Οι υποψήφιοι συνταξιούχοι στα ψηφοδέλτια της Λαϊκής
Συσπείρωσης σε όλη τη χώρα προβάλουν τα αιτήματα και
τα προβλήματα των συνταξιούχων. Γι’ αυτούς και για εμάς
είναι ένα ακόμα βήμα ενίσχυσης των αγώνων μας.
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Της... σύνταξης

Απορρίπτουμε το εκβιαστικό διπολικό
δίλημμα «ποιον από τους δυο». Και οι
δυο αυτοεξευτελίζονται και εξευτελίζουν τη ζωή του λαού

Το καραγκιοζιλίκι στη συζήτηση στη Βουλή πήγε
σύννεφο, χωρίς να θέλουμε να προσβάλουμε τον
Καραγκιόζη. Τσίπρας και Μητσοτάκης μας θύμισαν την
παλιά ελληνική ταινία, που οι δυο γυναίκες, γειτόνισσες, ξεφώνιζαν η μια την άλλη για τις πομπές τους.
Τέλειος ξεπεσμός. Αμόλαγε ο ένας και απαντούσε ο
άλλος: Εσύ ο ζάμπλουτος- εγώ ο λιτός. Εσύ στα κότερα- εγώ καμιά διαπλοκή. Εσένα ο πατέρας σου αποστάτης- εσένα ο πατέρας σου τα κονόμαγε επί χούντας. Εσύ τον Πολάκη- εσύ τον παιδεραστή. Εσύ τη
γυναίκα μου- εσύ την οικογένειά μου. Εσύ δεν έρχεσαι
στο ντιμπέιτ- εγώ δεν είμαι τηλεπερσόνα. Και άλλα
τέτοια γλαφυρά και εμετικά. Κι εμείς είμαστε υποχρεωμένοι- τρόπος του λέγειν- να παρακολουθούμε αυτή τη
γελοιότητα, άλλοτε γελώντας και άλλοτε εξαγριωνόμενοι. Αυτοί είναι που παρουσιάζονται στο λαό σαν
«σωτήρες του». Αυτοί είναι που ο ελληνικός λαός επιλέγει (δυστυχώς) για «σωτήρες του». Αυτοί θέλουν να
μας εγκλωβίσουν στο άθλιο δίλημμα: ποιον από τους
δυο υπεύθυνους της εξαθλίωσης, από κάθε άποψη,
προτιμάτε;
Και μόνο για την εικόνα της ξεφτίλας που παρουσίασαν στη Βουλή οι δυο εκφραστές του σύγχρονου διπολισμού, πρέπει να καταδικαστούν και να απορριφθούν
στη συνείδηση των στοιχειωδώς έντιμα σκεφτόμενων
εργαζομένων και λαϊκών στρωμάτων. Που αγανακτούν
φυσικά πρώτα και κύρια από την ξετσίπωτα αντεργατική και αντιλαϊκή πολιτική των δύο και των κομμάτων
τους.
Ο χυδαίος καυγάς τους, ακόμα και για τα δεδομένα
του δικού τους αστικού κοινοβουλευτισμού, μέσα στη
Βουλή τους που τη θεωρούν… ναό της Δημοκρατίας(!!!), δεν πρέπει να αντανακλαστεί με μια απλή αγανάκτηση των λαϊκών στρωμάτων, αλλά να οδηγήσει
στην εκλογική, πολιτική καταδίκη τους. Στην ενίσχυση
από την άλλη εκείνης της δύναμης, που στο πλάι του
αγωνιζόμενου εργατικού και λαϊκού κινήματος, βοηθά
με κάθε τρόπο και στηρίζει τα αιτήματά του.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα 8/5/2019
Οι διαχρονικές αντιλαϊκές- αντισυνταξιουχικές
πολιτικές όλων των κυβερνήσεων που τα δέκα
τελευταία χρόνια έχουν
τσακίσει ό,τι με αγώνες
και θυσίες κερδίσαμε και
πληρώσαμε μια ζωή, δεν
μπορούν να ξεχαστούν με
φιλοδωρήματα. Ούτε μπορούν να γίνουν άλλοθι για
τις προεκλογικές ανάγκες
της κυβέρνησης για την
συνέχιση των ίδιων θανατηφόρων πολιτικών.
Τα μέτρα που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός με
τους Υπουργούς του στην
Συνέντευξη Τύπου στο
Ζάππειο είναι στην λογική
«σου παίρνω εκατό- σου
δίνω ένα», έχουν στόχο να
υπηρετήσει την παραπάνω λογική, που και η
σημερνή κυβέρνηση ακολουθεί.
Δεν θα αρνηθούμε
έστω και αυτά τα λίγα
γιατί θεωρούμε ότι είναι
δικά μας και αποτέλεσμα
ενός ασίγαστου αγώνα,
αλλά οι συνταξιούχοι δεν
πρόκειται να χειροκροτή-

Με ψίχουλα και ψέματα δεν μας ξεγελάτε
Η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, σε έναν ολοφάνερα προεκλογικό ελιγμό ανακοίνωσαν διάφορα
μέτρα «υπέρ» των πολλών, χωρίς να διευκρινίζουν ποιοι είναι αυτοί οι …
πολλοί.
Βέβαια αμέσως έγινε
αντιληπτό ότι τα μέτρα
αφορούν κύρια τους
λίγους της πλουτοκρατίας
και
δευτερευόντως
κάποιες ομάδες εκ των
πολλών, δηλαδή των λαϊκών στρωμάτων.
Φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις, εισφοροελαφρύνσεις, μείωση φορο-

λόγησης των κερδών κλπ
για το κεφάλαιο και κάποια
ψίχουλα για τους εργαζόμενους και το λαό. Ρυθμίσεις δήθεν φιλολαϊκές,
όπως για τις 120 δόσεις
για ρύθμιση οφειλών προς
ταμεία και εφορία, μείωση
του ΦΠΑ για ορισμένες
ομάδες καταναλώσιμων
αγαθών, που χάνει την
αξία της λόγω της ανόδου
των τιμών χοντρικής (πχ
σουβλάκια).
Αν μάλιστα ψάξουμε
μέσα στις εξαγγελίες, δεν
θα βρούμε ούτε ένα μέτρο
υπέρ των εργαζομένων,
που θα αυξάνουν τους

μισθούς, θα κατοχυρώνουν τη μονιμότητα στην
εργασία, θα καταργούν
την μαύρη, ανασφάλιστη
εργασία κλπ. Και φυσικά
όσον αφορά στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των
επόμενων γενιών συνταξιούχων, η εξοντωτική
εφαρμογή του νόμου
4387/16 (Κατρούγκαλου)
δεν αλλάζει σε τίποτα,
παρέχοντας συντάξεις
πείνας μετά από 45- 50
χρόνια εργασίας.
Ανάμεσα στα μέτρα για
τους «πολλούς» εξαγγέλθηκε και η παροχή για
συνέχεια στη σελ. 2

σουν κανένα και να του
δώσουν το άλλοθι που
επιζητά. Γιατί τα εξήντα
και πάνω δισεκατομμύρια
που άρπαξαν από τα
ασφαλιστικά ταμεία, οι
σαρωτικές περικοπές των
συντάξεων κύριων, επικουρικών, των δώρων, του
ΕΚΑΣ και τόσα ακόμα που
αφαίρεσαν από τους
συνταξιούχους δεν ισοφαρίζονται με την επιστροφή
του πακέτου των 800 εκατομμυρίων. Ακόμα και
αυτά τα 350 με 400 ευρώ
που θα δοθούν σε κάθε
συνταξιούχο, προέρχονται από τα αιματοβαμμένα πλεονάσματα, τις περικοπές και την άγρια φορολογία που έχει επιβληθεί
με τους αντιασφαλιστικούς νόμους που ψηφίσανε όπως:
Από τα 230 ευρώ το
μήνα σε 300.000 χαμηλοσυνταξιούχους που μειώθηκε το εισόδημα τους
από την κατάργηση του
ΕΚΑΣ. Από τα 100 μέχρι
150 ευρώ τον μήνα που
μειώθηκε το εισόδημα σε

500.000 συνταξιούχους
από τον επανυπολογισμό
της επικουρικής σύνταξης
από τον Ιούνιο του 2016.
Από τα 30 έως 50 ευρώ
από την αύξηση της συμμετοχής που επιβλήθηκε
στην υγεία. Από την μείωση των συντάξεων χηρείας 20% με 30%, που παρά
την βελτίωση με την νέα
τροπολογία εξακολουθούν να είναι μειωμένες.
Και βέβαια από τις μεγάλες περικοπές με τους
νόμους
4051/12
και
4093/12 την κατάργηση
των δώρων, την μείωση
του εφάπαξ και τόσα
άλλα.
Κύριοι της κυβέρνησης
πληρώσαμε σε όλο τον
εργάσιμο βίο μας για να
πάρουμε επιπλέον την
13η και 14η σύνταξη ολόκληρη και εσείς θα νομοθετήσετε κάθε Μάη να
παίρνουμε όσοι έχουν
σύνταξη:
Από 1000 ευρώ και
πάνω το 30%, από 600
έως 1000 ευρώ το 50%,
από 500 έως 600 το 70%

και έως 500 ευρώ το
100%.
Κύριοι της σημερινής
και της αυριανής κυβέρνησης δεν κατεβάζουμε
τον πήχη των διεκδικήσεων δεν ξεχνάμε, δεν διαγράφουμε, όσα αρπάχθηκαν από τα ταμεία μας τα
τελευταία χρόνια, τα απαιτούμε, τα διεκδικούμε.
Με αίτημα πρώτα οι
δικές μας ανάγκες θα
συνεχίσουμε πιο μαζικά
τους αγώνες μας, θα μας
βρίσκετε καθημερινά στο
ιερό πεζοδρόμιο με αισιοδοξία και αποτελεσματικότητα μέχρι την κατάργηση του ν. 4387/16
(Νόμος Κατρούγκαλου) το
σύνολο της αντιασφαλιστικής- αντισυνταξιουχικής νομοθεσίας. Διεκδικώντας όλα τα αιτήματα
μας για αξιοπρεπείς
συντάξεις, αποκλειστικά
δημόσια δωρεάν υγεία,
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δημόσιο κοινωνικό
ασφαλιστικό σύστημα για
όλους, κατάργηση της
αφόρητης φορολογίας.
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ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
2019: Απόλυτα
Κόκκινη

Και φέτος η αθάνατη Πρωτομαγιάτικη
Απεργία πραγματοποιήθηκε με την οργάνωση μαζικών απεργιακών συγκεντρώσεων σε
όλη τη χώρα, από το ταξικό εργατικό κίνημα,
το ΠΑΜΕ. Από Αθήνα μέχρι Θεσσαλονίκη,
από Σπάρτη μέχρι Αλεξανδρούπολη κι από
Ηράκλειο μέχρι Γιάννινα οι ταξικές δυνάμεις
έδωσαν το δυναμικό «παρών» σε όλες τις
πόλεις της χώρας, στέλνοντας παράλληλα
το μήνυμα πως η εργατική τάξη δεν πρόκειται να υποχωρήσει, να αποδεχτεί τη μιζέρια
και το μικρότερο κακό, που της επιφυλάσσουν τα κόμματα και οι κυβερνήσεις του
κεφαλαίου, η ΕΕ και οι πόλεμοι και επεμβάσεις των ιμπεριαλιστικών συμμαχιών.
Πως θα συνεχίσει και θα εντείνει τη
δράση και τον αγώνα της ενάντια στις αντεργατικές και αντιλαϊκές πολιτικές, για την
ανατροπή τους, για την ικανοποίηση των
σύγχρονων αναγκών της, την επιβολή μιας
άλλης πολιτικής προς όφελος των λαϊκών
στρωμάτων και συμφερόντων μόνο.
Το μήνυμα επίσης απευθύνθηκε προς τις
εξευτελισμένες ηγεσίες των άλλων παρατάξεων κάθε απόχρωσης και των αφεντικών
τους, πως τα σχέδιά τους για πλήρη έλεγχο
των ανώτερων συνδικαλιστικών οργανώσεων
κατ’ ευθείαν από τους εργοδότες δεν θα
περάσουν. Και τη φορά αυτή μάλιστα η απομόνωση αυτών των δυνάμεων ήταν τόσο
μεγάλη, που το μόνο που «κατάφεραν», όπου
το επιχείρησαν, ήταν να στήσουν τις εξέδρες
και τα μεγάφωνα, αλλά με την παντελή απουσία εργαζομένων. Δεν εμφανίστηκαν καν τα
ηγετικά στελέχη τους ούτε έστω και οι ομάδες κάποιων λίγων συνδικαλιστικών παρατρεχάμενών τους. Πλήρης διάλυση και απαξίωση. Οι εργαζόμενοι τους έχουν γυρίσει
πραγματικά την πλάτη. Κι αποδείχτηκε άλλη
μια φορά περίτρανα, πως η μόνη ελπίδα στο
εργατικό κίνημα είναι το ΠΑΜΕ και οι δυνάμεις του, η οργάνωση των αγώνων για την
διεκδίκηση των δίκαιων και σύγχρονων αιτημάτων των εργαζομένων.
Και με αφορμή αυτή την αντίθεση της
εικόνας ανάμεσα στις συγκεντρώσεις των
δύο πόλων μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα
ξαναθυμηθήκαμε το ξεχασμένο πια εκείνο
προκλητικό επιχείρημα εναντίον του ΠΑΜΕ,
ότι δεν πηγαίνει στις συγκεντρώσεις των
ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ. Ε αφού δεν υπάρχουν
πλέον συγκεντρώσεις του εργατοπατερισμού, που να πάει το ΠΑΜΕ. Οι εργαζόμενοι
που θέλουν να ακολουθούν αγωνιστικές
δραστηριότητες στο εργατικό κίνημα, δεν
έχουν άλλη επιλογή παρά να συμμετέχουν σ’
αυτές του ΠΑΜΕ.

