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Η συμφωνία για τις
αμερικάνικες βάσεις
Κυριάρχησε στο διάστημα αυτό η υπόθεση της υπογραφής της συμφωνίας με τις ΗΠΑ για την ανανέωση
και επέκταση του καθεστώτος των αμερικάνικων (και
ΝΑΤΟικών ταυτόχρονα) βάσεων στη χώρα μας. Συμφωνία που προβλέπει στην ουσία την επ’ αόριστο ισχύ του
καθεστώτος της εγκατάστασής τους, την επέκταση,
εκσυγχρονισμό των ήδη λειτουργουσών, αλλά και τη
δημιουργία νέων σε όλη τη χώρα.
Στήνεται ένα τεράστιο πλέγμα στρατιωτικών, πολεμικών βάσεων, που τον επιτελικό ρόλο της λειτουργίας,
των στόχων, των σχεδιασμών και των εκτελεστικών
δράσεων, που θα εκπορεύονται από αυτές, θα έχει η
πολιτική και στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ, με κέντρο
ελέγχου την αμερικάνικη πρεσβεία υπό την ευθύνη του
εκάστοτε αμερικανού πρέσβη. Το πρόγραμμα απανωτών επισκέψεων και επιθεωρήσεων του σημερινού
αμερικανού πρέσβη Τζ. Πάιατ στα μέρη όπου θα εγκατασταθούν οι νέες βάσεις (Αλεξανδρούπολη, Στεφανοβίκιο, Θεσσαλονίκη, Πάτρα- Άραξος κ.α.) δεν συνιστά
μια απλή διπλωματική δραστηριότητα. Αποτελεί κυρίαρχο στόχο της αμερικάνικης εξωτερικής πολιτικής η
αναβάθμιση των στρατιωτικών- πολεμικών δυνατοτήτων και ικανοτήτων των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή,
όπου η σύγκρουση συμφερόντων με τη Ρωσία και την
Κίνα, αλλά και άλλων δυνάμεων όπως το Ιράν, παίρνει
χαρακτηριστικά ανοιχτής οικονομικής, αλλά και στρατιωτικής, όχι ακόμα πολεμικής, αντιπαράθεσης.
Η επίσκεψη Πομπέο στη χώρα μας και οι συζητήσεις
του με την κυβέρνηση για την υπογραφή της συμφωνίας ήταν η κατακλείδα των εξελίξεων για το ζήτημα
αυτό.
Ποια είναι τα ζητήματα που αξίζει να επισημανθούν
ιδιαίτερα.
Πρώτον, πως η συμφωνία χαίρει της αδιαφιλονίκητης εύνοιας και αποδοχής εκ μέρους όλων των αστικών πολιτικών δυνάμεων, μικρών και μεγάλων, κοινοβουλευτικών ή όχι. Ταυτίστηκαν απόλυτα. Ιδιαίτερα η
ΝΔ, σαν σημερινή κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ σαν προηγούμενη. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ προετοίμασε,
προώθησε τον σχεδιασμό, τακτοποίησε όλες τις λεπτομέρειες και τα σημεία- κλειδιά της συμφωνίας και η ΝΔ
ολοκλήρωσε το έργο βάζοντας τις τελικές υπογραφές.
«Η συνέχεια του κράτους» στο θέμα αυτό- όπως άλλωστε και σχεδόν σε όλα τα άλλα- δεν αμφισβητήθηκε
ούτε κατά διάνοια από κάποιο από τα κόμματα του
αστικού πολιτικού σκηνικού. Αντίθετα όλα υπογράμμισαν την απόλυτη ομοφωνία τους πως «στα εθνικά
θέματα δεν μπορούν να υπάρχουν μικροκομματικές
αντιπαραθέσεις». Αγία οικογένεια!!!
Δεύτερον, πως και στο ζήτημα αυτό μοναδικός αντίπαλος αναδείχτηκε και πάλι το εργατικό και λαϊκό κίνημα, προβάλλοντας τα ξεκάθαρα αντιιμπεριαλιστικά
χαρακτηριστικά του. Με πρωτοβουλία της ΕΕΔΥΕ
συγκροτήθηκε σε χρόνο μηδέν επιτροπή ενάντια στη
συμφωνία, στην οποία δήλωσαν τη συμμετοχή τους το
ΠΑΜΕ και δεκάδες εργατικά συνδικάτα, φορείς του
λαϊκού κινήματος των αυτοαπασχολουμένων, της νεολαίας, των γυναικών, των συνταξιούχων, λαϊκών επιτροπών. Τη συμμετοχή τους στην ενεργό δράση δήλωσαν
συνέχεια στη σελ. 2

