερο. Οι αντιθέσεις βαθαίνουν ακόμα κι όταν σε μικρότερο ή μεγα-
λύτερο βαθμό οι κρίσεις ξεπερνιούνται. Προσωρινά γιατί οι νέες καραδοκούν.

Κι αυτός είναι ο λόγος που έχει αναπτυχθεί όλος αυτός ο προβληματισμός στα 
διεθνή και εγχώρια κέντρα μελέτης και εκτίμησης της πορείας των εξελίξεων. 
Φοβούνται την έλευση μιας νέας κρίσης, που εικάζουν πως θα είναι ακόμα πιο 
δύσκολο να ξεπεράσουν, όταν ήδη η σημερινή συμπληρώνει δεκαετία και δεν 
φαίνεται να υποχωρεί σε αξιόλογα επίπεδα.

Η μόνη άποψη στην οποία ταυτίζονται απόλυτα, χωρίς αμφιταλαντεύσεις, είναι η 
σταθερή επίθεση στα εργασιακά, ασφαλιστικά και κοινωνικά δικαιώματα των εργα-
ζομένων. Η μείωση των μισθών, η «ευελιξία στην αγορά εργασίας (ελαστικές εργα-
σιακές σχέσεις), οι αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις στα ασφαλιστικά και ειδικά συντα-
ξιοδοτικά συστήματα.

Εκείνο που δεν μπορούν να αποφύγουν είναι να παραδεχτούν πως τα προβλήμα-
τα αυτά δεν μπορούν να διευθετηθούν με μια ενιαία ρύθμιση, που θα τους ικανοποι-
εί το ίδιο όλους. Κι αυτό που κάνει αξεπέραστη αυτή τη δυσκολία, είναι η ανισομε-
τρεία στην ανάπτυξη και στο επίπεδο της δυναμικότητας των οικονομιών. Η οποία 
όχι μόνο δεν ξεπερνιέται (στο βαθμό έστω που θα υπήρχαν κάποιες προϋποθέ-
σεις), αλλά διευρύνεται. Εκφράζεται ας πούμε με την αλλαγή της κατάταξης στην 
παγκόσμια πυραμίδα. Οι ΗΠΑ δέχονται ισχυρή επίθεση από την Κίνα, αλλά αντιμετω-
πίζουν και την δυναμικότητα της γερμανικής οικονομίας. Από την άλλη η Γερμανία 
δυσανασχετεί να αναλάβει το μεγαλύτερο βάρος της χρηματοδότησης των αδύνα-
μων και προβληματικών χωρών στην ΕΕ, πιέζεται από Γαλλία και Ιταλία. 

Ιδιαίτερη είναι η ανισομετρεία αυτή μέσα στην ΕΕ, όπου οι αντιθέσεις παίρνουν 
και σχηματοποιημένες μορφές. Άξονας Γερμανίας – Γαλλίας, Ομάδα Βίσεγκραντ, 

«ευρωσκεπτικισμός», Brexit.
Γράφει η έκθεση της ΤτΕ σχετικά. «Η υιοθέτηση του ευρώ δεν λειτούργησε ως 

καταλύτης πραγματικής σύγκλισης, όπως αρχικά αναμενόταν, ενώ η κρίση οδή-
γησε σε απόκλιση. Η εισοδηματική ανισότητα μεταξύ των χωρών- μελών της 
Ευρωζώνης έχει αυξηθεί από το 2012 σε ανησυχητικά επίπεδα… η διαρθρωτική 
ανομοιογένεια των χωρών υποδηλώνει ότι απόλυτη σύγκλιση δεν είναι εφικτή 
εντός ή εκτός μιας νομισματικής ένωσης».

Διαψεύδονται, με τον πιο επίσημο τρόπο, όλες εκείνες οι απατηλές ελπίδες με τις 
οποίες πότισαν το λαό μας, αλλά και τους άλλους, ότι μέσα στην ΕΕ και την Ευρω-
ζώνη «θα γίνουμε ίσοι με τις άλλες χώρες, η οικονομία μας ανήκει στον «σκληρό 
πυρήνα», με το ευρώ δεν κινδυνεύουμε από τίποτα». Η αντικατάσταση της παλιάς 
κοπής απάτης «θα φάμε με χρυσά κουτάλια στην ΕΟΚ», με την πιο σύγχρονη «μέσα 
στην ΕΕ και την Ευρωζώνη φτιάχνουμε μια ισχυρή προστατευμένη οικονομία», δεν 
άντεξε παραπάνω από δυο δεκαετίες. Αποκαλύφθηκε σε όλο το… μεγαλείο της η 
επαίσχυντη κοροϊδία, πλεκτάνη που φτιάχτηκε σε βάρος του λαού. 

Σήμερα ανοιχτά, ξεδιάντροπα μας λένε «ξεχάστε τις υποσχέσεις, δεν μπορούμε 
να φτάσουμε τους άλλους, αντίθετα μας ξεπερνούν ακόμα πιο πολύ, αρκεστείτε 
λοιπόν στα ψίχουλα και μην λέτε κουβέντα, γιατί μπορεί να τα χάσετε κι αυτά». Και 
για να πάμε στα ψίχουλα, κόβουν μισθούς, εργασιακά δικαιώματα, συντάξεις, κονδύ-
λια για την υγεία, την παιδεία, την πρόνοια. Αφήνουν να καιγόμαστε τα καλοκαίρια 
και να πνιγόμαστε τους χειμώνες, να ξεπαγιάζουμε.