Προεκλογικές κολεγιές,
παράξενες και μη
Στη συζήτηση στη Βουλή ο Α. Τσίπας
κάλεσε άλλη μια φορά σε δημοκρατικό,
αντιακροδεξιό και φασιστικό μέτωπο. Ο
Μητσοτάκης δήλωσε πως αντιπαλεύει τον
ακροδεξιό και αριστερό λαϊκισμό. Η Γεννηματά τους κατηγόρησε και τους δυο ότι με
την τακτική τους βοηθάνε τη ΧΑ να δυναμώσει, ενώ επιτέθηκε ιδιαίτερα στη ΝΔ, με την
οποία είπε πως το ΚΙΝΑΛ έχει αντίθετες
θέσεις.
Ας δούμε όμως τι πραγματικά συμβαίνει
μπροστά στις εκλογές και τις σκοπιμότητες
που έχουν αυτά τα κόμματα. Αλιεύσαμε και
παραθέτουμε κάποια «παράξενα» πράγματα, που συμβαίνουν σε δήμους, περιφέρειες
και ευρωεκλογές.
* Ο ΣΥΡΙΖΑ ενσωμάτωσε την αφρόκρεμα
του «παλιού αμαρτωλού ΠΑΣΟΚ», όπως ο
Τζουμάκας, ο Ραγκούσης, ο Μωραϊτης, η
Ξενογιαννακοπούλου, αλλά και δεξιότατους
όπως η Καρακώστα, ο Κουίκ κ.α.
* Ο Μεϊμαράκης διάκειται ευνοϊκά στην πρόταση για απόδοση στον Τσίπρα του βραβείου Νόμπελ ειρήνης για τη συμφωνία των
Πρεσπών, η δε Ν. Μπακογιάννη αποκάλυψε
πως το 2015 είχε συζητηθεί το ενδεχόμενο
κυβέρνησης μεγάλου συνασπισμού από
ΣΥΡΙΖΑ- ΝΔ.
* Στις εκδηλώσεις για την 25η Μάρτη τα
στελέχη των ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, ΝΔ ήταν δίπλα
με τον χρυσαυγίτη Μίχο, ενώ η ΕΡΤ έδωσε
μικρόφωνο για δηλώσεις στον Κασιδιάρη.
* Στην Ικαρία έχουμε και πάλι την κοινή
κάθοδο σε ένα ψηφοδέλτιο όλων των άλλων
κομμάτων- παρατάξεων (ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΚΙΝΑΛ,
ΑΝΕΛ κλπ) απέναντι στο ψηφοδέλτιο του
κομμουνιστή σημερινού δήμαρχου.
* Η Περιφερειακή Αρχή Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ
(Δούρου) ακύρωσε την ομόφωνη απόφαση
(μετά από πρόταση της Λαϊκής Συνεργασίας) του δημοτικού συμβουλίου Αθήνας να
μην δοθεί χώρος στη ΧΑ για την προπαγάνδα της. Την προσφυγή για ανάκληση της
απόφασης έκανε ο Κασιδιάρης!!
* Ο υπεύθυνος του Οργανισμού διοίκησης
του ΧΥΤΑ στη Φυλή (στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ,
διορισμένος από τη Δούρου) απαγόρευσε
στον υποψήφιο Περιφερειάρχη της Λαϊκής
Συσπείρωσης Γ. Πρωτούλη να επισκεφτεί το
χώρο. Λίγες μέρες πριν είχε υποδεχτεί τον
υποψήφιο της ΧΑ Παππά, τον οποίο ξενάγησε στο χώρο και φωτογραφήθηκε χαμογελαστός μαζί του!!
* Σε ντιμπέιτ με τους υποψήφιους περιφερειάρχες για την Αττική η Δούρου (ΣΥΡΙΖΑ)
είπε πως δεν φοβάται να πάει σε συνεργασία με Σγούρο και Πατούλη «με προγραμματικές αρχές και θέσεις», το ίδιο δήλωσαν και
οι άλλοι δύο «αντίπαλοί» της..
* ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ μαζί με τη διοίκηση του τ/ο
σταθμού OPEN και ακύρωσαν συμφωνημένο ντιμπέιτ με όλους τους υποψήφιους (και
τον υποψήφιο της Λ.Σ. Γιάννη Πρωτούλη),
ανακοινώνοντας όμως έναν μεταξύ των δύο
τους διάλογο.
* Στο δήμο Νίκαιας- Ρέντη ο «ανεξάρτητος»
υποψήφιος δήμαρχος Γ. Ιωακειμίδης στηρίζεται και με συμμετοχή στελεχών τους στο

ψηφοδέλτιό του από ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ,
ΠΟΤΑΜΙ, ΑΝΕΛ.
* Στο Πέραμα η δημοτική αρχή του ΣΥΡΙΖΑ
ακύρωσε παλιότερη απόφαση για αποκλεισμό της ΧΑ από τις προεκλογικές διευκολύνεις και μαζί με τη ΝΔ αποφάσισαν το αντίθετο.
* Στο δήμο Φυλής ο ΣΥΡΙΖΑ πάει σε κοινό
ψηφοδέλτιο με τον υποψήφιο της ΝΔ, σημερινό δήμαρχο, Χ. Παππού.
* Στους Αγ. Αναργύρους- Καματερό ο υποψήφιος της ΝΔ περηφανεύεται για τις σχέσεις του με φασίστες.
* Στην Καλλιθέα ο σημερινός δήμαρχος
(ΝΔ) και εκ νέου υποψήφιος έστειλε ευχαριστήρια επιστολή στη ΧΑ για την… φιλανθρωπική δράσης της!!
* Στις Αχαρνές ο αντιδήμαρχος που προέρχεται από τους Οικολόγους- Πράσινους
πήρε μέρος μαζί με ΝΔ, ΚΙΝΑΛ και το
«κόμμα» του Βελόπουλου σε εκδήλωση της
ΧΑ.
* Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ συμμετείχε και
ένας υμνητής της χούντας, που μετά το
κράξιμο παραιτήθηκε.
* Στη Μυτιλήνη στο ψηφοδέλτιο επίσης του
ΣΥΡΙΖΑ για το δήμο συμμετείχε ιδρυτικό
στέλεχος της ΧΑ στα Γιάννινα, που κι αυτός
αποχώρησε μετά τον σάλο που ξεσηκώθηκε.
* Ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
Αλ. Γεωργούλης (πρώην δημοτικός σύμβουλος της ΝΔ στη Λάρισα) παραδέχτηκε ότι
συζητούσε και με τη ΝΔ, αλλά αποδέχτηκε
την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ.
* Στο Κορωπί ο δήμαρχος (ΝΔ) έδωσε χώρο
για την πραγματοποίηση εκδήλωσης της ΧΑ.
* Στο Χολαργό- Παπάγου επίσης η δημοτική
αρχή (ΝΔ) κάλεσε στη σύσκεψη των παρατάξεων για τον καθορισμό των χώρων προεκλογικής προπαγάνδας και τη ΧΑ.
* Στο δήμο Αμπελοκήπων- Μενεμένης Θεσσαλονίκης ο δήμαρχος έδωσε χώρο για
εκδήλωση της ΧΑ, που ακυρώθηκε από την
παρέμβαση της Λαϊκής Συσπείρωσης.
* Στην Κατερίνη όλες οι παρατάξεις πλην
Λ.Σ. αποφάσισαν να δώσουν χώρους και στη
ΧΑ.
* Στη Λιβαδειά έδωσαν χώρο στη ΧΑ για
εκδήλωση για την 21η Απρίλη!!
* Στη Νάουσα η δημοτική αρχή έδωσε χώρο
στη ΧΑ για εκδήλωση που ακυρώθηκε από
τη λαϊκή κατακραυγή.
* Στη Ρόδο ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τον υποψήφιο
της ΝΔ.
* Στην Κω ο υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ πήρε
μέρος σε εκδήλωση της τοπικής της ΝΔ με
τον Μ. Βορίδη.
* Στην Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου ο ΣΥΡΙΖΑ
και το ΚΙΝΑΛ έχουν κοινό υποψήφιο, τον
οποίο στηρίζουν και στελέχη της ΝΔ.
Αυτά όσον αφορά στα… δημοκρατικά- αντιδεξιά, αντιλαϊκίστικα κλπ μέτωπα των κομμάτων αυτών. Η επιλογή μας δεν μπορεί να
είναι άλλη από την Λαϊκή Συσπείρωση, που
πραγματικά είναι η μόνη που έχει αντιφασιστικό μέτωπο.

ΕΕΔΥΕ: Αντιιμπεριαλιστικές
δράσεις των επιτροπών της

Καταγράψαμε
Αθήνα: ΕΕΔΥΕ- 39η Μαραθώνια Πορεία
Ειρήνης στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Θεσσαλονίκη: ΕΔΥΕΘ- Πορεία και συγκέντρωση στο 3ο Σώμα στρατού, βάση του περιοχικού αρχηγείου του ΝΑΤΟ
Χανιά: Επιτροπές Ειρήνης από όλη την
Κρήτη- συγκέντρωση στη Βάση της Σούδας
Θεσσαλία: Συγκέντρωση έξω από το στρατόπεδο της1η Στρατιάς στη Λάρισα. Συγκεντρώσεις επίσης σε Τρίκαλα και Καρδίτσα
Πελοπόννησος: Επιτροπές Ειρήνης Πελοποννήσου, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου- Πορεία και
συγκέντρωση στη βάση του Άραξου
Πρέβεζα: Επιτροπές Ειρήνης της Ηπείρου
και Λευκάδας- συγκέντρωση στη βάση του Άκτιου
Αλεξανδρούπολη: Επιτροπές Ειρήνης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης- Συγκέντρωση
στην πόλη και στο λιμάνι
Σάμος: Επιτροπή Ειρήνης- Συγκέντρωση στη
Στρατιωτική Διοίκηση.
Οι δράσεις αυτές αναπτύχθηκαν για να δώσει
ο λαός απάντηση στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και την εμπλοκή της χώρας. Με αυτό
το σύνθημα χιλιάδες διαδηλωτές απ' άκρη σ'
άκρη σε όλη την Ελλάδα συμμετείχαν στις αντιιμπεριαλιστικές κινητοποιήσεις που διοργάνωσε
η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και
Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) σε διάφορες πόλεις της χώρας,
όπου βρίσκονται βάσεις, στρατηγεία και υποδομές, στο πλαίσιο της Πανελλαδικής Μέρας Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης που είχε καθοριστεί η
Κυριακή 14 Απρίλη.
Οι κινητοποιήσεις κορυφώθηκαν με την πραγματοποίηση της 39ης Μαραθώνιας Πορείας
Ειρήνης. Για ακόμη μια χρονιά άνθρωποι κάθε
ηλικίας, βαδίζοντας στα χνάρια του Γρηγόρη
Λαμπράκη, διατράνωσαν το σύνθημα που αναγραφόταν και στο πανό της ΕΕΔΥΕ, που ήταν
στην κεφαλή της πορείας: «Καμιά συμμετοχή
στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και
πολέμους. Να κλείσουν οι βάσεις και τα ευρωΝΑΤΟικά στρατηγεία. Αποδέσμευση από το
ΝΑΤΟ και την ΕΕ».

Με ψίχουλα και ψέματα δεν μας ξεγελάτε
συνέχεια από τη σελ. 1
άλλη μια φορά ενός επιδόματος προς
τους συνταξιούχους, που η κυβέρνηση
βάφτισε 13ο μισθό, όπως είχε κάνει και
τα Χριστούγεννα του 2016. Το επίδομα
θα παρέχεται μειούμενο κλιμακωτά, ανάλογα με τη σύνταξη που παίρνει ο καθ’
ένας, με κατώτερο ποσό τα 360 και ανώτερο τα 500 ευρώ. Αν αφαιρέσουμε την
φορολόγηση 22% απομένουν από τα 360
μόλις 280, ενώ από τα 500 μένουν 390
ευρώ. Κι αυτός ακόμη ο μπακαλίστικος
υπολογισμός αποδείχνει πως δεν πρόκειται για 13ο μισθό, αλλά για επίδομα. Κι
επειδή η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως το
επίδομα αυτό θα είναι μόνιμο, επισημαίνουμε πως η απόδοσή του (1) θα υπόκει-

ται στον έλεγχο και την έγκριση του
Γιούρογκρουπ, (2) θα περιλαμβάνεται
στον προϋπολογισμό κάθε επόμενης
χρονιάς, δηλαδή θα πρέπει να ψηφίζεται
μαζί με τον προϋπολογισμό, εφ’ όσον κι
αυτός εγκριθεί από την Κομισιόν και (3)
θα προϋπολογίζεται εφ’ όσον πιάνονται
οι στόχοι των πλεονασμάτων κάθε έτους.
Και τονίζουμε πως η επίτευξη των στόχων αυτών θα οφείλεται και στην συνέχιση της κατακρεούργησης των συντάξεων.
Η κυβέρνηση, που με την πλήρη και
αδιατάραχτη εφαρμογή όλων των αντισυνταξιουχικών νόμων των τριών μνημονίων τσάκισε στην κυριολεξία συντάξεις
(κύριες και επικουρικές) και συνταξιού-

χους, έρχεται τώρα να μας πετάξει ένα
ψίχουλο. Ψίχουλο στην κυριολεξία αν
σκεφτούμε πως το ανώτερο ποσό των
500 ευρώ αντιστοιχεί σε 1,36 ευρώ (αφορολόγητο) την ημέρα(!!!), ενώ τα 360
αντιστοιχούν σε 1 ευρώ (αφορολόγητο)
την ημέρα. Τέτοιο κουβαρνταλίκι!! Και με
τα ψίχουλα αυτά προσπαθεί να εξαγοράσει την ψήφο μας. Που σε τελευταία
ανάλυση και τα ψίχουλα αυτά είναι δικά
μας λεφτά, μας τα έκλεψε τα προηγούμενα 5 χρόνια και τα δίνει κάτω από την
πίεση των αγωνιστικών κινητοποιήσεών
μας όλα αυτό το διάστημα.
Μάλιστα λίγες μέρες μετά ξεφούρνισε
και την «σκέψη» πως ίσως, αν μείνει
δημοσιονομικός χώρος- που πάντως για

την μείωση του ΦΠΑ του σερβιριζόμενου
καφέ δεν υπάρχει- μπορεί να επιστρέψουν το ΕΚΑΣ(!!!). Ο προεκλογικός κατήφορος δεν έχει τέλος.
Όχι λοιπόν. Η ψήφος μας αντανακλά
την πολιτική και αγωνιστική συνείδησή
μας και «δεν την πουλάμε τόσο φτηνά».
Εμείς αγωνιζόμαστε και απαιτούμε την
επιστροφή των κλεμμένων συντάξεών
μας, του 13ου και 14ου μισθού, κατώτερη σύνταξη 600 ευρώ, κατάργηση του
νόμου 4387/16 που χαντακώνει τα παιδιά
και τα εγγόνια μας. Τα αιτήματα αυτά θα
είναι το κριτήριο για την ψήφο μας απέναντι στους δικομματικούς κοκορομάχους και στα παρακλάδια τους.

ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ
Η 9η του Μάη: η αξία και ο
συμβολισμός της δεν
αλλάζουν ότι και να
κάνουν οι αναθεωρητές
της ιστορίας

Ο Σοβιετικός λαός δεν
ξεχνάει. Ο ελληνικός λαός
δεν ξεχνάει. Οι λαοί της
Ευρώπης δεν ξεχνάνε. Τη
σημασία της ημέρας της
9ης Μάη. Την ημέρα που
στην καρδιά του φασιστικού τέρατος καρφώθηκε
η κόκκινη σημαία με το
σφυροδρέπανο και έδωσε
τέλος στην φριχτή ζωή
του. Την ημέρα που ο
ιμπεριαλισμός γεύτηκε
την δεύτερη μεγάλη ήττα
του μετά την Οκτωβριανή
επανάσταση. Κανείς δεν
ξεχνάει.
Ούτε και οι μετέπειτα
προσωρινοί νικητές. Ιδίως
αυτοί. Γιατί η έλευση της
τρίτης ήττας τους είναι
αναπόφευκτη, όσο κι αν
καθυστερεί.
Έτσι λοιπόν οι πολιτικοί εκφραστές αυτών των
ιμπεριαλιστικών συμφερόντων κάνουν ότι μπορούν
για να περάσει στη λαϊκή
λήθη η σημασία της 9 του
Μάη. Καμώνονται πως την
αγνοούν, την διαγράφουν
κι από το λεξικό της δικής
τους ιστορίας, της ξαναγραμμένης.
Προχώρησαν κι ένα
ακόμα βήμα παραπέρα.
Με κοινή απόφαση, ομόφωνη, που την υπέγραψαν όλοι οι ηγέτες των
κρατών- μελών της ΕΕ,
δεξιοί, ακροδεξιοί, αριστεροί και κεντροαριστεροί, πράσινοι και σοσιαλδημοκράτες αποφάνθηκαν πως η 9 Μάη δεν είναι
η Ημέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών, αλλά
η «ημέρα που οι ευρωπαϊκοί λαοί πέτυχαν την

ένωση της Ευρώπης,
γκρεμίζοντας το σιδηρούν
παραπέτασμα».
Μάλιστα. Το σιδηρούν
παραπέτασμα. Την απόφαση αυτή προσυπέγραψε και ο δικός μας πρωθυπουργός, ο… αριστερός Αλέξης Τσίπρας(!!!!!).
Προς μεγάλη χαρά των
νεοναζί της Γερμανίας,
των χρυσαυγιτών στη
χώρα μας, των φασιστών
στην Ουγγαρία, στη Γαλλία, στην Ιταλία και άλλων
τέτοιας πολιτικής υποστάθμης κελεπουριών της
εποχής μας.
Το ξέραμε πως οι
μοντέρνοι
αριστεροί
τύπου ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα
κλπ δεν υποστήριξαν ποτέ
το σοσιαλισμό του 20ου
αιώνα. Αλλά πως θα φτάνανε στο σημείο να υιοθετούν τον ξεδιάντροπο
Τσωρτσιλικό συκοφαντικό
χαρακτηρισμό του σοσιαλιστικού συστήματος σαν
«σιδηρούν παραπέτασμα»
δεν… Μπα μάλλον κάναμε
λάθος. Θα έπρεπε να το
περιμένουμε.
Αγύρτες
της ιστορίας, που έχουν
το θράσος να καταθέτουν
στεφάνια στην Καισαριανή, να βεβηλώνουν τη
μνήμη εκατομμυρίων κομμουνιστών και αγωνιστών
που έπεσαν υπερασπιζόμενοι το σοσιαλισμό και
την προοπτική του στον
υπόλοιπο κόσμο.
Αυτός δεν είναι απλά
οπορτουνισμός. Είναι το
ολοκληρωτικό βούτηγμα,
το κύλισμα στη βρωμιά
και τη σαπίλα του συστήματος.