Δεκαήμερο Κινητοποιήσεων των
Συνταξιουχικών Οργανώσεων
Με ημερομηνία έναρξης την 1η Οκτώβρη, μέρα
διοργάνωσης αγωνιστικών κινητοποιήσεων από
το συνταξιοδοτικό κίνημα
σε όλο τον κόσμο και τη
συγκέντρωση της ΣΕΑ
στην Αθήνα, ξεδιπλώθηκε
το μεγάλο αγωνιστικό
πλάνο δράσης των οργανώσεων των συνταξιούχων που συμμετέχουν στη
ΣΕΑ. Το πρόγραμμα αυτό
ολοκληρώθηκε στις 11
του μήνα με την Παγκρήτια συγκέντρωση στο
Ρέθυμνο. Η δραστηριοποίηση των σωματείων
μελών της Ομοσπονδίας
μας ήταν και πάλι πρωτοπόρα, πάνω τους στηρίχτηκε η επιτυχία των
συσκέψεων, της ενημέρωσης των συνταξιούχων, ο
συντονισμός και η ενιαία
δράση μαζί με τα σωματεία από τους άλλους
χώρους, η μαζική συμμετοχή στις συγκεντρώσεις
και πορείες. Αποτέλεσε το
πρώτο μήνυμα αντίστασης εκ μέρους του κινήματος στην κυβερνητική
πολιτική, στα σχέδιά της
για πλήρη εξαφάνιση των
κοινωνικών χαρακτηριστικών του ασφαλιστικούσυνταξιοδοτικού συστήματος που έχουν απομείνει, μετά τα αλλεπάλληλα
χτυπήματα που έχουν
δεχτεί κύρια από την προηγούμενη δεκάχρονη επίθεση από τις κυβερνήσεις
των μνημονιακών χρόνων
της καπιταλιστικής κρίσης
(ΠΑΣΟΚ, ΝΔ- ΠΑΣΟΚ και
διάφοροι, ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ
και ΣΥΡΙΖΑ).
Τα σχέδια αυτά έχουν
την σφραγίδα των απαιτήσεων των ισχυρών ιδιωτικών μονοπωλιακών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της
ασφάλισης, στοχεύουν
στην ιδιωτικοποίηση του
συνταξιοδοτικού, ξεκινώντας από τις επικουρικές
συντάξεις, όπως έχει ήδη

εξαγγείλει η κυβέρνηση.
Το συνταξιοδοτικό αποτελεί ευρύ πεδίο ανάπτυξης
της κερδοφορίας αυτών
των συμφερόντων, που
όλα τα προηγούμενα χρόνια και λόγω της δυναμικής αντίστασης του κινήματος για την υπεράσπιση
των κοινωνικών χαρακτηριστικών του, δεν τους
άφηνε πολλά περιθώρια
ανάπτυξης της δράσης
τους.
Η κρίση και η υποχώρηση του κινήματος, η ανάπτυξη των αντιλήψεων του
«μικρότερου κακού», του
«ότι χάσαμε- χάσαμε, ας
γλιτώσουμε ότι μπορούμε», οι αυταπάτες για θετικές λύσεις από τις «αριστερές» δυνάμεις, ο
ρόλος του εργοδοτικού
και κυβερνητικού συνδικαλισμού, που πήρε νέες
μορφές απροκάλυπτης
υπεράσπισης των επιλογών του κεφαλαίου και
των κυβερνήσεων, σαμποταρίσματος των αγώνων
και των διαθέσεων αντίστασης των εργαζομένων
και του λαού, ένα καλοδουλεμένο δίκτυο προπαγάνδας από ΜΜΕ και
άλλους μηχανισμούς αποπροσανατολισμού
και
εκμετάλλευσης της απελπισίας των συνταξιούχων