Θα το ξαναπούμε. Ο νόμος της ανισόμετρης ανάπτυξης στην παγκόσμια καπιτα-
λιστική οικονομία είναι αδυσώπητος. Δεν υπολογίζει αυτούς που τον φτιάξανε, τους 
καπιταλιστές. Είναι η δύναμη, που ο μάγος που την δημιούργησε, δεν μπορεί να την 
ελέγξει. Θεριεύει όλο και πιο πολύ. Τους χωρίζει, τους φέρνει σε αντιπαράθεση, 
τους βάζει να τσακώνονται, να τρίζουν ο ένας τα δόντια του στον άλλο.

Το πρόβλημα είναι πως αν επρόκειτο μόνο για τους καπιταλιστές, θα λέγαμε «τι 
μας νοιάζει, δεν πα’ να σκοτωθούνε μεταξύ τους». Όμως δεν μένει εκεί. Το μόνο 
σημείο στο οποίο μπορούν να ελέγξουν το δημιούργημά τους οι καπιταλιστές, είναι 
στο που, κατά κύριο λόγο θα κατευθύνουν τη μανία του. Και το καταφέρνουν. Τη 
στρέφουν ενάντια στην εργατική τάξη, στους εργαζόμενους, στα λαϊκά στρώματα.

Χτυπούν με αυτήν τη μόνη δύναμη, που μπορεί να εξαφανίσει την ανωμαλία αυτή, 
να νικήσει και τον μάγο που την έφτιαξε. Μα δεν θα τα καταφέρουν. Η ιστορία πάντα 
δίνει δεύτερη ευκαιρία στους αποφασισμένους.

Τα οικονομικά
των κομμάτων

Με αφορμή τις αποκα-
λύψεις του Τσουκάτου για 
την χρηματοδότηση του 
ΠΑΣΟΚ σε προεκλογικές 
(και όχι μόνο ασφαλώς) 
περιόδους, θα επαναφέ-
ρουμε στη σκέψη μας τη 
βούληση των αστικών 
κομμάτων να νομιμοποιή-
σουν τη χρηματοδότησή 
τους από μεγάλες εταιρί-
ες, μεγάλα οικονομικά 
συμφέροντα. Ο νόμος για 
τα οικονομικά των κομμά-
των, που ισοβαθμίζει την 
οικονομική ενίσχυση του 
φίλου ενός κόμματος με 5 
ευρώ με κουπόνι, με τα 
εκατομμύρια προσφορά 
από επιχειρηματίες στηρί-
ζεται στη λογική «αφού τα 
παίρνουμε, τουλάχιστον 
ας είναι «νόμιμα» για να 
μην τα θεωρεί ο κόσμος 
«μίζες» και αθέμιτη συναλ-
λαγή με συμφέροντα».  
Έτσι η «ενίσχυση» δεκά-
δων ή εκατοντάδων χιλιά-
δων ευρώ προς ένα 
κόμμα, εφ’ όσον θα έχει 
τον ΑΦΜ της επιχείρησης 
θα είναι νόμιμη. Το κουπο-
νάκι των 5 ευρώ, που δεν 
θα δηλώνεται στην εφο-
ρία, θα είναι παράνομο!!

Το παράπονο του Τσου-
κάτου αυτό ήταν. Γιατί η 
τότε ηγεσία του ΠΑΣΟΚ 
τον άφησε ακάλυπτο, του 
φόρτωσε όλη την λαμογιά 
και τον εγκατέλειψε στη 
μοίρα του. Ο Τσουκάτος 
ήθελε να παραδεχτεί η 
ηγεσία του, πως πήρε τη 
μίζα από τη συγκεκριμένη 

επιχείρηση για όφελος 
του κόμματος, ώστε να 
υπάρξει συλλογική ευθύ-
νη και όχι ατομική δική 
του.

Με την έννοια αυτή οι 
ταμίες των αστικών κομ-
μάτων θα έχουν το κεφάλι 
τους ήσυχο. Τα πήρε το 
κόμμα και όχι εγώ. Τα 
πήρε γι’ αυτούς και γι’ 
αυτούς τους λόγους και 
όχι κρυφά. Μπήκαν στα 
ταμία μας με νόμιμο, εγκε-
κριμένο από την ηγεσία 
τρόπο και όχι με δική μου 
ευθύνη. Δίκιο έχουν. 

Το σίγουρο είναι ένα. 

Είτε φανερές, είτε κρυφές 
οι μίζες η ουσία δεν αλλά-
ζει. Τα αστικά κόμματα θα 
εξακολουθήσουν να χρη-
ματοδοτούνται από τις 
εταιρίες, για να προωθούν 
τα συμφέροντά τους, 
αφού έτσι κι αλλιώς η 
κυβερνητική εξουσία που 
αναλαμβάνουν, αυτό το 
ρόλο παίζει, αυτό το 
σκοπό έχει. 

Εμείς θα επιμείνουμε 
με το κουπονάκι των 5 
ευρώ. Χωρίς ΑΦΜ, αλλά 
με ΑΜΚΑ (Ακούραστη 
Μαζική Κομμουνιστική 
Αποφασιστικότητα)!!!

Άμεση επιδότηση και 
ενίσχυση της δυνατότη-

τας της νεολαίας να 
δημιουργεί οικογένειες 

και να τεκνοποιεί. 
Μισθούς αξιοπρεπείς, 
επιδόματα, προστασία 
και υποβοήθηση της 

μητρότητας των γυναι-
κών, ειδικά των εργαζό-
μενων, πολλαπλασιασμό 
των δημόσιων δομών για 
την βρεφική και παιδική 

ηλικία.

Όχι στις επεμ-
βάσεις των 

ιμπεριαλιστών 
στα εσωτερικά 
ανεξάρτητων 

κρατών. Οι λαοί 
έχουν δικαίωμα 
να υπερασπι-
στούν και να 

διεκδικήσουν τα 
δικαιώματά τους 
σε κάθε χώρα, 

χωρίς ιμπεριαλι-
στικές παρεμ-

βάσεις.