Ό σ α κ ι α ν δ ώ σ ετ ε είν α ι
ελ άχι σ τα α π ό α υ τ ά π ο υ
μας έ χε τ ε κ λ έψ ει. Ο ύ τ ε
π αροχέ ς είν α ι, ο ύ τ ε
δ ώ ρα. Ε ίν α ι δ ικ ά μ α ς
λε φτά κ α ι μ α ς χ ρ ω σ τ ά τ ε
π ολ λ ά περ ισσό τ ερ α
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Η συζήτηση στη Βουλή
Καταγράψαμε στιγμιότυπα και φράσεις των αρχηγών των κομμάτων ( τις πιο «ενδιαφέρουσες»)
και θα τις συνοδέψουμε με μικρά σχόλια
Τσίπρας προς Μητσοτάκη
Δεν ξεπουλήσαμε τα
πάντα για να πιάσουμε το
πλεόνασμα. Ερώτηση: Τι
έμεινε απούλητο, παίρνοντας υπ’ όψη ότι κάποιες
ιδιωτικοποιήσεις βρίσκονται
σε εξέλιξη που θα επεκταθούν μέχρι το 2099;
Το σχέδιο της ΝΔ οδηγούσε στην καταστροφή.
Τότε γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ υλοποίησε όλα τα μέτρα των δύο
πρώτων μνημονίων, αν αυτά
ήταν καταστροφικά; Κι
ακόμα όταν η ΝΔ ψήφισε
μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ το τρίτο
ήθελε να οδηγήσει στην
καταστροφή; Δηλαδή ήταν
καταστροφικό; Τότε γιατί
το έφερε και το ψήφισε η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ;
Επιστρέψαμε την υπεραπόδοση της οικονομίας
στο λαό. Ποια οικονομία
υπεραπέδωσε; Με δεδομένο πως η ανάπτυξη ήταν
αναιμική, η φορολόγηση
του μεγάλου κεφαλαίου
μειώθηκε, από πού προήλθε η «υπεραπόδοση», αν όχι
αποκλειστικά
από
τη
ληστεία του λαού;
Η ΝΔ δεν τόλμησε να
κάνει τις μεταρρυθμίσεις
που ήταν αναγκαίες, ενώ
τις έκανε η σημερινή
κυβέρνηση. Ποιες μεταρρυθμίσεις; Αυτές που πήραμε εμείς χαμπάρι ήταν για
την πλήρη ανατροπή των
συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών κατακτήσεων, τη
μείωση του αφορολόγητου,
τους πλειστηριασμούς της
πρώτης κατοικίας, τις κατασχέσεις των λαϊκών εισοδημάτων, τη διάλυση των
εργασιακών σχέσεων, την
απαγόρευση της απεργίας
σε πρωτοβάθμιο επίπεδο,
την πλήρη ιδιωτικοποίηση
της δημόσιας και λαϊκής
περιουσίας και ο κατάλογος δε έχει τέλος. Πράγματι ο ΣΥΡΙΖΑ φάνηκε πιο
άξιος από τη ΝΔ στο αντεργατικό και αντιλαϊκό έργο.
Στην Ελλάδα για να σε
ψηφίσει ο λαός πρέπει να
πεις τι πιστεύεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ
στις προηγούμενες εκλογές είπε στο λαό τι πραγματικά πίστευε, πχ για τα μνημόνια, τη Μέρκελ κλπ; Όχι.
Τα έκρυψε και σέρβιρε στο
λαό ψέματα.
Ο Βέμπερ να κάνει κουμάντο στη δική του χώρα.
Δεν ξέρουν στο ΣΥΡΙΖΑ ότι
ο εκάστοτε πρόεδρος της
Κομισιόν (για τη θέση αυτή
είναι υποψήφιος από το
Ευρωπαϊκό Λαϊκό κόμμα)
και οι υπόλοιποι κομισάριοι
κάνουν κουμάντο σε όλες
τις χώρες της ΕΕ; Κι ακόμα
ο Βέμπερ είναι κακός, βρίζει το λαό και θέλει να εκδικηθεί τον Νότο!. Τα ίδια
έλεγε για την Μέρκελ και
τον Τραμπ, αλλά έγινε κολλητός τους. Το ίδιο θα κάνει
και με τον Βέμπερ.
Η ΝΔ είναι υπεύθυνη
για τα μνημόνια που επιβλήθηκαν από το 2010
μέχρι το 2014. Η μνήμη του
Τσίπρα σταμάτησε στο
2014. Μόνο που η ΝΔ είναι
υπεύθυνη και για το 3ο μνημόνιο, που το έφερε το
2015 ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού μαζί
το ψήφισαν.
Δίνουμε ανάσα στους
δοκιμαζόμενους. Ανάσα
δίνες σ’ αυτόν που δεν έχει,
που πνίγεται, χωρίς να τον

βγάζεις από το νερό, όπου
βουλιάζει. Απλά μεταθέτεις
τον πνιγμό του γι’ αργότερα.
Τα νοσοκομεία έχουν
πλεόνασμα 180 εκατομμύρια, ενώ (επί ΝΔ) είχαν
έλλειμμα. Από πού βγήκε το
πλεόνασμα αυτό; Επειδή τα
νοσοκομεία τυπικά δεν είναι
επιχειρήσεις για να έχουν
κέρδη και πλεονάσματα,
προήλθε από τη μείωση των
δαπανών και τη λειτουργία
τους με ιδιωτικοοικονομικά
κριτήρια (πχ απογευματινά
ιατρεία, προσωπικό με ελαστικές σχέσεις εργασίας,
υποβάθμιση της ποιότητας
και ποσότητας των υπηρεσιών περίθαλψης κ.α.).
Σκάνδαλα της ΝΔ στο
φάρμακο
(NOVARTIS).
Σήμερα δεν υπάρχουν
σκάνδαλα από την ίδια εταιρία και τις άλλες; Δεν εκβιάζουν την αύξηση των τιμών
των φαρμάκων για να συνεχίσουν να τα παράγουν;
Αντιμετωπίζουμε
τα
ΑΜΕΑ με σεβασμό. Οι
δηλώσεις Πολάκη εκφράζουν αυτό το σεβασμό;
Απόδοση των επιδομάτων στα ΑΜΕΑ. Αφού
πρώτα τα ΚΕΠΑ τσεκουρώνουν τα ποσοστά αναπηρίας για να ελαχιστοποιηθεί
το κονδύλι των επιδομάτων.
Μητσοτάκης προς Τσίπρα
Δεν είμαστε τηλεπερσόνες για να πάμε σε ντιμπέιτ.
Δηλαδή όταν θα πάνε στις
επόμενες εκλογές, τέτοιες
θα είναι;
Πήρατε πάρα πολλά στα
4 χρόνια. Πόσα πολλά
πήραν αυτοί στα δικά τους
τετράχρονα;
Τα πλεονάσματα προήλθαν από φόρους και κόψιμο συντάξεων. Από πού
βγήκαν τα αντίστοιχα της
ΝΔ ή αυτά που θα έβγαζε
αν αυτή ήταν κυβέρνηση,
θα προέρχονταν από άλλες
πηγές; Τις ίδιες συμφωνίες
δεν θα έκανε με τους δανειστές;
Οι πολίτες θα εναποθέσουν τις ελπίδες τους στη
ΝΔ. Τι κέρδισαν που τις
εναπόθεσαν στον ΣΥΡΙΖΑ;
Με λίγα λόγια ποιο το λαϊκό
όφελος από τη λογική της
ανάθεσης σε «σωτήρες» να
του λύσουν τα προβλήματα;
Επί ΝΔ το χρέος ήταν
80 δισ., ενώ επί ΣΥΡΙΖΑ
πήγε στα 140. Η ΝΔ θεωρεί
τα 80 λίγα; Κι άραγε αν
ήταν η ΝΔ κυβέρνηση σήμερα το χρέος θα είχε μειωθεί
ή θα είχε αυξηθεί;
Ο Τσίπρας κάνει σκονάκια από την πολιτική της
ΝΔ. Και οι δύο γράφουν
αυτά που τους υπαγορεύει
το μεγάλο κεφάλαιο, οι
μηχανισμοί της ΕΕ, το
ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ.
Όλες οι ευρωπαϊκές
χώρες έχουν ασφαλιστικά
συστήματα τριών πυλώνων. Να ένας ακόμα λόγος
για να απορρίψουμε την
ΕΕ, που με βάση τις δικές
της κατευθύνσεις φτιάχνονται τα συστήματα τύπου
Κατρούγκαλου (ΣΥΡΙΖΑ) ή
Πινοσέτ (ΝΔ).
Η ΝΔ δεν είναι ταξικό
κόμμα, αλλά λαϊκό με
βάσεις στο λαό. Ο ΣΥΡΙΖΑ
λέει πως έχει λαϊκό ταξικό
πρόσημο. Κι οι δυο έχουν.

Αυτό του καπιταλισμού.
Ποιοι μπαινοβγαίνουν
στα γραφεία σας; Πάντως
και οι δύο μπαινοβγαίνουν
στα γραφεία, στα σαλόνια
και στα συνέδρια του ΣΕΒ,
των εφοπλιστών, των μεγαλοξενοδόχων και άλλων…
αναξιοπαθούντων.
Η ΝΔ στηρίζει τον Γκουαϊδό σαν μεταβατικό πρόεδρο της Βενεζουέλας.
Είναι ειλικρινής. Ο ΣΥΡΙΖΑ
όμως το παίζει ουδέτερος,
αλλά θεωρεί «διαβολικά
καλό και στρατηγικό συνομιλητή» τον Τραμπ, που επίσης στηρίζει τον Γκουαϊδό.
Θα φτιάξουμε μια ισχυρή Ελλάδα σε μια ισχυρή
Ευρώπη. Την έφτιαξε ο
Σημίτης και είδαμε την προκοπή μας. Την φτιάχνει και
ο ΣΥΡΙΖΑ με την… έξοδο
από τα μνημόνια. Πάντως
την Ευρώπη δεν μπορούν
να την κάνουν ισχυρή ούτε
η ΝΔ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό
είναι δουλειά της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, Ισπανίας και δυο- τριών
ακόμα. Οι διάφοροι δεύτερης και τρίτης κατηγορίας
σαν την Ελλάδα απλά ακολουθούν.
Η ΝΔ πρωτοστατεί στη
μάχη ενάντια στον δεξιό
και αριστερό λαϊκισμό. Από
θέσεις λαϊκίστικα δεξιές.
Η ΝΔ δεν βάζει στο
ψηφοδέλτιό της διάφορους όπως ο ΣΥΡΙΖΑ (πχ
Κουρουμπλής).
Βάζει
άλλους όπως ο Ψαριανός,
ο Γεωργιάδης και άλλα
παρόμοια φυντάνια
Γεννηματά προς τους δύο
Η κυβέρνηση των υπόλοιπων 4 μηνών δεν έχει
δικαίωμα να δεσμεύσει τη
χώρα ή να της επιβληθούν
δεσμεύσεις. Άραγε ποιοι
είναι αυτοί που μας τις επιβάλλουν; Όνομα δεν έχουν;
Και μια κυβέρνηση δυο χρονών έχει δικαίωμα να
δεσμεύει τη χώρα για τα
επόμενα 60 χρόνια;
Η ΔΕΗ είναι θύμα των
ιδεοληψιών. Η ιδιωτικοποίησή της είναι ιδεοληπτικό
θέμα και το ΚΙΝΑΛ τι λέει γι’
αυτήν; Διαφωνεί;
Κομμένη η πλάκα που
λέει η νεολαία του ΚΙΝΑΛ.
Συμφωνούμε, Αφού αυτό
ισχύει πρώτα- πρώτα για το
ίδιο το κόμμα της.
Ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΔ ταυτίζονται. Μάλιστα. Το
ΠΑΣΟΚ (ΚΙΝΑΛ) που συνεργάστηκε σε κυβερνητικό
επίπεδο με τη ΝΔ, δεν ταυτίστηκε μαζί της σε όλα τα
θέματα όσο διάστημα
συγκυβέρνησαν;
Έχουμε το «σχέδιο
Ελλάδα», που όμως απαιτεί εσωτερική εθνική ενότητα. Προφανώς με τον
ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΔ, που
όμως είναι αναξιόπιστοι,
αφού ο πρώτος «είναι μιζέρια» και η δεύτερη «άλμα
στο κενό».
Τσίπρας και Μητσοτάκης έχουν άγχος ποιος θα
γίνει πρωθυπουργός. Η
Φώφη έχει άγχος ποιον θα
στηρίξει να γίνει τέτοιος.
Μιχαλολιάκος
Ο Τσίπρας δεν απάντησε σε όσα είπε ο Μητσοτάκης και ο Μητσοτάκης σε
όσα είπε ο Τσίπρας.
Πάντως ο ίδιος είχε απα-

ντήσει πως αυτός και το
«κόμμα» του είναι φασίστες
και ναζιστές, πως η ΧΑ είναι
υπεύθυνη για τη δολοφονία
του Π. Φύσσα. Να δούμε τι
άλλο θα βγει με την ολοκλήρωση της δίκης τους.
Η ΧΑ θα ζητήσει να ακυρωθεί η Συμφωνία των
Πρεσπών. Από ποιους; Από
το ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ, την ΕΕ;
Από τους ομοϊδεάτες τους
στην ΕΕ; Από τον ομοϊδεάτη τους Τραμπ; Ας γελάσουμε.
Ο Άρειος Πάγος αποφάνθηκε ότι η δολοφονία
του Πακιστανού δεν συνδέεται με τη ΧΑ. Οι δολοφόνοι όμως είναι χρυσαυγίτες.
Η ΝΔ με τα όσα κάνει
και λέει φέρνει κόσμο στη
ΧΑ. Δεν έχει όμως παράπονο και από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Δίνει στη ΧΑ άπλετο χώρο
για να προβάλλεται προεκλογικά,
ακυρώνοντας
ακόμα και αντίθετες αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων, τους καλεί και φωτογραφίζεται με υπουργούς
και βουλευτές του σε διάφορες εκδηλώσεις κ.α.
Είμαστε με την Ευρώπη
των εθνικιστών ενάντια
στην Ευρώπη των τραπεζιτών και των τοκογλύφων.
Γιατί οι υπόλοιποι εθνικιστές είναι ενάντια σ’
αυτούς; Ή η πολιτική τους
απορρίπτει το τραπεζικό
σύστημα; Ο Χίτλερ πάντως
είχε αμέριστη υποστήριξη
από τραπεζίτες και τοκογλύφους.
Καμμένος
Σήμερα 30 τουρκικά F16 παραβίασαν τον εναέριο εθνικό χώρο. Όταν
ήταν αυτός ΥΕΘΑ πόσες
παραβιάσεις γίνονταν κάθε
μέρα, ακόμα κι όταν πήγαινε για τις φιέστες του σε
ακριτικά νησιά με ελικόπτερο;
Πρωτοφανής η προκλητικότητα της Τουρκίας.
Τώρα την ανακάλυψε;
Το Λαϊκό Κόμμα και η
Μέρκελ θέλουν να καταργήσουν τα κράτη. Αυτό το
διαπίστωσε αμέσως μόλις
του έδωσε πόδι ο πρωθυπουργός- συνεταίρος του
από την κυβέρνηση; Γιατί
μέχρι τότε ήταν κι αυτός
όλο καλά λόγια για την
καγκελάριο.
Στο «εμείς» του Τσίπρα
για τα θετικά της κυβέρνησης είμαστε κι εμείς κι ας
μας διέλυσε. Εξακολουθεί
να κλαίει και να παραπονιέται για την αγνωμοσύνη του
Αλέξη.
Τι σχέση έχει η ΕΟΚ του
Καραμανλή και του Ντ’
Εστέν με την ΕΕ, που είναι
του Γιούρογκρουπ και του
ανθέλληνα Βέμπερ. Και
πάλι λέμε πως όσο ήταν
κυβερνητικό στέλεχος δεν
τον ενοχλούσαν ούτε το
ένα, ούτε ο άλλος. Τώρα
τον πειράζουν; Και τέλος
πάντων ποια η διαφορά
εκτός από το ότι υπάρχουν
τα νέα πρόσωπα στις ηγετικές θέσεις της ΕΕ;
Επί ΕΟΚ η Ελλάδα είχε
την ίδια αξία με τη Γερμανία. Εδώ εγκαταλείπουμε
την προσπάθεια.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οι αρχαιρεσίες του Συνδέσμου Συνταξιούχων ΙΚΑ
Μείζονος Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκαν από την
1η μέχρι τις 12 Απρίλη του 2019.
Οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις όλου του προηγούμενου διαστήματος, η διαρκής ενημέρωση των συναδέλφων για τα προβλήματα μας, η ανάδειξη της ανάγκης
να ισχυροποιηθούν τα σωματεία με μαζικές νέες εγγραφές συναδέλφων, η προβολή των αιτημάτων μας για
επανάκτηση όλων των απωλειών στις συντάξεις μας και
απαίτηση πολιτικής λύσης για την επιστροφή της 13ης
και 14ης σύνταξης, είχαν σαν αποτέλεσμα την εγγραφή
περισσότερων από 300 νέων μελών και την αύξηση των
ψηφισάντων κατά 200 περίπου, από τις προηγούμενες
αρχαιρεσίες το 2016.
Η αύξηση αυτή των ψηφισάντων επέφερε αύξηση
των αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία από 11 σε 13 και
στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης από 12 σε 14. Για
το Διοικητικό συμβούλιο και αντιπροσώπους ψήφισαν
1026 μέλη.
Η νέα Διοίκηση του Σωματείου συγκροτήθηκε σε
σώμα στην πρώτη συνεδρίαση της στις 23/04/2019 και
εξέλεξε τα μέλη του προεδρείου.
Πρόεδρος
Ρέβας Βασίλης
Αντιπρόεδρος
Σαλονικιός Χρήστος
Γ. Γραμματέας
Κουτσούνης Χαράλαμπος
Αν. Γ. Γραμματέας
Νικολαΐδης Μανώλης
Ταμίας
Χατζηιωάννου Σοφία
Μέλη: Γιαννόπουλος Δημήτριος, Εξαδάκτυλος Δημήτριος, Εμμανουηλίδης Όμηρος, Καλαντίδου Σοφία,
Μητρούδας Αθανάσιος, Οργατζής Ακίνδυνος.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ–
ΕΦΚΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Ζήτω η Εργατική Πρωτομαγιά!