κύρια, άνοιξαν το δρόμο
στο πέρασμα και εφαρμογή όλου του αντιασφαλιστικού πλαισίου, που τσάκισε τις συντάξεις των
σημερινών συνταξιούχων
και τα ασφαλιστικά δικαιώματα των επόμενων
γενιών.
Οι δράσεις του συνταξιοδοτικού κινήματος δεν
πρόκειται να σταματήσουν εδώ. Οι Μαραθώνιοι
θα συνεχιστούν μέχρι το
τέλος του 2019 και θα κλιμακωθούν στη νέα χρονιά.
Με μορφές δοκιμασμένες
και για όλα τα ζητήματα.
Το οργανωμένο αγωνιστικό συνταξιοδοτικό κίνημα
θα συνεχίσει να παρεμβαίνει σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο
για όλα τα ζητήματα, μαζί
με το εργατικό κίνημα για
τα θέματα της υπεράσπισης των εργατικών δικαιωμάτων, των συντάξεων,
της δημόσιας υγείαςπερίθαλψης, την ποιότητα ζωής των λαϊκών στρωμάτων. Ταυτόχρονα θα
συνεχίσει να προβάλει, να
διεκδικεί και να παλεύει
ανυποχώρητα για την ανατροπή των πολιτικών των
μνημονιακών
χρόνων,
απαιτώντας την επιστροφή όλων των κλεμμένων
δικαιωμάτων και κατακτή-

σεων των εργαζομένωνσυνταξιούχων. Θα αντιπαλεύει τις παραπλανητικές
μεθοδεύσεις των διάφορων κύκλων, που με την
προβολή των δικαστικών
διεκδικήσεων έχουν στο
στόχο την αποδυνάμωση
του αγωνιστικού τρόπου,
που αναδείχνει το ταξικά
προσανατολισμένο κίνημα των συνταξιούχων.
Επιμένουμε
λοιπόν.
Μόνη διέξοδος είναι οι
αγώνες μας. Κανείς δεν
μπορεί να διαστρεβλώσει
αυτή την αλήθεια. Καμιά
εμπιστοσύνη στην κυβερνητική προπαγάνδα εξαπάτησης ότι οι συνταξιούχοι δεν κινδυνεύουν. Οι
μεθοδευμένες ανατροπές
στο συνταξιοδοτικό δεν
άφησαν κανέναν έξω από
τους στόχους τους. Δεν
υπάρχει ούτε ένας συνταξιούχος που δεν υπέστη
χτύπημα στις συντάξεις
του, που δεν του αφαιρέθηκαν η 13η και 14η, που
δεν είδε την εξαφάνιση
του ΕΚΑΣ, που δεν μέτρησε τη μείωσή τους μέσω
της αύξησης των εισφορών προς τον ΕΟΠΥΥ,
που δεν διαπίστωσε το
τσεκούρωμα της επικουρικής του, που δε κατάλαβε
την περικοπή του οικογεσυνέχεια στη σελ. 2
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Η συμφωνία για τις
αμερικάνικες βάσεις
συνέχεια από τη σελ. 1
και έκαναν πράξη αγωνιστές προερχόμενοι από τις
ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας.
Κορύφωση της δράσης της επιτροπής υπήρξαν οι
κινητοποιήσεις, συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια που
οργανώθηκαν στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες
πόλεις της ημέρα της επίσκεψης του υπουργού εξωτερικών των ΗΠΑ Μ. Πομπέο. Η καταδίκη της συμφωνίας
ήταν κεντρικό ζήτημα αναφοράς και στις άλλες αγωνιστικές δράσεις στο διάστημα αυτό (δύο πανελλαδικές
πανεργατικές απεργίες, συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ και
των συνταξιούχων κ.α.). Αλλά και η πρωτοβουλία για τη
συλλογή υπογραφών ενάντια στη συμφωνία, που
ακόμα συνεχίζεται, ενώ έχουν ήδη συγκεντρωθεί χιλιάδες υπογραφές.
Όσο κι αν προσπαθούν λοιπόν να πείσουν τα παπαγαλάκια, είτε δημοσιογραφικά, είτε πολιτικά, πως ο
αντιαμερικανισμός- με την έννοια της λαϊκής αντιπαράθεσης με τον ιμπεριαλισμό γενικά κι όχι μόνο τον αμερικάνικο- έχει εκλείψει, δεν το καταφέρνουν. Ο αντιιμπεριαλιστικός χαρακτήρας της δράσης του εργατικού
και λαϊκού κινήματος στην Ελλάδα είναι παρών, παραμένει ισχυρός, συνεχίζει να εκφράζει τα γενικότερα
τέτοια αισθήματα των λαϊκών στρωμάτων. Αποτελεί
παράγοντα για την καλλιέργεια και ενίσχυση των χαρακτηριστικών αυτών για τα λαϊκά κινήματα άλλων χωρών
σε όλο τον κόσμο. Την επόμενη, ακόμα πιο ηχηρή απάντηση θα την πάρουν στον γιορτασμό της επετείου του
ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου στις 17 Νοέμβρη.