Το σωματείο και τα μέλη του συμμετείχαν στη συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς του ΠΑΜΕ στην Κεντρική
Πλατεία της Σπάρτης. Στην ανακοίνωση- κάλεσμα ανέφερε:
Συνάδελφοι συνταξιούχοι, η 1η Μάη είναι μέρα τιμής
και μνήμης των νεκρών της τάξης μας,του Σικάγο του
1886, του ‘36 της Θεσσαλονίκης, του ‘44 της Καισαριανής. Κάνουμε απολογισμό και συνεχίζουμε τους αγώνες
για το δίκιο της εργατικής τάξης, απέναντι στις πολιτικές που εφαρμόζουν συστηματικά οι κυβερνήσεις και η
Ε.Ε .
Να δυναμώσουμε την πάλη μας μαζί με τους εργαζόμενους, τους ανέργους.
Να εξασφαλίσουμε μια ζωή με αξιοπρέπεια σύμφωνα
με αυτά που έχουμε πληρώσει τόσα χρόνια με αίμα και
που εξασφαλίζουν τα αιματοβαμμένα πλεονάσματα, για
τα οποία περηφανεύεται η κυβέρνηση. Για να έχουμε
συντάξεις που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας,
δουλειά τα παιδιά μας, δωρεάν σύγχρονες δημόσιες
υπηρεσίες υγείας-πρόνοιας.
Οι υποσχέσεις για διόρθωση των αδικιών που εφαρμόζει η κυβέρνηση μαζί με την Ε.Ε είναι χωρίς αντίκρισμα. είναι το γνωστό σου παίρνω 10,σου δίνω 1, κάνοντας αναδιανομή της φτώχειας μέχρι το 2060 για το λαό
και φοροαπαλλαγές, αναπτυξιακούς νόμους και ζεστό
χρήμα για τους επιχειρηματικούς ομίλους.
Εμείς είμαστε απέναντι στις συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες που υπονομεύουν τους αγώνες μας με
νόθους αντιπροσώπους, εργοδότες και λοιπούς, που
καμιά σχέση δεν έχουν με την εργατική τάξη και δίνουν
κατευθύνσεις με γνώμονα τα κέρδη τους.
Επίσης το Σωματείο τίμησε την εργατική Πρωτομαγιά με εκδήλωση αφιερωμένη στο «Παλικάρι» της εργατιάς και της μετανάστευσης, «Louis Tikas», τον Ηλία
Σπαντιδάκη, που δολοφονήθηκε από του μπράβους του
Ροκφέλερ στα ορυχεία του Κολοράντο των ΗΠΑ το
1914. Η εκδήλωση έγινε την Παρασκευή 3 Μάη στο
στέκι των συνταξιούχων, προβλήθηκε ντοκιμαντέρ και
ακούστηκαν τραγούδια της εργατιάς.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΔΗΜΩΝ

Η συγκρότηση του νέου ΔΣ, που εκλέχτηκε στις πρόσφατες αρχαιρεσίες είναι:
Πρόεδρος
Στεφανίδηs Γιάννης
Αντιπρόεδρος
Χατζησταύρου Μιχάλης
Γεν. Γραμματέας
Γονατά Μαρίκα
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας Μενεγάτοs ΄Αγγελοs
Ταμίας
Κωσταντίνου Παναγιώτης
Μέλη: Τράπελα Μαρία, Ρουμελιώτου Δέσποινα
Ρίσβα Παναγιώτα, Ξαγοράρη Σταυρούλα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΚΟΖΑΝΗΣ

Με ανακοίνωσή του το Σωματείο εν όψει της Πρωτομαγιάς κάλεσε τους συνταξιούχους στη συγκέντρωση
του ΠΑΜΕ. Στην ανακοίνωση τονίστηκε:
1η Μάη, μέρα Απεργίας. Τιμάμε τους νεκρούς της
τάξης μας, τα 133 χρόνια από την αιματοβαμμένη Εργατική Πρωτομαγιά του Σικάγο. Τιμάμε τους αγώνες και
τις θυσίες της εργατικής τάξης, που καθόρισαν το «8
ώρες δουλειά, 8 ώρες μόρφωση, 8 ώρες ανάπαυση».
Δίνουμε μαζικό, μαχητικό παρόν στην απεργιακή συγκέντρωση της Εργατικής Πρωτομαγιάς των ταξικών συνδικάτων, των συνδικάτων που πρόσκεινται στο ΠΑΜΕ,
στον Πεζόδρομο, στην Κοζάνη.
Γυρίζουμε την πλάτη στη συνδικαλιστική μαφία της
ΓΣΕΕ και στους εκπροσώπους τους στο Εργατικό
Κέντρο της πόλης μας. Σας καλούμε να συνεχίσουμε
τον αγώνα για συνδικάτα εργατών κι όχι των εργοδοτών. Να μην αποδεχτούμε να διορίζουν και να βαφτίζουν καραμπινάτους εργοδότες, εκπροσώπους των
εργαζομένων. Κάθε τίμιος εργάτης και συνδικαλιστής
δεν πρέπει να τους το επιτρέψει αυτό, αντίθετα πρέπει
να συμβάλει να καθαρίσει η βρωμιά του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού από τα συνδικάτα, να
συσπειρωθεί στο ΠΑΜΕ. Το ΠΑΜΕ, που 20 χρόνια
τώρα, δεν επέτρεψε να γίνουν τα συνδικάτα μουσειακό
είδος, που φώτισε την προοπτική που έχουν ανάγκη οι
εργαζόμενοι ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν τον
πλούτο που παράγουν, χωρίς τα αφεντικά να καρπώνονται τον ιδρώτα της δουλειάς τους.Το σύνθημα "χωρίς
εσένα γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά" συμπυκνώνει και αποδίδει το νόημα αυτής της
προοπτικής για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, πολέμους, φτώχεια, χωρίς τα ανθρωποσφαγεία του ΝΑΤΟ,
της ΕΕ, των επεμβάσεων, της προσφυγιάς, με τους
λαούς να ζουν ειρηνικά και να προοδεύουν.
Μαζί με τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τα παιδιά μας, τη νεολαία, αλλά και τους κοινωνικούς συμμάχους μας, τους μικρούς αγρότες και αυτοαπασχολούμενους, να διαδηλώσουμε την αντίθεσή μας:
- στην ταξική εκμετάλλευση και στον ιμπεριαλιστικό
πόλεμο,
- στις αντιλαϊκές πολιτικές κυβέρνησης, ΕΕ, Περιφερειακής και Τοπικής Διοίκησης, που τσακίζουν τη ζωή
μας,
- αλλά και τη θέλησή μας για δυνάμωμα του ταξικού
αγώνα για τη διεκδίκηση της ικανοποίησης των σύγχρονων δικών μας αναγκών.
Απαντάμε με μαζικές εγγραφές στο σωματείο μας.
Στηρίζουμε τις δυνάμεις που βρέθηκαν δίπλα μας.
ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΙΚΑ – ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΟΑΕΕ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Η 1Μάη είναι ημέρα των εργατών, ημέρα πάλης και
αγώνων!
Οι συνταξιούχοι με τις οργανώσεις τους είμαστε στις
επάλξεις του αγώνα γιατί γνωρίζουμε ότι οι κατακτήσεις είναι αποτέλεσμα του αγώνα. Τις συντάξεις, την
Κοινωνική Ασφάλιση, τα δώρα, τη Δημόσια Υγεία και το
σύνολο των κατακτήσεων του λαού δεν το έδωσαν τα
δικαστήρια, οι αγωγές, οι κυβερνήσεις, κατακτήθηκαν
στο καμίνι του αγώνα με σκληρή ταξική πάλη.
Ό,τι αυτό το διάστημα καταφέραμε να αποκρούσουμε, να καθυστερήσουμε, αλλά και να κερδίσουμε όπως
την επιστροφή για την Υγεία, την εισφορά αλληλεγγύης
στις επικουρικές συντάξεις, τη μη εφαρμογή της προσωπικής διαφοράς, στους παλιούς συνταξιούχους, για
τη χηρεία, είναι αποτέλεσμα μιας ασίγαστης αγωνιστικής δράσης των απόμαχων της δουλειάς όλα αυτά τα
χρόνια. Κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος.
Θα συνεχίσουμε σταθερά σε αυτόν το δρόμο μαζί με
τα παιδιά μας, μέχρι ο πλούτος που παράγουμε να υπηρετήσει τις δικές μας σύγχρονες ανάγκες.

Ο συνταξιουχικός κόσμος αναθάρρησε μετά τη
διατήρηση της προσωπικής διαφοράς στις παλιές
συντάξεις. Συνεχίζουμε με αγωνιστική διάθεση
για να ανακτήσουμε όσα άρπαξαν με τη βία από
εμάς και τα παιδιά μας όλες οι κυβερνήσεις των
μνημονίων.
Την 1 Μάη όλοι οι συνταξιούχοι συμμετέχουν
στον εορτασμό της εργατικής πρωτομαγιάς, στις
10 το πρωί στην κεντρική πλατεία της Λιβαδειάς.

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ
ΜΕ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΩΝ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
Ζήτω η Εργατική Πρωτομαγιά!!!

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΝΟΜΟΥ
ΦΩΚΙΔΑΣ
Ενημερωτικές ανακοινώσεις- καταγγελίες κυκλοφόρησαν οι δύο σύλλογοι για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού με βάση το δελτίο τύπου που εξέδωσε η ΣΕΑ
για το ζήτημα αυτό.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΡΟΔΟΥ
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2019

Σήμερα οι συνταξιούχοι της Ρόδου μαζί με όλους
τους εργαζόμενους και τους ανέργους τιμούν την εργατική πρωτομαγιά. Τιμούμε τους αγώνες των εργατών
όλης της γης τους νεκρούς του Μάη του 1886, του
1936, τους 200 εκτελεσμένους την 1η Μαΐου 1944 στην
Καισαριανή.
Οι συνταξιούχοι της χώρας μας βρίσκονται σε συνεχή αγώνα αντιπαλεύοντας την πολιτική των κυβερνήσεων της τελευταίας δεκαετίας και ιδιαίτερα τα μέτρα που
νομοθετεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τα οποία:
• Διατηρεί και επεκτείνει όλη την αντιασφαλιστική
νομοθεσία, υιοθετεί και αφήνει άθικτες όλες τις περικοπές των προηγούμενων κυβερνήσεων
• Διατηρεί τον νόμο Κατρούγκαλου, τις περικοπές στο
ΕΚΑΣ, στις συντάξεις χηρείας, Επικουρικές, την προσωπική διαφορά.
• Παγώνει όλες τις συντάξεις τουλάχιστον για την επόμενη τετραετία.
Ότι έχουμε κερδίσει το πετύχαμε με τους συνεχείς
αγώνες μας και όχι με αιτήσεις και αγωγές στα δικαστήρια, όπως μας προτρέπουν με το αζημίωτο διάφοροι εργατολόγοι, δικηγόροι και δημοσιογράφοι.
Η ειρήνη στην περιοχή μας κινδυνεύει. Ο πόλεμος
συνεχίζεται για έβδομη χρονιά στη μαρτυρική Συρία. Η
επιθετική πολιτική της Τουρκίας προς όλους του γείτονές της δεν είναι για «εσωτερική κατανάλωση». Ο κίνδυνος εμπλοκής της χώρας μας σε πολεμικό επεισόδιο
είναι μεγαλύτερος από ποτέ. Ο ελληνικός λαός και οι
άλλοι λαοί θα είναι τα μεγάλα θύματα σε περίπτωση
πολέμου. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση μας καλούν σε
«εθνική ομοψυχία» έναντι του πολέμου. Εμείς όμως
λέμε όχι στο υποκριτικό κάλεσμα, όταν το 40% των
συνταξιούχων έχει συντάξεις κάτω των 500 ευρώ, η
πραγματική ανεργία είναι πάνω από 30%, ενώ τα κέρδη
των μεγάλων επιχειρήσεων αυξάνονται.
Με τους αγώνες για τα κοινωνικά μας δικαιώματα και
τη διαφύλαξη της ειρήνης τιμούμε την εργατική πρωτομαγιά. Όλοι οι συνταξιούχοι στην απεργιακή συγκέντρωση: πλ. Κύπρου, Τετάρτη 1η Μαΐου στις 11.00 το
πρωί.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Η Διοίκηση του Συλλόγου Συνταξιούχων ΙΚΑ, εκφράζει την αντίθεση της στο σχεδιασμό της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ στις αντιδραστικές μεθοδεύσεις για να ψηφιστεί στα μουλωχτά μια ακόμα αναδιάρθρωση που
σαρώνει μορφωτικά και εργασιακά δικαιώματα. Δεν
είναι τυχαίο ότι συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια
θα γίνει τη Μεγάλη Δευτέρα, με κλειστά σχολεία και
πανεπιστήμια, για να αποφύγει τις αντιδράσεις μαθητών και φοιτητών και στο σύνολο εκπαιδευτικής κοινότητας.
Κάθε φορά που θέλουν να ολοκληρώσουν το έγκλημα
τους δεν λογαριάζουν ότι σύσσωμη η σχολική κοινότητα
(εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές) έχει απορρίψει το προτεινόμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας και
απαιτούν να μην ψηφιστεί το αντιδραστικό νομοσχέδιο
για την Παιδεία, που ενισχύει τον εξεταστικό χαρακτήρα
του Λυκείου και το ρόλο της αγοράς στο Πανεπιστήμιο,
αφού προωθεί την εξίσωση των πτυχίων των ιδιωτικών
κολεγίων με αυτά του δημόσιου πανεπιστημίου.
Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο-σκούπα περιλαμβάνει
ρυθμίσεις για ένα ακόμα πιο ταξικό Λύκειο - φροντιστήριο, με αύξηση των εξεταστικών δοκιμασιών, ενώ προχωρά και στη θεσμοθέτηση νέων συγχωνεύσεων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Η Διοίκηση καλεί τους συνταξιούχους της περιοχής
στο κοινό αγώνα μαζί με τους εργαζομένους, με τους
φοιτητές και γονείς να συμμετέχουν στην παράσταση
διαμαρτυρίας τη Μ. Δευτέρα 22 Απρίλη στην Πλ.
Πανεπιστημίου, ώστε να συμβάλλουμε να μην αναθεωρηθεί το άρθρο 16, να μην περάσει η εξίσωση των
Πανεπιστημιακών πτυχίων με τους 3ετης τίτλους σπουδών που προσφέρουν διάφορα ιδιωτικά κολλέγια, να
εναντιωθούμε στις συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτων, στην επέκταση διδάκτρων.

ΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Η Ένωση κάλεσε όλους τους συνταξιούχους στην
απεργιακή συγκέντρωση την Τετάρτη 1η Μάη στην
πλατεία Ελευθερίας, ενάντια στην καπιταλιστική εκμετάλλευση και τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους.
Η 1η Μάη είναι η μέρα που οι εργάτες όλου του
κόσμου τιμούν τους νεκρούς της τάξης τους, τους ηρωικούς εργατικούς-λαϊκούς αγώνες, τις εργατικές αιματηρές κατακτήσεις, στην ανειρήνευτη πάλη με τους
εκμεταλλευτές μας. Είναι μέρα-σύμβολο στον αγώνα
για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από
άνθρωπο. Το σύνθημα «ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ –
ΠΡΩΤΟΠΟΡΑ ΕΡΓΑΤΙΑ» είναι ζωντανό, επίκαιρο, θα
υπάρχει και θα βροντοφωνάζεται από εργάτες σε όλον
τον κόσμο και στις συγκεντρώσεις του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος. Το οφείλουμε σε αυτούς που πάλεψαν πριν από εμάς, στους χιλιάδες νεκρούς της τάξης
μας, στους νεκρούς του Σικάγο, στους εργάτες της
πρώτης ματωμένης πρωτομαγιάς στην Ελλάδα το 1924,
του Μάη του 1936 στη Θεσσαλονίκη, στους 200 κομμουνιστές της Καισαριανής.
Η ματωμένη θυσία των εργατών του Σικάγου διδάσκει πως η εργατική τάξη δε μπορεί να περιμένει βελτιώσεις στη ζωή της, αν δεν αγωνιστεί. Τίποτα δε χαρίζεται. Στο σύστημα της εκμετάλλευσης δεν υποτασσόμαστε, δε δίνουμε συγχωροχάρτι, δε συμβιβαζόμαστε με
την καπιταλιστική βαρβαρότητα.
Προχωράμε μπροστά για το μέλλον που μας ανήκει,
για τον μεγάλο αγώνα της απελευθέρωσης των εργατών και των καταπιεσμένων από τα δεσμά της εκμετάλλευσης!
Να τραβήξουμε το δικό μας δρόμο ανάπτυξης, που
θα έχει ως μοναδικό κίνητρο την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Αυτό είναι το ιστορικό μήνυμα
της Πρωτομαγιάς, που όσο κι αν προσπαθήσουν, αφεντικά, κυβερνήσεις και συνδικαλιστική μαφία, δεν θα
επιτρέψουμε να παραχαραχτεί.
Προλετάριοι όλων των χωρών ενωθείτε! Το σύνθημα,
που γεννήθηκε μέσα από εργατικές εξεγέρσεις και επαναστάσεις, εξακολουθεί να είναι επίκαιρο, να δίνει ελπίδα, να είναι οδηγός και να φωτίζει το δρόμο μας.
Ακόμη η Ένωση συμμετείχε στην κινητοποίηση που
πραγματοποίησαν στις 18 Απρίλη οι εργαζόμενοι στα
προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, που ξεκίνησε
από την πλατεία Λιονταριών και κατέληξε στην Περιφέρεια όπου οι εργαζόμενοι κατέθεσαν τα αιτήματά τους.
Η Ένωση μαζί με τα άλλα ταξικά σωματεία έμπρακτα
έδειξε με την συμμέτοχή τους την συμπαράσταση, την
στήριξη και την ταξική αλληλεγγύη στα δίκια αιτήματα
των εργαζομένων στα προγράμματα κοινωφελούς
εργασίας.
Επίσης στις 10/4 κλιμάκιο της Ένωσης επισκέφτηκε
τα γραφεία του ΙΚΑ στον Εσταυρωμένο. Συναντήθηκε
με την Διευθύντρια με αφορμή τις συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες των νέων συνταξιούχων για τις μεγάλες
καθυστερήσεις στην απόδοση των συντάξεων. Κατά
την συζήτηση του θέματος ο Πρόεδρος της Ένωσης
αναφέρθηκε σε περιπτώσεις που οι δικαιούχοι κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους πριν από πέντε χρόνια και
ακόμη περιμένουν.
Οι εξηγήσεις (έλλειψη προσωπικού) για την τραγική
κατάσταση που δόθηκαν εκ μέρους της διευθύντριας
σε καμία περίπτωση δεν προδιαγράφουν ταχύτατη επίλυση του προβλήματος. Η Ένωση τόνισε πως δεν αποδέχεται αυτήν την απάντηση. Και επισήμανε πως αυτό
που συμβαίνει είναι συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης
η καθυστέρηση έκδοσης συντάξεων, όπως και συνειδητή επιλογή, η τεράστια έλλειψη προσωπικού και εξοπλισμού. Απαίτησε την άμεση πρόσληψη αναγκαίου προσωπικού, να προχωρήσει η ψηφιοποίηση όλου του
ασφαλιστικού βίου όχι για να αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού αλλά για να απονέμεται πιο γρήγορα η σύνταξη

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΣΑΜΟΥ

Το Σωματείο συνταξιούχων Σάμου οργάνωσε και
κάλεσε τα μέλη του στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που
έγινε στο Εργατικό Κέντρο Σάμου, την Πέμπτη 18 Απρίλη με θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Διοικητικός Απολογισμός 2018
2. Προγραμματισμός δράση 2019
3. Οικονομικός απολογισμός 2018
«Η παρουσία όλων μας κρίνεται απαραίτητη για να
οργανώσουμε την πάλη μας μπροστά στην διάλυση της
Κοινωνικής Ασφάλισης, στα νέα μέτρα και τις περικοπές που μας περιμένουν μετά τις εκλογές», ανέφερε
στην ανακοίνωση- κάλεσμα το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΛΕΣΒΟΥ
(ΠΑΛΛΕΣΒΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΦΟΡΕΩΝ -ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛ-ΤΑ- ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΔΕΗ - ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΝΑΤ - ΕΝΩΣΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΑΕΕ).
Σε επιστολή- διαμαρτυρία τους στις 19/4/2019 οι
οργανώσεις συνταξιούχων προς το υπουργείο υγείας,
την περιφέρεια, τη διοίκηση του νοσοκομείου, τους
βουλευτές του νομού και τους επιστημονικούς φορείς
τόνισαν ιδιαίτερα τα εξής:
«Πριν λίγο καιρό ανακοινώθηκε η πρόσληψη οφθαλμιάτρου στην Μονάδα Υγείας (πρώην ΙΚΑ). Κατά πρώτον, δεν είναι πρόσληψη αλλά απόσπαση οφθαλμίατρου, για ένα δίωρο μια μέρα την εβδομάδα, από
αυτούς που υπηρετούν ήδη στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης. Οι πάντες βέβαια γνωρίζουν τι γίνεται με το οφθαλμολογικό τμήμα του Νοσοκομείου Μυτιλήνης, που ήδη
έχουν κλείσει τα ραντεβού και πέρα του Σεπτεμβρίου.
Το τραγικό και παράλογο είναι ότι από ένα τμήμα υπερφορτωμένο, με 4 γιατρούς μόνο που δίνουν τιτάνια
μάχη για να εξετάσουν τους ασθενείς από όλη τη
Λέσβο, παίρνουν τον ένα γιατρό κάθε Πέμπτη και τον
πάνε στην Μονάδα Υγείας 2 ώρες την εβδομάδα.
Η καινούργια μονάδα που θα λειτουργήσει μέσα στη
μονάδα υγείας (πρώην ΙΚΑ), προβλέπεται από το θεσμό
του οικογενειακού γιατρού που θέσπισε η κυβέρνηση
(σημειωτέον δεν έχει υπογράψει ακόμα κανένας γιατρός) και εδώ είναι το παράλογο, μέσα στη Μονάδα
Υγείας θα λειτουργήσει άλλη μια αυτόνομη μονάδα,
χωρίς να έχουν καμιά συνεργασία μεταξύ τους. Θα
μπορούσαν αυτή την καινούργια μονάδα να την έβαζαν
σε άλλο κτίριο π.χ. σε συνοικία της πόλης, για να μπορέσει να διευκολύνει τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους». Τώρα έχουμε και ένα καινούργιο σύστημα,
κλείνουμε ραντεβού μόνο για δύο μήνες και πρέπει να
τελειώσουν οι δύο μήνες για να ανοίξει το σύστημα,
όπως λένε, για το επόμενο δίμηνο. Αυτό γίνεται για να
μην φαίνονται οι λίστες αναμονής των ασθενών.
Τονίζονται ιδιαίτερα τα προβλήματα του Νοσοκομείου, των δυσκολιών στη λειτουργία των κλινικών και
τμημάτων και τεχνολογικών υποδομών (ψυχιατρική,
δερματολογική, διαβητολογική, τον μαγνητικό τομογράφο- μαστογράφο για την οστική πυκνότητα, ακτινοδιαγνωστικά και άλλα μηχανήματα). Προβλήματα που
οδηγούν σε μεγάλες καθυστερήσεις στα ραντεβού ή
στην προσφυγή των ασθενών στις ιδιωτικές διαγνωστικές μονάδες που πληρώνουν ( όσοι έχουν) από την
τσέπη τους.
Η καταγγελία επίσης θέτει και μια σειρά προβλήματα, όπως με τους ασθενείς που κάνουν αιμοκάθαρση
στη μονάδα τεχνητού νεφρού, που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας. Αν έχει γίνει έγκαιρος εφοδιασμός
με τα κατάλληλα φάρμακα για να κάνουν κάθε μήνα την
θεραπεία που χρειάζονται, αφού υπάρχει έλλειψή τους,
όπως έχει καταγγείλει ο σύλλογος που δημιούργησαν
οι ασθενείς.
Στην επιστολή τέλος επισημαίνεται η ανάγκη να προσληφθούν γιατροί και προσωπικό με μόνιμες σχέσεις
εργασίας, να ληφθούν μέτρα για την κανονική λειτουργία των υποδομών και του τεχνολογικού εξοπλισμού.

Το 70% του
ελληνικού λαού είναι
δυσαρεστημένο ή
αντίθετο με τις πολιτικές
της ΕΕ. Η δυσαρέσκεια
και αντίθεση να
εκφραστούν στις
κάλπες. Το ΟΧΙ στην
ΕΕ, με την καταψήφιση
όλων των κομμάτων που
την αποδέχονται και
την υπηρετούν, πρέπει
να φτάσει στο ποσοστό
αυτό

Χρέος - Ανεργία Δαπάνες για τις λαϊκές
ανάγκες
και οι εκλογές
> Ασυγκράτητο το κρατικό χρέος στην ανοδική
πορεία του και μάλιστα με μεγάλα ποσά. Το 2015
(όταν ανέλαβε την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ) ήταν 311,73
δισεκ. ευρώ (179,5% του ΑΕΠ) και μέχρι το 2018 (στα
τρία πρώτα χρόνια της διακυβέρνησης του ίδιου κόμματος) σκαρφάλωσε στα 334,57 δισεκ. (181,8% του
ΑΕΠ). Διαφορά 22,84 δισεκ. ευρώ(!!!). Κατά μέσο όρο
αυξανόταν κάθε χρόνο 7,6 δισεκ. ευρώ.
Εμείς πληρώναμε (και πληρώνουμε) τα μαλλιοκέφαλά μας με τους μισθούς και τις συντάξεις μας, τη
φορολόγησή μας κι αυτό το άτιμο το χρέος αντί να
μικραίνει μεγάλωνε (και μεγαλώνει).
Κατά τα άλλα η Ελλάδα μπαίνει σε μια «νέα περίοδο, όπου θα αποφασίζει από μόνη της για την οικονομική πολιτική της», χωρίς επιτροπείες και μνημόνια».
Έτσι ισχυρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Και η ΝΔ θα φτιάξει μια
«ισχυρή» Ελλάδα. Που θα χρωστάει ένα κάθε χρόνο
αυξανόμενο χρέος. Τώρα πως θα γίνεται αυτό, να
αποφασίζουμε ερήμην αυτών στους οποίους χρωστάμε αυτά τα τεράστια- για τα οικονομικά μεγέθη της
χώρας μας- ποσά, είναι κάτι που μόνο οι συνεταίροι
του νέου δικομματισμού μπορούν να απαντήσουν. Με
μπόλικη φαντασία βέβαια. Μόνη λύση η μονομερής
διαγραφή του χρέους.
> Την ίδια πεισματική σταθερότητα επιδεικνύει η
ανεργία, που παραμένει κολλημένη στους πάνω από
1 εκατομμύριο ανέργους. Σύμφωνα με στοιχεία του
ΟΑΕΔ, οι αναζητούντες αλλά και μη αναζητούντες
(όσοι έχουν εγκαταλείψει πλέον κάθε προσπάθεια να
βρουν -όπως οι πάνω από 50- 60 χρονών είναι
148.198) εργασία τον περασμένο Μάρτη ήταν
1.076.339 αυξημένοι κατά 21.255 από τον Μάρτη του
2018. Το πότε θα μπορέσουν να βρουν δουλειά εξαρτιέται από την διάθεση και απόφαση των επενδυτών,
την ανάπτυξη, που έρχεται αλλά δεν φτάνει. Κι ακόμα
όσοι βρίσκουν, ξέρουν πως τουλάχιστον το 50% θα
«απασχοληθούν» ή θα «ωφεληθούν» με την μερική και
προσωρινή εργασία, που τους παρέχουν οι «ευκαιρίες
για απασχόληση» που τους υπόσχονται ΣΥΡΙΖΑ και
ΝΔ.
> Στην ίδια τριετία οι δαπάνες για υγεία (χρηματοδότηση νοσοκομείων, ΕΟΠΥΥ, ΟΤΑ, Πανεπιστημίων
κλπ) μειώθηκαν από τα 94,8 δισεκ. το 2015 στα 86,34
το 2018, μείωση 8,46 δισεκ. ευρώ. Ακόμα οι κρατικές
δαπάνες για υποδομές (δημιουργία νέων μονάδων
σχολικών, υγειονομικών, αντισεισμικές, αντιπλημμυρικές κ.α.), με αποτέλεσμα την άθλια και ασφυκτική
λειτουργική ικανότητα των νοσοκομείων, τις φονικές
πλημμύρες και πυρκαγιές κλπ. Ασφαλώς τα έργα που
πήρε φόρα να εγκαινιάζει ο πρωθυπουργός (εθνική
οδός στην Κρήτη, Μετρό Θεσσαλονίκης κ.α.), έπρεπε
να έχουν ολοκληρωθεί εδώ και χρόνια, ειδικά στην
Κρήτη, όπου ευαισθητοποιήθηκαν οι κυβερνώντες,
μετά τα αλλεπάλληλα θανατηφόρα δυστυχήματα.
Φυσικά η αυστηρή τήρηση των μνημονιακών
δεσμεύσεων και πολιτικών της ΕΕ δεν αγγίζουν καθόλου την ανάγκη να γίνουν έργα, που θα εξαφανίζουν
ή έστω θα ελαχιστοποιούν τους κινδύνους από σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες.
Να συνειδητοποιήσουμε λοιπόν πως όλα αυτά είναι
ζητήματα, η κατάσταση των οποίων έχει άμεση σχέση
με τη ζωή μας, αποτελούν κυρίαρχα κριτήρια για την
κατάθεση της ψήφου μας στις τριπλές εκλογικές διαδικασίες- και για τοπικές διοικήσεις και για ευρωεκλογές. Οφείλουμε να τα αξιολογήσουμε με προσοχή και
σωστή σκέψη, αφού οι περιφερειάρχες, οι δήμαρχοι
υλοποιούν τις αντίστοιχες γενικές πολιτικές σε τοπικό
επίπεδο και έχουν αντίστοιχες ευθύνες (όπως η Δούρου και οι τοπικοί δήμαρχοι για την φονική πυρκαγιά
στο Μάτι, τη μερική απασχόληση και απολύσεις εργαζομένων, τους πλειστηριασμούς κατοικιών για δημοτικά χρέη, την ιδιωτικοποίηση δημοτικών υπηρεσιών, τα
δεκάδες θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα- με εξαίρεση λίγους φιλολαϊκούς, αγωνιστές δημάρχους,
όπως ο Πελετίδης) και φυσικά η ΕΕ για την επιβολή
των αντεργατικών και αντιλαϊκών επιλογών της.
Ψήφος λοιπόν σωστά ζυγισμένη και στοχοπροσηλωμένη στην εξυπηρέτηση των λαϊκών αναγκών.
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Φάρμακο και υγεία
Την αύξηση των τιμών 2000 φαρμάκων ανακοίνωσε
η κυβέρνηση, με τη δικαιολογία ότι έτσι θα αποτρέψει
το σταμάτημα της παραγωγής και διάθεσης των φαρμάκων από τις φαρμακοβιομηχανίες. Είναι η πολλοστή
φορά που αυτή η δικαιολογία χρησιμοποιείται για τον
ίδιο λόγο. Για άλλη μια φορά λοιπόν η κυβέρνηση- η
όποια κυβέρνηση- μας είπε πως, αν θέλουμε να έχουμε
φάρμακα, πρέπει να πληρώσουμε τους βιομήχανους
από την τσέπη μας. Και για άλλη μια φορά επιβεβαιώθηκε από τα πιο «επίσημα» χείλη, ότι η υγεία μας εξαρτιέται στην κυριολεξία από τις κερδοσκοπικές ορέξεις
των βιομηχάνων.
Θα βγάζουν κέρδη; Θα μας δίνουν φάρμακα. Δεν θα
βγάζουν; Δεν θα μας δίνουν. Σκασίλα τους αν τα φάρμακα είναι αναγκαία για την επιβίωση των ασθενών.
Και ασφαλώς δεν ξεχνάμε ότι για άλλη μια χρονιά οι
δαπάνες για τη χρηματοδότηση των δημόσιων νοσοκομείων μειώνονται, επιτείνοντας τη δυσλειτουργία τους,
την αδυναμία τους να εξυπηρετήσουν τους ασθενείς
παρέχοντας πλήρεις και καλές υπηρεσίες υγείας- περίθαλψης. Κι ενώ οι δαπάνες για την υγεία μειώνονται κι
άλλο, ώστε το 2022 να πέσουν στο 4,7% του ΑΕΠ, από
5,2% το 2017, τα νοσοκομεία, ο ΕΟΠΥΥ και οι ασφαλισμένοι- και πρώτοι απ’ όλους οι συνταξιούχοι- θα πληρώνουν πιο ακριβά τα φάρμακα.
Πως λέγεται αυτό; Μποναμάδες στο μεγάλο κεφάλαιο. Από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Με την ευκαιρία ακούσαμε για την νέα επιτυχή θεραπευτική αγωγή κατά της Μεσογειακής αναιμίας. Μόνο
που το κόστος της είναι ένα εκατ. ευρώ. Ας μη βιάζονται λοιπόν να χαρούν οι πάσχοντες από την ασθένεια
αυτή.
Η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως θα μειώσει τη συμμετοχή των ασφαλισμένων σε μια σειρά φάρμακα, αλλά
τα φάρμακα αυτά θα διατεθούν στην αγορά με αυξημένες τιμές, κάτι που θα κάνει τη μείωση της συμμετοχής
αναποτελεσματική, όσον αφορά το κόστος της αγοράς
τους από τους ασφαλισμένους.