Δεκαήμερο
Κινητοποιήσεων των
Συνταξιουχικών
Οργανώσεων
συνέχεια από τη σελ. 1
νειακού του επιδόματος,
που δεν κατάλαβε τη μείωση της σύνταξης χηρείας.
Δεν υπάρχει ούτε ένας
συνταξιούχος που δεν
βρέθηκε μπροστά στον
εκβιασμό και στην αναγκαστική κατάσχεση των
αποθεματικών του πραγματικού
«προσωπικού
κουμπαρά» του, που με τη
δουλειά και τις εισφορές
του είχε δημιουργήσει
όλα τα χρόνια του εργάσιμου βίου του στα ταμεία
του, ώστε να έχει εξασφαλισμένη τη σύνταξή του.
Την κατάσχεση και αρπαγή των αποθεματικών των
ταμείων του, κύριας και
επικουρικής ασφάλισης.
Από αυτούς που σήμερα
με απύθμενη υποκρισία
του λένε, πως ο «προσωπικός κουμπαράς», που
θα
εναποθέσει
στα

ΠΑΜΕ- Εργατικό κίνημα: Δράσεις ενάντια
στην πολιτική της κυβέρνησης
Η προσπάθεια της
κυβέρνησης να δημιουργήσει την εντύπωση πως
οι πολιτικές επιλογές της
πείθουν το λαό για την
ορθότητά τους, πως η
«ανάπτυξη για όλους»
έρχεται να χαρίσει και στο
λαό τα πλούσια ελέη της,
πως η αντίδραση και αντίσταση των εργαζομένων
είναι περιορισμένη και
μικρής εμβέλειας έπεσε
στο κενό. Απέναντι στο
δικό της μπαράζ αντεργατικών και αντιλαϊκών
μέτρων αναπτύχθηκε ένα
αντίπαλο μπαράζ κινητοποιήσεων από το εργατικό
και λαϊκό κίνημα. Μέσα σε
ένα μήνα, από την έκθεση
Θεσσαλονίκης και μέχρι
τις 17 Οκτώβρη, έχουν
οργανωθεί και πραγματοποιηθεί από το ΠΑΜΕ, τα
ταξικά εργατικά συνδικάτα δύο πανελλαδικέςπανεργατικές απεργίες
(24/9 και 2/10), τρία
κεντρικά και περιφερειακά συλλαλητήρια (7/9,
17/9, 17/10- σε πολλές
πόλεις και σε άλλες ημερομηνίες), καθώς και τα
περιφερειακά συλλαλητήρια που οργάνωσε η ΣΕΑ
συνταξιούχων από 1/10
μέχρι 11/10.
Δυναμική
ήταν επίσης η παρέμβαση
συνδικάτων, μετά από
κάλεσμα του ΠΑΜΕ, έξω
από το ΣτΕ που συνεδρίασε στις 8/10 για την προσφυγή των βιομηχάνων

ενάντια στις τριετίες,
ζητώντας την κατάργησή
τους. Και ασφαλώς έπεται
συνέχεια.
Επίσης αυτές οι πολύμορφες και δυναμικές
κινητοποιήσεις έριξαν στο
κενό και τις κυβερνητικές
προσπάθειες να παρουσιάσει κάποια ψίχουλα που
έδωσε ή που ανήγγειλε
πως θα μοιράσει στο λαό
σαν απόδειξη της θέλησής της να βελτιώσει το
λαϊκό βιοτικό επίπεδο,

πάντα βέβαια στο πλαίσιο
των ελάχιστων δυνατοτήτων που επιτρέπουν τα
«δημοσιονομικά μεγέθη».
Ελάχιστων για το λαό,
γιατί για το κεφάλαιο οι
δυνατότητες είναι μέγιστες.
Η εξαπάτηση δεν περνάει. Η επίθεση στο εργατικό εισόδημα, με τη
συμπίεση των μισθών, στα
εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα με την
συνέχεια στη σελ. 8