Τα οφέλη των
φαρμακοβιομηχάνων
Πέρα από τα αυξημένα κέρδη (αυξήσεις κύκλου
εργασιών το 2018 κατά 17,8%, σε σχέση με το 2017,
οπότε οι συνολικές πωλήσεις τους έκλεισαν κοντά στο
1,6 δισ. ευρώ, ενώ τα συνολικά κέρδη ξεπέρασαν τα 60
εκατ. ευρώ) που έχουν εξασφαλίσει οι φαρμακοβιομήχανοι, έχουν λαμβάνειν και άλλα δωράκια από την
κυβέρνηση. Να θυμίσουμε πως αυτοί χρωστούσαν στα
ταμεία και στο δημόσιο 20 εκατ. ευρώ, που έπρεπε να
τα επιστρέψουν, αλλά τους χαρίστηκαν. Επίσης μειώθηκε η φορολόγηση των διανεμόμενων κερδών τους
(όπως και όλων βιομηχάνων και επιχειρηματιών) από
15% σε 10%.
Η κυβέρνηση εντάσσει στις ρυθμίσεις για τις 120
δόσεις και τους φαρμακοβιομήχανους για την υποχρέωσή τους επίσης να επιστρέψουν (μέχρι σήμερα τα
παρακρατούν ετσιθελικά) τις κρατικές δαπάνες για
φάρμακα. Η διευκόλυνση γίνεται ακόμα πιο προκλητική, αφού η κυβερνητική ρύθμιση γι’ αυτούς, με τη
μέθοδο του διαχωρισμού της χρονικής διάρκειας σε
δύο περιόδους ( από 2006 έως 2008 και 2009 έως
2011) τους δίνει περιθώριο να ρυθμίσουν τις οφειλές
τους σε 240 δόσεις!!
Κατά τα άλλα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν ευνοεί τις
ελίτ. Δηλαδή άμα τις ευνοούσε τι περισσότερο θα τους
πρόσφερε;

Η ΕΕ των μονοπωλίων
είναι η ΕΕ των
νεοφιλελεύθερων, των
σοσιαλδημοκρατών, των
αριστερούληδων, των
δεξιών, των ακροδεξιών,
των νεοναζιστών και των
ρατσιστών. Δεν είναι των
λαών

Ο τσακωμός τους
ξεσκεπάζει πιο πολύ
Κατηγόρησε ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση
τον Μητσοτάκη και τη ΝΔ
ότι θέλουν να φέρουν τη
δουλειά επί εφτά μέρες.
Μάλιστα. Άραγε όμως
ποιος ήταν κυβέρνηση,
όταν οριστικοποιήθηκε η
εφταήμερη εργασία (λειτουργία των επιχειρήσεων), που έδωσε το ελεύθερο σε επιχειρήσεις
κάθε είδους, κύρια εμπορικές, όπως μεγάλα καταστήματα, αλυσίδες και
Σούπερ- Μάρκετ, αλλά και
μικρομαγαζάτορες, που
φοβήθηκαν
μήπως
χάσουν κάποιον κυριακάτικο πελάτη από τον
διπλανό τους, να λειτουργούν εφτά μέρες τη βδομάδα;
Με βάση τους νόμους
ποιας κυβέρνησης καταργήθηκε οριστικά η Κυριακή- αργία; Κι αν οι περισσότερες εμπορικές επιχειρήσεις εγκατέλειψαν την
κυριακάτικη λειτουργία,
το έκαναν γιατί δεν έμπαινε πελάτης στα μαγαζιά
και Σούπερ- Μάρκετ κι
έτσι πλήρωναν τσάμπα
μεροκάματα. Παρ’ όλα
αυτά υπάρχουν αλυσίδες
ΣΜ και άλλων ειδών (καλλυντικά κ.α.) που είναι
ανοιχτές τις Κυριακές, για
να μην πούμε το τι γίνεται
στις τουριστικές περιοχές
με ακριβώς τη δικαιολογία της τουριστικής κίνησης. Άλλο ένα θέμα όπου
ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ ταυτίζονται.
Μάλιστα ο Τσίπας απαντώντας στην άποψη του
Μητσοτάκη ότι η εφταήμερη λειτουργία θα είναι
αποτέλεσμα συμφωνίας
εργοδοτών και εργαζομένων, γεμάτος αγανάκτηση
επισήμανε πως οι εργαζόμενοι δεν είναι στην ίδια
διαπραγματευτική θέση με
τους εργοδότες τους,
αντιμετωπίζουν τον εκβιασμό της απόλυσης αν διαφωνήσουν. Και σπάζαμε
το κεφάλι μας να καταλάβουμε τι διαφορετικό γίνεται σήμερα στους χώρους
δουλειάς, όπου οι εκβιασμοί, οι πιέσεις και οι
αυθαιρεσίες της εργοδοσίας σε βάρος των εργαζομένων δεν έχουν όρια.
Η κυβέρνηση μείωσε
την εθελοντική αυτοφορολόγηση (αν θέλουν και
όποτε θέλουν) των εφοπλιστών από τα 140 εκατομμύρια ευρώ, που είχε
συμφωνήσει μαζί τους η
ΝΔ στα 40 εκατομμύρια(!!!). Τη ρύθμιση την
ψήφισαν με χέρια και
πόδια ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ και
μάλιστα ο Γεωργιάδης,
Αντιπρόεδρος της ΝΔ,
έδωσε
συγχαρητήρια

στην κυβέρνηση και στον
ΣΥΡΙΖΑ που «επί τέλους
υιοθέτησε τις θέσεις της
ΝΔ». Κι άλλο ένα θέμα
που ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ ταυτίζονται.
Ακόμη κατηγόρησε τη
ΝΔ ότι θα προτιμούσε «ο
δημοσιονομικός χώρος να
διατεθεί σε φοροαπαλλαγές προς τους πλουτοκράτες και δωράκια στις
ελίτ», ενώ η κυβέρνηση τα
δίνει για την ελάφρυνση
των πολλών. Τρίβαμε τα
… αυτιά μας, αφού η
κυβέρνηση αυτή έχει
μπουκώσει την πλουτοκρατία (πχ η αμερικάνικη
εταιρία που εξαγόρασε τα
ναυπηγεία Σύρου, απαλλάσσεται από τα δημοτικά
τέλη και χρέη προς τον
Δήμο) με δωράκια, φοροαπαλλαγές κ.α.
Στην ομιλία του ο Τσίπρας στο Αιγάλεω κατηγόρησε τη ΝΔ και τον
Μητσοτάκη ότι βρίσκεται
στον αντίθετο κόσμο,
των ελίτ. Δεν διαφωνούμε πως πράγματι έτσι
είναι. Αλλά, χωρίς να
μπαίνουμε στη λογική
της κοτερολογίας, ο
πρωθυπουργός δεν διόρισε την εφοπλίστρια,
που ανήκει την ελίτ της
ελίτ, που του έδωσε το
κότερό της για διακοπές,
σαν σύμβουλό του; Τον
κατάλληλο
άνθρωπο
στην κατάλληλη θέση.
Άραγε με τις δικές της
συμβουλές μείωσε την
εθελοντική φορολόγηση
των εφοπλιστών στα 40
εκατομμύρια ευρώ;
ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ και ΚΙΝΑΛ
ψήφισαν μαζί την εκχώρηση σε επιχειρηματίες
παραλιών,
ποταμιών,
λιμνών, βραχονησίδων
ακόμα
και
περιοχών
NATURA, αρχαιολογικών
χώρων για ανάπτυξη κάθε
είδους δραστηριοτήτων
κ.α. Κατά τα άλλα ανήκουν σε διαφορετικούς
κόσμους.
Όσο
περισσότερο
«συγκρούονται» οι δυο
διπολικοί μονομάχοι και
οι ουρές τους, τόσο πιο
πολύ αποκαλύπτεται η
ταύτισή τους σχεδόν σε
όλα τα σοβαρά ζητήματα.

Η παροχολογία και
η αλήθεια
Εκτός από την… 13η
σύνταξη, που θα δώσει η
κυβέρνηση, στο τραπέζι
έπεσαν και άλλες «παροχές», με κυρίαρχες την
ακύρωση της μείωσης
του αφορολόγητου και
την επαναπόδοση του
ΕΚΑΣ. Εμείς αγωνιζόμαστε και θα συνεχίσουμε
για
να
επιτύχουμε
τέτοιους στόχους. Κάθε
υπαναχώρηση της όποιας
κυβέρνησης (τα μέτρα τα
τάζει η σημερινή κυβέρνηση για το 2020 αν φυσικά
εκλεγεί και πάλι) θα είναι
αποτέλεσμα της δράσης
μας και όχι οικειοθελής
κυβερνητική παραχώρηση.
Όμως επειδή έχουμε
ακούσει πολλές υποσχέσεις, που ποτέ δεν υλοποιήθηκαν (βλέπε μνημόνια και νόμους) δεν κρατάμε καν μικρό καλάθι. Κι
αυτό γιατί υπάρχουν και
κάποια άλλα δεδομένα,
που δεν μπορούμε να
αγνοούμε.
Στο πρόγραμμα Σταθερότητας που εγκρίθηκε
στο Γιούρογκρουπ, προβλέπεται πως η υπέρβαση
των στόχων για τα πλεονάσματα θα είναι:
2019: 1,14 δισεκ. ευρώ
(συνολικό πλεόνασμα
4,1% του ΑΕΠ).
2020:
800 εκατ.
ευρώ (3,9% του ΑΕΠ).
2021: 1,22 δισεκ. ευρώ
(4,1%)
2022: 2,33 δισεκ. ευρώ
(4,6%).
Από το ποσοστιαίο πλεόνασμα το 2,5% απαγορεύεται να δοθεί έστω κι
ένα ευρώ (όπως άλλωστε
δήλωσε ο Α. Τσίπρας) σε
άλλες δαπάνες, παρά
μόνο για το χρέος, ενώ τα
υπόλοιπα πρέπει να πάνε
σε ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας κλπ.
Η κυβέρνηση έταξε για