σεντούκια των ιδιωτικών
ασφαλιστικών εταιριών,
θα είναι εξασφαλισμένος
και άρα και η σύνταξή
του. Αυτοί δεν μπόρεσαν
και δεν θέλησαν να διαφυλάξουν, όπως είχαν καθήκον τα αποθεματικά των
δημόσιων ταμείων, που
ήταν υπό τον δικό τους
έλεγχο και τώρα μας λένε
πως θα το κάνουν οι ιδιωτικές εταιρίες, που δεν θα
ελέγχονται από κανέναν,
παρά από τον εαυτό τους
και την κερδοσκοπική
μανία τους.
Δεν υπάρχει ούτε ένας
συνταξιούχος, που να
πιστεύει πως και αυτή η
κυβέρνηση θα του επιστρέψει έστω ένα μικρό
μέρος από τα κλεμμένα.
Κανένας δεν περιμένει να
επιστραφούν τα αρπαγμένα αποθεματικά των
ταμείων. Κανένας δεν
προσμένει πως θα αυξηθούν οι συντάξεις. Δεν
υπάρχουν τέτοια ταξίματα, δεν υπάρχουν τέτοιες
ελπίδες και αυταπάτες.
Αλλά δεν υπάρχει και
κάποιος συνταξιούχος,
που πήρε πίσω λίγα από
τα κλεμμένα, χωρίς την
πίεση των αγώνων που
έγιναν.
Τα ψίχουλα έστω των
επιδομάτων- «δώρων»,
των παράνομα παρακρατηθέντων από τις αυξήσεις για τον ΕΟΠΥΥ, την
ακύρωση της περικοπής
των «προσωπικών διαφορών» έστω στη φάση
αυτή, την επαναφορά των
συντάξεων χηρείας σε
κάποια καλύτερα επίπεδα.
Καμιά εμπιστοσύνη επίσης στους καλοστημένους μηχανισμούς των
κερδοσκόπων της απελπισίας (δικηγόροι κλπ), που
ξανά θα πέσουν σαν τα
κοράκια πάνω στους
συνταξιούχους για να
τους παρασύρουν στην
παγίδα των αγωγών.
Καμιά εμπιστοσύνη στις
«ηγεσίες» κάποιων συνδικαλιστικών οργάνων ή
οργανώσεων- σφραγίδων
συνταξιούχων, που έμμεσα υποστηρίζουν τις
κυβερνητικές επιλογές,
παίρνουν μέρος στην
προσπάθεια αποπροσανατολισμού των συναδέλφων.
Μόνη
εμπιστοσύνη
στην οργάνωση και
στους αγώνες μας. Μόνη
διέξοδος η αγωνιστική
αντίσταση και διεκδίκηση. Μόνος δρόμος η
κοινή δράση με το εργατικό κίνημα.

ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ
που αντιπροσωπεία της ΣΕΑ κατέθεσε
στους υπουργούς κατά τη συνάντησή της
με τον κ. Ν. Μηταράκη

Προς
τον κ. Υπουργό Εργασίας κ. Ιωάννη Βρούτση
τον Υφυπουργό Εργασίας κ. Νότη Μηταράκη
Κύριοι Υπουργοί

Η 1η του Οκτώβρη έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ ως
παγκόσμια ημέρα των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας και των
συνταξιούχων. Οι συνταξιουχικές οργανώσεις, όπως κάθε
χρόνο, έτσι και φέτος οργανώνουν σε όλη την χώρα συγκεντρώσεις διεκδικώντας τα αιτήματα των συνταξιούχων για
μια καλύτερη και αξιοπρεπή ζωή.
Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις τονίζουν
ότι οι συνταξιούχοι όλα τα χρόνια της κρίσης έχουν υποστεί
τεράστιες καταστρεπτικές περικοπές σε όλα τους τα δικαιώματα. Δεν θα κουραστούμε να διεκδικούμε όσα μας έχουν
αφαιρεθεί και να επαναλαμβάνουμε ότι δεν αποδεχόμαστε
τη λογική «ότι έγινε, έγινε». Είμαστε στο δρόμο του αγώνα,
γιατί πιστεύουμε ότι με τον πλούτο που παράξαμε εμείς οι
συνταξιούχοι και οι σημερινοί εργαζόμενοι παράγουν, μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα εμείς και τα παιδιά μας. Όσα
διεκδικούμε, είναι κατακτημένα με αγώνες δικαιώματα, αποτελέσματα της εργασίας μας, δεν τα δανειστήκαμε και δεν
τα χρωστάμε σε κανέναν.
Η ανησυχία μας για το μέλλον είναι εύλογη γιατί, ενώ οι
κυβερνήσεις αλλάζουν, τα προβλήματα παραμένουν και οι
πολιτικές που ακολουθούνται συνεχίζουν στην ίδια κατεύθυνση. Αυτά που χάσαμε την περίοδο της κρίσης συμπληρώνονται με νέα αντισυνταξιουχικά αντιλαϊκά μέτρα την
περίοδο της ανάπτυξης. Είμαστε ανήσυχοι γιατί βλέπουμε
ότι όλο το αντιασφαλιστικό αντισυνταξιουχικό νομικό οπλοστάσιο που ψηφίσθηκε την περίοδο της κρίσης παραμένει
και συμπληρώνεται. Τα αντισυνταξιουχικά μέτρα που έρχονται να προστεθούν το επόμενο διάστημα πάνω στα προηγούμενα, εξαφανίζουν ότι με σκληρούς αγώνες είχαμε
κατακτήσει. Ειδικά με την επικείμενη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4387/16 με τον επανυπολογισμό και την
αφαίρεση της προσωπικής διαφοράς οι συντάξεις μας θα
γίνουν προνοιακά βοηθήματα.