το 2020 επιστροφή του
ΕΚΑΣ και κατάργηση της
μείωσης του αφορολόγητου. Το άθροισμα αυτών
των δύο ξεπερνά τα 2
δισεκ. ευρώ, τριπλάσια
σχεδόν από το ποσό
υπέρβασης στη χρονιά
αυτή. Κατά συνέπεια αν η
κυβέρνηση πράγματι προχωρήσει στις ρυθμίσεις
αυτές, θα πρέπει να
αντλήσει έσοδα από το
βασικό 2,5%, κάτι που
όμως, επαναλαμβάνουμε,
απαγορεύεται.
Το ίδιο ισχύει και για τα
επόμενα χρόνια, όπου τα
υπερπλεονάσματα υπολογίζονται με βάση τις ρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί για τις συντάξεις και
τη φορολογία.
Με το δεδομένο βέβαια
πως το 2020 δεν θα έχουμε εκλογές, οι ελεγκτικοί
μηχανισμοί της ΕΕ (Κομισιόν, Γιούρογκρουπ κλπ)
δεν θα είναι καθόλου ελαστικοί ή ανεκτικοί σε νέα
σειρά τέτοιων μέτρων. Αν
σήμερα δείχνουν μια σχετική ανοχή για ευνόητους
λόγους, του χρόνου δεν
θα έχουν καμία τέτοια
υποχρέωση. Θα απαιτήσουν την ακριβή εφαρμογή των συμφωνημένων,
χωρίς καμία παρέκκλιση.
Κατά συνέπεια ας είμαστε όχι απλά επιφυλακτικοί σε τέτοιες εξαγγελίες,
αλλά να θεωρούμε πως
κινούνται καθαρά στη
σφαίρα της προεκλογικής
φαντασίας των κυβερνώντων.
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Αστεία
και
σοβαρά
Ακούσαμε τη δήλωση του Τσίπρα, πως
αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα ταιριάζουν
πιο πολύ με αυτά που έλεγε ο Χριστός, παρά
με εκείνων (δηλαδή ΝΔ και λοιποί), που επικαλούνται τον Χριστιανισμό(!!!). Κι απολαύσαμε
τη οργισμένη απάντηση του Λεβέντη, ότι «ο
Χριστός εξομολογιότανε και έκανε το σταυρό
του χριστιανικά», πριν δηλαδή εμφανιστεί ο
Χριστιανισμός σαν θρησκεία(!!!).
Έλεος Χριστέ μου, τι άλλο θα ακούσουμε
ακόμα.
Πάντως έχουμε μια απορία. Ο Αλέξης εννοεί μόνο τον Χριστό ή και τον φασίστα (κατά
δική του ομολογία) Αμβρόσιο, που είναι ένας
από τους εκφραστές του Χριστιανισμού και με
τον οποίο ήταν όλο αγκαλιές και φιλιά ο Κουρουμπλής…
Είδαμε το προπαγανδιστικό βίντεο του
ΣΥΡΙΖΑ στο σάιτ, όπου θέλει να μας πείσει
πως η συνέχεια και ολοκλήρωση του ελληνικού πολιτικού και ιστορικού πανθέου- στο
οποίο περιλαμβανόταν και ο Μεταξάς(!!!)ήρθε με την έλευση του Τσίπρα. Όλοι οι
προηγούμενοι, τσουβαλιασμένοι σε μια ταχύτατα τρέχουσα αλληλουχία, ο Ζαχαριάδης με
τον Παπάγο, ο Μπελογιάννης με τον Πλαστήρα, ο Κύρκος με τη χούντα (με τη φιλελευθεροποίηση της οποίας παρεπιμπτώντος είχε
συμφωνήσει), ο Βάρναλης, ο Ρίτσος, ο Ελύτης, ο Κουν κλπ είχαν υπάρξει μόνο και μόνο
για να προετοιμάσουν το έδαφος για την
έλευση του… μεσσία Αλέξη(!!!). Το βίντεο,
κατά τη γνώμη μας αποτυπώνει την ηλιθιότητα του νάνου που μετράει το ύψος του με τη
σκιά του.
Αυτό όμως που μας έκανε εντύπωση στο
βίντεο ήταν η εικόνα ενός νεαρού Παλαιστίνιου με το γνωστό καρό κεφαλομάντηλο και
την Παλαιστινιακή σημαία να ανεμίζει πίσω
του. Μια εικόνα που παρέπεμπε στο ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ (ή το ΚΚΕ Εσωτερικού ή ο ΣΥΝ κλπ)
είχαν υποστηρίξει τον ηρωικό αγώνα των
Παλαιστινίων, απέναντι στο κράτος σφαγέα
τους. Σήμερα πάντως υποστηρίζουν με τα
μπούνια το Ισραήλ, το κράτος- σφαγέα των
Παλαιστινίων. Αίσχος.
Στο ίδιο σποτ είδαμε και το «δεν πωλείται»
έξω από την ΕΡΤ, όταν την είχε κλείσει η ΝΔ.
Δεν μας έδειξαν όμως τα αντίστοιχα «δεν
πωλείται» για τη ΔΕΗ, την ΕΥΔΑΠ, τα λιμάνια
και τα αεροδρόμια, τα ναυπηγεία κλπ. Επιλεκτική ΣΥΡΙΖΑΐικη μνήμη στις διαφημίσεις…
Πως σας φάνηκε το γεγονός πως ο πρωθυπουργός Α. Τσίπας κάλυψε τον Πολάκη
με πολλούς τρόπους και σε κάθε ευκαιρία
για την χυδαιότητά του προς τα ΑΜΕΑ, ενώ
αντίθετα άδειασε τον Φίλη- κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ- και τον έδιωξε από το
υπουργείο παιδείας, προτιμώντας να ικανοποιήσει την ηγεσία της Εκκλησίας, αλλά και
τον Κοτζιά, άλλο κορυφαίο στέλεχος του
κόμματός του, που φορτώθηκε μάλιστα την
ευθύνη της Συμφωνίας των Πρεσπών, για να
ικανοποιήσει τον κυβερνητικό του εταίρο
Καμμένο. Πως λέγεται αυτό; Οπορτουνισμός.
Την προτίμηση για συμμετοχή στον τελικό
της Γιουροβίζιον, που θα γίνει στο… ασιατικό
Ισραήλ, πήραν οι τραγουδίστριες από την
Ελλάδα και την Κύπρο. Τυχαίο; Δεν έπαιξε
κανένα ρόλο το γεγονός ότι Ελλάδα και
Κύπρος είναι οι πιο καλοί, οι πιο πιστοί, οι πιο
συνεπείς συνεργάτες και υποστηρικτές του
Ισραήλ για όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή
μας, για την εγκληματική, δολοφονική επιθετικότητά του ενάντια στον Παλαιστινιακό λαό,
αλλά και για τον πόλεμο των υδρογονανθράκων; Έτσι απλά μας γεννήθηκε αυτή η απορία.
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Μαρινάκης: τα πάρε- δώσε του
ΣΥΡΙΖΑ με τις ελίτ
Η πρόσφατη συνέντευξη του
Μαρινάκη, προέδρου του ΟΣΦΠ,
σε ρ/φ σταθμό ήταν ενδιαφέρουσα, γιατί αποκάλυψε γεγονότα που ήταν άγνωστα. Μάλιστα κάλεσε την κυβέρνηση να
τον διαψεύσει αν δεν είναι αληθινά όσα είπε, αλλά τέτοια διάψευση δεν ήρθε ποτέ. Είπε λοιπόν ανάμεσα στα άλλα:
* Με τον Παππά (υπουργό)
είχε καλές σχέσεις, ο οποίος
του ζήτησε δύο χάρες: να πληρώσει πρώτος τα 26,3 εκατ.
ευρώ για την απόκτηση της
τηλεοπτικής άδειας, ώστε να
νομιμοποιηθεί ο διαγωνισμός
και επίσης να δανείσει στον
Καλογρίτσα 20,5 εκατ. για να
πάρει κι αυτός μια τηλεοπτική
άδεια για έναν ΣΥΡΙΖΑΐκο τ/ο
σταθμό!!!
* Ο ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποίησε
τους εφοπλιστές για να κάνει τη
δουλειά του!!!!! Γιατί όχι αφού
και οι εφοπλιστές χρησιμοποίησαν τον ΣΥΡΙΖΑ για κάνουν τις
δικές τους.
* Η διάσταση των σχέσεών
του με την κυβέρνηση άρχισε
όταν αρνήθηκε να διορίσει ΣΥΡΙΖΑΐους διευθυντές στις επιχειρήσεις του ΔΟΛ. Όταν αγόρασε το
ΒΗΜΑ και τα ΝΕΑ ήθελε οι εργαζόμενοι να λειτουργούν ελεύθερα και δημοκρατικά και όχι να

είναι χειραγωγούμενα όργανα
προπαγάνδας, όπως τους ήθελε
ο ΣΥΡΙΖΑ!!!
* Αμφιλεγόμενοι επιχειρηματίες μπαινοβγαίνουν στο Μαξίμου από την πίσω πόρτα!!!
* Κάποιος ασήμαντος!!!, ο
Πετσίτης, που καυχιόταν για τις
σχέσεις του με τον Τσίπρα,
υπέγραφε συμβάσεις με επιχειρηματίες για δουλειές και
έπαιρνε χρήμα. Κι έβαλε το
ερώτημα: που πήγαν αυτά τα
λεφτά;
* Κάποια συμφέροντα ήθελαν
να μεταφέρουν το καζίνο της
Πάρνηθας στο κέντρο της Αθήνας, αλλά δεν μπορούσαν.
Μόλις ανέλαβε την κυβέρνηση ο
ΣΥΡΙΖΑ πέρασε μια τροπολογία
που διευκολύνει τον Κόκκαλη να
το κάνει. Ο Κόκκαλης μάλιστα
πήρε (επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ)
δουλειές και έργα αξίας 700
εκατ. ευρώ!!!
* Για την αγορά του ΟΣΦΠ
έδωσε 60 εκατομμύρια ευρώ. Οι
εφοπλιστές στο σύνολό τους θα
πληρώσουν για φόρο (αν και
όποτε θέλουν) 40 εκατομμύρια(!!!) σύμφωνα με τη ρύθμιση
που ψήφισε η κυβέρνηση.
Υστερόγραφο: Αφού δεν τον
διέψευσε η κυβέρνηση γιατί
εμείς να αμφισβητήσουμε την
αλήθεια των δηλώσεών του.

Οι ενστάσεις των ευρωπαϊκών
θεσμών για τα μέτρα

Ήδη έχουν ξεκινήσει να διατυπώνονται οι επιφυλάξεις ή και αντιθέσεις τους για τα μέτρα που ψήφισε και άλλα που εξήγγειλε για το
μέλλον η κυβέρνηση. Αυτές εκφράστηκαν στην πρόσφατη συνεδρίαση του Γιούρογκρουπ (16/5) όπου εξετάστηκε το κλείσιμο του 3ου
κύκλου της «μεταμνημονιακής αξιολόγησης», ενώ στις 5/6 θα συζητηθεί η «νέα έκθεση της ενισχυμένης εποπτείας».
Πριν τη συνεδρίαση Ευρωπαίος αξιωματούχος επισήμανε πως η
προβλεπόμενη από την κυβέρνηση «εγγύηση του πρωτογενούς πλεονάσματος, είναι μπερδεμένη, δεν βγάζει κανείς νόημα»!
Μετά τη λήξη της συνεδρίασης ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕSM), Κλ. Ρέγκλινγκ, υπογράμμισε ότι η
προκαταρκτική εκτίμηση υποδεικνύει ότι «ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος για φέτος μπορεί να μην πιαστεί και μάλιστα
με σημαντική απόκλιση». Όπως είπε, αυτό μπορεί να συμβεί και την
επόμενη χρονιά, «αλλά θα προηγηθεί ο νέος κρατικός προϋπολογισμός» (για το 2020). Κάτι που αν επαληθευτεί είναι βέβαιο πως θα
δρομολογήσει την εφαρμογή νέου αντιλαϊκού πακέτου μέτρων,
όποιας σύνθεσης κι αν είναι η επόμενη κυβέρνηση. Ακόμη ο επίτροπος Οικονομικών της ΕΕ, Π. Μοσκοβισί, σημείωσε ότι «είμαστε στη
διαδικασία αξιολόγησης των μέτρων για το 2019-2020».
Επίσης η Κομισιόν έχει αρκετές ενστάσεις όσον αφορούν στη
λεγόμενη «βιωσιμότητα» του κρατικού χρέους και τη μάζα των πρωτογενών πλεονασμάτων (αν μπορούν να πιαστούν εφ’ όσον υλοποιηθούν τα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση) στους κρατικούς προϋπολογισμούς της επόμενης περιόδου. Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο
των αντιλαϊκών διεργασιών βρίσκεται και η επάρκεια του «δημοσιονομικού αποθέματος» (μαξιλάρι ασφαλείας), σε περίπτωση μεταφοράς κεφαλαίων σε άλλον ειδικό λογαριασμό που έχει εξαγγείλει η
κυβέρνηση ως «εγγύηση» για τα ματωμένα πλεονάσματα και για την
εξυπηρέτηση του κρατικού χρέους.
Βρισκόμαστε μπροστά στο ενδεχόμενο μέσα στο 2020 να παρθούν
μέτρα, που θα παίρνουν πίσω τα ψίχουλα που μοιράζει προεκλογικά
η κυβέρνηση και ίσως περισσότερα.
Ταυτόχρονα ο Στουρνάρας σε δηλώσεις του επισήμανε πως οι
στόχοι για το πλεόνασμα δεν θα πιαστούν και πως δεν υπάρχει περιθώριο για την παροχή οικονομικών ενισχύσεων στο λαό. Από την
άλλη η αρμόδια επιτροπή της Βουλής εκτίμησε τα αντίθετα, ότι τα
πλεονάσματα θα πιαστούν.
Να υπενθυμίσουμε εδώ την πρόσφατη απόφαση της Κομισιόν ότι
αν υπάρξει παρέκκλιση από την επίτευξη των στόχων η κυβέρνηση
είναι υποχρεωμένη να αφαιρέσει τα αναγκαία ποσά από τους ωφελημένους των σημερινών υπέρ τους μέτρων, δηλαδή θα τα αφαιρέσει
από τους συνταξιούχους.
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Το ημερολόγιο του Πάιατ
Dear calendar. Αγαπητό μου ημερολόγιο
Πλούσιες και οι δραστηριότητές μου στο δίμηνο
Απρίλη- Μάη. Θέλω να επισημάνω πάντως ότι ο καιρός δεν λέει να φτιάξει. Δεν ξέρω αν η αστάθειά του
οφείλεται στις επερχόμενες εκλογές, όπου τα κόμματά μας εδώ τσακώνονται ποιο θα είναι πιο πιστό
στις ΗΠΑ και σε μένα. Αυτό με ευχαριστεί ιδιαίτερα,
αλλά το κακό είναι πως με την ευκαιρία των εκλογών
θα βγουν εκείνοι οι κομμουνιστές και θα κάνουν
μεγαλύτερη κακόβουλη προπαγάνδα εναντίον μας.
Κι αυτό δεν μας αρέσει έτσι; Λοιπόν έχουμε:
14/4/2019: Βρέθηκα για ένα μικρό ταξιδάκι αναψυχής στην Αίγινα. Κι εκεί που έπινα τον καφέ μου
να’ σου και ξεφυτρώνει η Δούρου, ξέρεις η περιφερειάρχης της Αττικής, του Αλέξη η κολλητή. Την
κέρασα καφέ και τα είπαμε ένα χεράκι. Έμεινε ευχαριστημένη με τις συμβουλές μου.
15/4/2019: Πήγα στις Σέρρες, ένα μικρό χωριουδάκι εκεί στη Μακεδονία, τη νότια. Φυσικά δεν πήγα
να θαυμάσω τα αξιοθέατα, αλλά να θαυμάσω τις
προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής για τα συμφέροντά μας. Και πάλι βγήκαν εκείνοι οι κομμουνιστές
και με ονόμασαν ανεπιθύμητο. Τι στο καλό. Αυτοί οι
έλληνες κομμουνιστές έχουν σε κάθε χωριό και
δικούς τους;
22/4/2019: Το βράδυ πήγα μαζί με τον γερουσιαστή μας Μενέντεζ, που μίλησε σε πρέσβεις διαφόρων χωρών, ανάμεσά τους και των κακόβουλων
Ρωσίας και Κίνας, αλλά και κάποια δικά μας παιδιά
από ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ και ΚΙΝΑΛ. Ο Γερουσιαστής μας,
παρ’ ότι δημοκρατικός, με παίνεψε για το θετικό
ρόλο μου στην Ουκρανία αλλά και στην Ελλάδα. Δεν
το κρύβω ότι κολακεύτηκα.
23/4/2019: Και πάλι συνόδευσα τον Μενέντεζ
στην επίσκεψή του στον Κατρούγκαλο, τον «ψαλιδοχέρη» ντε. Μας έδωσε πλήρη αναφορά για το τι
κάνει και του είπαμε να συνεχίσει έτσι για να προωθηθούν τα συμφέροντά μας. Την ίδια μέρα επισκεφτήκαμε και τον Σταθάκη, που μας ενημέρωσε με
λεπτομέρειες για το τι κάνει για να πουλιέται το δικό
μας LNG, αντί για το ρώσικο φυσικό αέριο, το οποίο
μπορεί να είναι μεν φτηνότερο, αλλά αυτό δεν έχει
σημασία. Εμείς εισπράττουμε, δεν πληρώνουμε.
Τώρα τι θα κάνει ο κοσμάκης στην Ελλάδα, ε δεν θα
τα λύσουμε όλα εμείς…
Και κάτι που με στεναχώρησε πολύ. Θα πήγαινα
σε κάποια Μουσικά σχολεία για να παραστώ σε
συναυλίες της μπάντας του στρατού μας, που συμφωνήσαμε με τον Αλέξη και το ΓΕΣ, αλλά μας τα
χάλασαν πάλι εκείνα «τα τμήματα της ελληνικής
κοινωνίας που είναι επιφυλακτικά για τις σχέσεις
Ελλάδας- ΗΠΑ». Δεν επέτρεψαν να γίνει η συναυλία.
Ακούς εκεί. Που θα φτάσουμε. Δεν μου αρέσουν
αυτά καθόλου. Είναι ανησυχητικά και επικίνδυνα.
Πρέπει να πάρω τα μέτρα μου. Θα το κουβεντιάσω
με τον Αλέξη. Και τον Κυριάκο. Μπορεί και με τη
Φώφη.
25/4/2019: Πήγα στο Υπουργείο Εθνικής (Ελληνοαμερικανικής δηλαδή) Άμυνας και συζήτησα με
τον Αποστολάκη και πάλι για «θέματα αμοιβαίου
ενδιαφέροντος». Με ενημέρωσε επίσης αναλυτικά
για το τι έκανε στην επίσκεψή του στο Κόσσοβο. Με
διαβεβαίωσε πως μου τα είπε όλα, δεν ξέχασε τίποτα.
7/5/2019: Μίλησα σε συνέδριο για την Ασφάλεια.
Αφού επισήμανα πως οι σχέσεις των ΗΠΑ με την
Ελλάδα, που ξεκίνησαν τον Ιούλη του 1947- για να
νικήσουμε τους κομμουνιστές- είναι οι παλιότερες
στην Ευρώπη, ξεκαθάρισα πως το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης είναι το επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας και πως «για να έχουμε το γάϊδαρό μας
δεμένο» (έτσι λέει μια γουστόζικη ελληνική παροιμία), το λιμάνι θα το αγοράσει αμερικανός επενδυτής. Τους το είπα έτσι ξεκάθαρα, μην και τους περάσει από το μυαλό να μου κουβαλήσουν κάποιους
κακόβουλους Κινέζους ή Ρώσους.
9/5/2019: Πήρα πάρα πολύ μεγάλη χαρά που ο
Αλέξης συνυπέγραψε μαζί με τους άλλους ηγέτες
(άντε ας τους λέμε κι εμείς έτσι) της ΕΕ τη διακήρυξη «ότι οι λαοί της Ευρώπης- με την αμέριστη
συμπαράσταση και βοήθειά μας βέβαια- ένωσαν την
Ευρώπη και ανέτρεψαν το σιδηρούν παραπέτασμα».
Είμαι ενθουσιασμένος. Όλο και καλύτερο γίνεται
αυτό το παλικάρι.
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Η νέα διεθνής τακτική των ΗΠΑ
Η ιμπεριαλιστική στρατηγική των
ΗΠΑ ποτέ δεν άλλαξε πρόσωπο και
μεθόδους, ποτέ δεν τροποποίησε
τους στόχους της, την εξυπηρέτηση
και προώθηση των συμφερόντων
των αμερικάνικων μονοπωλίων. Οι
κάθε φορά νέες εξελίξεις στη διεθνή σκηνή, που ασφαλώς συμπεριλάμβαναν και τις επαναστατικές
ανατροπές του καπιταλισμού στις
χώρες που για πολλές δεκαετίες
οικοδόμησαν το σοσιαλισμό, μέχρι
την αντεπαναστατική ανατροπή του,
υποχρέωναν τις ΗΠΑ να τροποποιούν τις τακτικές τους (ποτέ τις
στρατηγικές τους). Ακόμα αναπτύχθηκε ένα δυναμικό εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα σε πολλές χώρες
σε όλες τις ηπείρους, με σοσιαλιστικούς προσανατολισμούς σε αρκετές περιπτώσεις.
Η πιο προσφιλής μέθοδος ήταν η
άμεση πολιτική και σε μεγάλο βαθμό
στρατιωτική παρέμβαση στα εσωτερικά των άλλων χωρών, για να επιβάλουν τη θέλησή τους. Βλέπετε
Κορέα, Βιετνάμ, Καμπότζη, Κούβα,
χούντες σε Ελλάδα, Τουρκία, χώρες
της Λατινικής Αμερικής κ.α. Τότε το
πρόσχημα ήταν η παρεμπόδιση της
εξάπλωσης του κομμουνισμού.
Παρ’ όλα αυτά μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού και ένα σχετικά
«ήσυχο» διάστημα, στο οποίο όλοι
προσπαθούσαν να αποδείξουν ότι η
ανατροπή του και η επικράτηση του
καπιταλισμού ήταν ένα αποφασιστικό και σημαντικό βήμα για την ειρηνική και απλούστερη επίλυση των
διεθνών προβλημάτων, όπου όλες
οι μεγάλες ιμπεριαλιστικές χώρες,
αλλά και ενώσεις τους, αναψηλάφιζαν την τακτική τους, για να την
προσαρμόσουν στη νέα πραγματικότητα.
Όμως δεν πέρασε πολύς χρόνος
όπου οι ανακατατάξεις στην οικονομική δυναμική νέων ιμπεριαλιστικών
δυνάμεων, στους συσχετισμούς
μεταξύ των μονοπωλιακών συμφερόντων οδήγησαν στην ένταση των
ανταγωνισμών μεταξύ των ιμπεριαλιστικών συμφερόντων των «εθνικών» μονοπωλίων τους. Η άνοδος
της Ρωσίας, της Κίνας, της Ινδίας
πιο πρόσφατα, της Βραζιλίας κ.α., η
δημιουργία νέων ενώσεων (BRICS,
στην Αφρική, στην ανατολική Ασία
και αλλού), όπου η παρέμβαση της
Κίνας και Ρωσίας είναι ισχυρή, υποχρεώνουν τις παλιές ιμπεριαλιστικές χώρες να επανεξετάζουν την
τακτική τους.
Στη λογική αυτή σήμερα οι ΗΠΑ,
ενώ κατηγορούν τη Ρωσία και Κίνα
κύρια για αναθεωρητισμό, οι ίδιες
αναθεωρούν την δική τους τακτική.
Το τελευταίο διάστημα αυτή η μετατροπή γίνεται πιο εντατική, ορμητική, παίρνει διαστάσει ανοιχτής
σύγκρουσης, ακούγονται απειλές
ακόμα και για στρατιωτική σε
παγκόσμιο επίπεδο. Ακόμα πετάει
στα σκουπίδια όλη την (και από
αυτές) επιβεβλημένη διεθνή και
ελεύθερη ανταγωνιστικότητα, το
ελεύθερο εμπόριο μέσα στα πλαίσια των κανόνων του ΟΠΕ που οι
ίδιοι είχαν αποφασίσει και θεσπίσει.
Μάλιστα, ενώ οι ΗΠΑ είχαν ή
πρόσφατα έδειχναν πως έκαναν
προσπάθειες να διευθετηθούν με
πολιτικούς διακανονισμούς και συμ-