Αγωνιζόμαστε και απαιτούμε:

• Κατάργηση του νόμου 4387/16 (νόμος Κατρούγκαλου) και
όλων των αντιασφαλιστικών νόμων.
• Να δοθούν άμεσα αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις και να
ορισθεί η κατώτερη σύνταξη στα 600 ευρώ από τα 360 που
είναι σήμερα.
• Αφορολόγητο ποσό 12.000. Μείωση του πρώτου φορολογικού κλιμακίου από 22% στο 9% για ετήσιο εισόδημα μέχρι
20.000 ευρώ.
• Να αποδοθούν άμεσα χωρίς προαπαιτούμενα, όσα παράνομα και αυθαίρετα έχουν παρακρατηθεί σε κύριες - επικουρικές συντάξεις.
• Άμεση καταβολή κύριων και επικουρικών συντάξεων σε
όσους εκκρεμεί η καταβολή τους. Άμεση πρόσληψη προσωπικού στον ΕΦΚΑ.
• Άμεση ανακεφαλαιοποίηση των ασφαλιστικών μας ταμείων.
• Άμεση καταβολή σε όλους τους συνταξιούχους των πληρωμένων δώρων μας.
• Αποκλειστικά δημόσιο σύστημα παροχής κοινωνικής
ασφάλισης.
• Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν υγεία ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη για όλους χωρίς προϋποθέσεις και προαπαιτούμενα.
• Άμεση χρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος υγείας
από τον κρατικό προϋπολογισμό για κάλυψη όλων των αναγκών των δημόσιων δομών. Την δωρεάν παροχή όλων των
ιατρικών και εξεταστικών επισκέψεων, της φαρμακευτικής
και νοσοκομειακής αγωγής.
• Την επαναλειτουργία όλων των δομών υγείας που έκλεισαν και των μονάδων που καταργήθηκαν. Την άμεση πρόσληψη του αναγκαίου ιατρικού, παραϊατρικού και βοηθητικού προσωπικού. Την χρηματοδότηση για την προμήθεια
των απαραίτητων αναλώσιμων, φαρμάκων κ.α.
• Κατάργηση των παρακρατήσεων για την υγεία στις κύριες
και επικουρικές συντάξεις.
• Άμεση απόδοση σύνταξης στους συνταξιούχους του
ΟΑΕΕ, που οφείλουν πάνω από 20.000 ευρώ, με την αναλογία των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν καταβάλει, και
απόδοση του παρακρατηθέντος ποσού για κοινωνικό τουρισμό, του νόμου 3863/10.
• Άμεση καταβολή στις συνταξιουχικές οργανώσεις των
ποσών που έχουν παρακρατηθεί για λογαριασμό τους από
τους συνταξιούχους που εκπροσωπούν, για τις συνδικαλιστικές και κοινωνικές ανάγκες των συνταξιουχικών οργανώσεων και των συνταξιούχων.

Κ. Υπουργοί

Η συγκέντρωση της Αττικής θα πραγματοποιηθεί την
Τρίτη 1.10.2019 ώρα 10π.μ. και θα ακολουθήσει πορεία στο
υπουργείο σας. Θα είμαστε εκεί στις 11.30, παρακαλούμε
να δεχτείτε την αντιπροσωπία μας προκειμένου να σας
θέσουμε το υπόμνημά με τα αιτήματά μας.

ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ
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Οι αποφάσεις του ΣτΕ

Ορισμένα ζητήματα που προκύπτουν από τις πρόσφατες αποφάσεις του
ΣτΕ για το ασφαλιστικό και τη συνταγματικότητα του νόμου 4387/2016
Δίνουμε ορισμένα βασικά στοιχεία για τα ζητήματα τις διαμόρφωσης των
συντάξεων, την αναδρομικότητα λόγω διορθώσεων
παρανομιών που έγιναν
μετά την ψήφιση και
εφαρμογή των αντισυνταξιουχικών νόμων, καθώς
και τις πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ.
Μετά τη δημοσίευση
των τριών αποφάσεων του
ΣτΕ, από την κυβέρνηση,
ΜΜΕ σε συνδυασμό με
μεγολοδικηγορικά γραφεία, έχει στηθεί
μια
τεράστια καμπάνια αποπροσανατολισμού
με
μισές αλήθειες και ψέματα, που κυρίως εστιάζονται στην απόδοση αναδρομικών από διάφορες
παράνομες παρακρατήσεις, που έχουν γίνει στις
κύριες και επικουρικές
συντάξεις. Όλη η εκστρατεία στοχεύει στον αποπροσανατολισμό από τα
νέα αντεργατικά μέτρα,
που φέρνει για ψήφιση η
κυβέρνηση και στην καλλιέργεια ψεύτικων προσδοκιών και αυταπατών στους
συνταξιούχους. Κρύβουν
την ουσία των πολιτικών
των κυβερνήσεων- και της
σημερινής- που είναι ο
σφαγιασμός του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος, επιμελώς αποσιωπάται ότι η κυβέρνηση θα
προχωρήσει σε νέο ασφαλιστικό νόμο με βάση τους
τρεις πυλώνες και την ιδιωτικοποίηση κυρίως της
επικουρικής σύνταξης και
έπονται και οι κύριες
συντάξεις.
Πώς έχουν τα πράγματα μετά από τις τελευταίες αποφάσεις (δημοσιεύτηκαν οι συμπεριλήψεις)
του ΣτΕ για μια σειρά
ζητήματα που αφορούν
τον νόμο Κατρούγκαλου
4687/16 (θα δούμε πιο
αναλυτικά την ολοκληρωμένη απόφαση του ΣτΕ).
Ωστόσο η περίληψη αυτών
των αποφάσεων, που
έχουν εφαρμογή από
4/10/2019, δίνει την ουσία
των θεμάτων για τα οποία
το ΣτΕ
αποφάσισε και
κρίνει τα παρακάτω ζητήματα ως εξής:
1. Θεωρεί συνταγματική
την ίδρυση του ΕΦΚΑ
(δεν εξαιρείται το δημόσιο), όπως διεκδικούσε
η Ομοσπονδία Συντ/
χων του Δημοσίου κ.α.
Άρα η βασική δομή του
νόμου για την ενοποίηση όλων των ασφαλιστικών ταμείων ως
βασικό εργαλείο του

συστήματος για την
«αναμόρφωση»
του
ασφαλιστικού,
στην
βάση των απαιτήσεων
ΕΕ και κεφαλαίου γίνεται δεκτή.
2. Δέχεται ότι όλοι οι
συνταξιούχοι παλιοί –
νέοι – μελλοντικοί υπάγονται στο ν.4387/2016,
δεν υπάρχει για τους
πριν ή μετά το 1993
καμιά διάκριση ή διαφορά.
3. Συνταγματική κρίθηκε
με ψήφους 13 υπέρ και
12 κατά η διάταξη, που
ορίζει ως βάση επανυπολογισμού των κύριων
συντάξεων το ύψος,
στο οποίο αυτές είχαν
διαμορφωθεί μετά τις
περικοπές των προηγούμενων νόμων, την
31/12/2014, διότι υπήρξε κατά την επεξεργασία του ν. 4387/16
επαρκής αναλογιστική
μελέτη. Πρόκειται για
σημαντικότατες αποφάσεις, γιατί ουσιαστικά το δικαστήριο θεωρεί συνταγματικές όλες
τις περικοπές, που
έχουν γίνει στις κύριες
συντάξεις αλλά και τον
επανυπολογισμό τους,
που
όρισε ό νόμος
Κατρούγκαλου.
Ένα παράδειγμα για το
πώς έχει διαμορφωθεί
σήμερα η κατάσταση
στις κύριες και επικουρικές συντάξεις μετά
τις περικοπές και τον
επανυπολογισμό τους,
που προκύπτει πριν
αλλά και μετά από τον
νόμο Κατρούγκαλου:
ένας συνταξιούχος που
βγήκε στην σύνταξη
πριν από την κρίση, και
συμπλήρωνε όλες τις
προϋποθέσεις
με
βαριάανθυγιεινά,
έπαιρνε συνολικά κύρια
και επικουρική σύνταξη
με 14 μισθούς τον
χρόνο περίπου 35.000
ευρώ μικτά. Σήμερα με
τις περικοπές που του
έγιναν πριν τον νόμο
Κατρούγκαλου με 12
μισθούς τον χρόνο
παίρνει σύνολο κύριας
και επικουρικής περίπου 17.000 ευρώ τον
χρόνο. Ακόμη η κύρια
σύνταξή του περικόπτεται κατά το ποσό της
προσωπικής διαφοράς,
που όμως, με βάση την
απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης δεν
καταργείται, με αποτέλεσμα το σύνολο του
ποσού που παίρνει σαν
μηνιάτικες αποδοχές να