φωνίες διάφορα προβλήματα, φαίνονται πως έκαναν μια εντυπωσιακή
στροφή προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ο βασικός λόγος είναι η
υποχώρηση των ΗΠΑ σε διεθνές
οικονομικό επίπεδο έναντι των ανταγωνιστών τους, η μείωση της συμμετοχής των αμερικάνικων μονοπωλίων στο μοίρασμα των αγορών και
του παγκόσμιου παραγόμενου
πλούτου, ο κίνδυνος να υποσκελιστούν από την Κίνα. Έτσι προβαίνουν στα εξής:
1. Ξεκίνησαν τον οικονομικό πόλεμο
με την Κίνα και τη Ρωσία, που
θεωρούνται οι άμεσες και πιο
επικίνδυνες απειλές για τα αμερικάνικα συμφέροντα. Εμπάργκο
στη Ρωσία με διάφορες αφορμές, δασμοί στα εισαγόμενα προϊόντα από την Κίνα.
2. Εκβιαστική αναμόρφωση της
οικονομικής
συμφωνίας
με
Καναδά και Μεξικό, προς δικό
τους όφελος.
3. Προσπάθεια με πίεση να εμποδίσουν την κατασκευή του αγωγού
μεταφοράς φ.α. από τη Ρωσία
στη Γερμανία και γενικά να περιορίσουν την αγορά του ρωσικού
φ.α. από άλλες χώρες, με παράλληλη προσπάθεια να επιβάλλουν
την αγορά του δικού τους φ.α. με
τη μορφή του LNG.
4. Ενώ φαινόταν ότι επιθυμούν να
προωθήσουν λύσεις με πολιτικό
διάλογο και συμφωνίες στα προβλήματα με τα πυρηνικά προγράμματα του Ιράν και της Β.
Κορέας, ξαφνικά άλλαξαν τακτική και αποχώρησαν από τη συμφωνία, που είχε επιτευχθεί με το
Ιράν για το σταμάτημα του πυρηνικού του προγράμματος, ενώ
οδήγησαν σε ναυάγιο τις αντίστοιχες συνομιλίες με τη Β.
Κορέα. Ταυτόχρονα ενέτειναν τα
μέτρα εμπάργκο ενάντιά τους,
απειλώντας και επιβάλλοντας
μέτρα τιμωρητικά σε χώρες και
επιχειρήσεις, που διατηρούν ή
αναπτύσσουν οικονομικές σχέσεις με τις δύο αυτές χώρες.
5. Αποχώρησαν μονομερώς από τη
συμφωνία του Παρισιού για το
περιβάλλον.
6. Αποχώρησαν επίσης πρόσφατα
από τη συμφωνία με τη Ρωσία για
τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων
μεσαίου βεληνεκούς, οδηγώντας

σε μια νέα πιθανή κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών.
7. Επέβαλλαν την διεύρυνση του
πεδίου δράσης του ΝΑΤΟ επεκτείνοντάς το σε μια καθαρή προσπάθεια στρατιωτικής περικύκλωσης της Ρωσίας, εξασφαλίζοντας βέβαια τη συμφωνία των
εταίρων τους στο ΝΑΤΟ και όχι
μόνο.
8. Δεν διστάζουν να έρθουν σε αντιπαράθεση με παλιούς στρατηγικούς συμμάχους τους, όπως η
Τουρκία, με διάφορες αφορμές
και κύριο λόγο το άνοιγμά της
προς την Ρωσία και την Κίνα.
9. Προχώρησαν σε ανοιχτή στρατιωτική επέμβαση σε χώρες όπως
η Συρία.
10.Επιστρέφουν στη λογική της
μπανανίας και του πίσω μέρους
της αυλής τους για την Κεντρική
και Νότια Αμερική, όπου κανείς
άλλος δεν έχει δικαίωμα να ανακατεύεται. Έτσι επιχειρούν ανοιχτά και κυνικά να ανατρέψουν τη
σημερινή κυβερνητική εξουσία
του Μαδούρο στη Βενεζουέλα,
επειδή προχώρησε σε συμφωνίες
με ρώσικα και κινέζικα μονοπώλια
για την εκμετάλλευση των πολύ
πλούσιων πηγών υδρογονανθράκων της χώρας.
Δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι
επόμενες αποφάσεις και ενέργειές
τους, θα τις δούμε όταν θα εκφραστούν. Σε κάθε περίπτωση όμως
αποτελούν μια μεθόδευση άκρως
επικίνδυνη για τους λαούς, έστω κι
αν αυτοί σήμερα ζουν στην εξίσου
επικίνδυνη ιμπεριαλιστική «ειρήνη
με το πιστόλι στον κρόταφο». Η εξέλιξη βέβαια των γεγονότων αυτών
δεν προσδίδει ευθύνες αποκλειστικά μόνο στις ΗΠΑ, αλλά και στους
πρόθυμους συμμάχους τους, που
σπεύδουν να ανταποκριθούν πρόθυμα σε κάθε απαίτησή τους, όπως
οι κυβερνήσεις στη χώρα μας.
Το εργατικό και λαϊκό αντιιμπεριαλιστικό κίνημα σε κάθε χώρα,
ξεκινώντας από την Ευρώπη, πρέπει
να δραστηριοποιηθούν ενάντια στα
σχέδια αυτά, να ενισχύσουν την
κοινή πάλη τους, τη συνεργασία και
αλληλεγγύη τους, την κατανόηση
της ανάγκης για ενιαία πάλη ενάντια
στο σύνολο των ιμπεριαλιστικών
συμφερόντων, σε παγκόσμιο και
εγχώριο πλαίσιο.

Τράπεζες και κυβέρνηση
θα αρπάξουν τα σπίτια, τις
οικονομίες, ότι έχει απομείνει
στις λαϊκές οικογένειες. Αντί
να τα πάρουν με τη μία, θα
το κάνουν με 120 δόσεις.
Αυτή είναι η κουκουλωμένη
αλήθεια

Καπιταλισμός: άλλες
πλευρές του αντιδραστικού περιεχομένου του
Στην Ιταλία η κυβέρνηση φέρνει νόμο που βάζει
πρόστιμα σε ιδιοκτήτες γιοτ και άλλων σκαφών, αν
μεταφέρουν μετανάστες, που σώζουν από πνιγμό στη
Μεσόγειο, στο έδαφός της!! Με άλλα λόγια απαγορεύει στους ιδιοκτήτες να σώζουν τους δύστυχους κι αν
το κάνουν τους διατάζει να τους ξαναπετάνε στη
θάλασσα, αφού δεν έχει νόημα να τους σώζουν αν δεν
μπορούν να τους πάνε στη στεριά!!!
Στην πολιτεία Αλαμπάμα των ΗΠΑ πέρασε νόμος
που απαγορεύει οριστικά τις αμβλώσεις, ακόμα κι αν
κινδυνεύουν οι ζωές των εγκύων γυναικών και με προβλεπόμενες βαριές ποινές στους γιατρούς που τυχόν
θα προβούν σε εκτρώσεις. Σκοταδισμός και δολοφονικές αποφάσεις, που παραβιάζουν και την πολυδιαφημισμένη αστικής έμπνευσης (και στις ΗΠΑ) ελευθερία
της αυτοδιάθεσης του σώματος κάθε ανθρώπου.
Στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ επίσης μια δασκάλα
δημοτικού σχολείου που πάσχει από καρκίνο, αναγκάζεται να λείπει συχνά από τη δουλειά της. Για να μην
απολυθεί αναγκάζεται να βρίσκει έναν αναπληρωτή να
κάνει τα μαθήματά της, τον οποίο τον πληρώνει από το
μισθό της!!! Εκεί στη χώρα της ελευθερίας και της
δημοκρατίας…
Στη Γερμανία ήδη ξεκίνησε η συζήτηση για την
αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 70
χρόνια ( αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια στα 67, όπως
και στη χώρα μας). Η μεθόδευση αυτή στόχο έχει να
υλοποιηθεί η απόφαση των οργάνων της ΕΕ για μετάβαση στο καθεστώς «της ενεργού γήρανσης». Διευκρινίζουμε πως το ανώτατο όριο των 70χρονών δεν σημαίνει πως οι εργαζόμενοι θα συνταξιοδοτούνται οπωσδήποτε στην ηλικία αυτή, αφού η «ενεργός γήρανση»
στηρίζεται στην αδυναμία των ηλικιωμένων- συνταξιούχων να επιβιώσουν με τις πενιχρές συντάξεις που θα
αποδίδονται, οπότε θα υποχρεώνονται να συνεχίζουν
να εργάζονται μέχρι τον… ανενεργό θάνατο!!! Πρόσφατη έρευνα έδειξε πως το 2036 το 20% των 67χρονων συνταξιούχων θα ζει στα όρια της φτώχειας.
Φανταστείτε τι θα γίνεται με τους 70χρονους. Φτώχεια
και των προπάππων!!!
Ερώτημα. Όταν η «ενεργός γήρανση» θα εφαρμοστεί γενικά και υποχρεωτικά σε όλη την ΕΕ, τι θα λένε
και θα κάνουν οι διάφοροι ντόπιοι «αρχηγοί», αριστεροί
και δεξιοί, τύπου Τσίπρα και Μητσοτάκη;

Το ποιηματάκι μας
Με ψίχουλα και ψέματα
δεν θα μας ξεγελάτε,
την ψήφο μας να πάρετε,
κι αμέ μην καρτεράτε.
Τσακίσατε τα δίκια μας,
κλέψατε τις συντάξεις.
ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ μαζί
κι οι δύο παρατάξεις,
ΑΝΕΛ, ΠΟΤΑΜΙ και ΚΙΝΑΛ,
Λεβέντης, Χρυσαυγίτες
του χτες, του σήμερα και του αύριο
είσαστε οι ρουφήχτρες.
Στις κολεγιές βρισκόσαστε
όλοι μαζί αντάμα
και τάχαμου τσακώνεστε
μόνο για τη ρεκλάμα.
Αλλά σ’ εφοπλιστές και ΣΕΒ
στεκόσαστε κλαρίνο
και στην πρεσβεία του Πάιατ
παίζετε μαντολίνο.
Μα εγώ το πήρα απόφαση
και πίσω δεν θα μείνω.
Την ψήφο μου εις τους εχθρούς
ποτές δεν παραδίνω.
Κι αύριο μετά τις εκλογές
πάλι στους δρόμους θα ‘μαι
και τις πομπές σας τις φριχτές
πάντοτε θα θυμάμαι.