παραμένει το ίδιο.
Όμως στην προσωπική
διαφορά (που αναγράφεται και διευκρινίζεται
σε ξεχωριστή θέση στο
εκκαθαριστικό
του
σημείωμα) θα ενσωματώνεται κάθε αύξηση
της σύνταξης, που
πιθανόν δοθεί στο μέλλον (δηλαδή στην
πράξη δεν θα δίνεται η
αύξηση), μέχρις ότου
εξισωθεί το άθροισμα
προσωπικής διαφοράς
και
σύνταξης
του
παλιού συνταξιούχου
με τις συντάξεις όσων
βγουν στη σύνταξη από
1.1.19.
Αυτό σημαίνει ότι για
όλους τους νέους συνταξιούχους, που θα βγαίνουν στην σύνταξη από
την 1.1.19, οι συντάξιμες
αποδοχές τους θα έχουν
νέα μείωση, που στις
μεγαλύτερες συντάξεις
θα φθάνει και τα 250 ευρώ
το μήνα και από εκεί και
κάτω θα διαβαθμίζεται.
Ειδικά για τους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ το ποσό
αυτό θα είναι κατά 220
ευρώ μεγαλύτερο, γιατί
αυτή η κατηγορία συνταξιούχων είχαν από παλιότερα ένα μπόνους από 220
ευρώ πάνω από τους
άλλους συνταξιούχους,
που τους αποδίδονταν με
προεδρικό
διάταγμα.
Ήδη στα εκκαθαριστικά
τους η προσωπική διαφορά είναι μέχρι 420 ευρώ.
4. Αντισυνταγματική κρίθηκε η περικοπή που
έγινε σε όσους συνταξιούχους είχαν άθροισμα
1300 ευρώ μικτά κύριας
και επικουρικής. Αυτό
αφορά 260.000 επικουρικές διότι δεν προηγήθηκε
αναλογιστική
μελέτη. Κατά συνέπεια
θεωρείται άκυρος ο
τρόπος υπολογισμού
των επικουρικών για
τους νυν και τους μελλοντικούς συνταξιούχους. Έτσι πρέπει να
υπάρξει αναλογιστική
μελέτη και με βάση

αυτή η κυβέρνηση να
εκδώσει νέο νόμο.
Πιο αναλυτικά για το τι
έχει γίνει εδώ: Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μετά την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου έκανε επανυπολογισμό στις επικουρικές. Τι
έκανε συγκεκριμένα; Πήρε
από τις μεγαλύτερες επικουρικές συντάξεις χρήματα και με αυτή την εσωτερική ανακατανομή, (από
αυτούς που είχαν άθροισμα κύριας και επικουρικής πάνω από 1300 ευρώ)
κάλυψε τα ελλείμματα του
επικουρικού (ΕΤΕΑΕΠ),
που το 2019 θα έχει πλεόνασμα 100 εκατομμύρια
ευρώ. Άφησε τις μικρότερες επικουρικές στο ύψος
που είχαν διαμορφωθεί
από τις προηγούμενες
περικοπές ή τις μείωσε
ελάχιστα, (σωστά βέβαια
έγινε αυτό), με αποτέλεσμα όμως κάποιος που
εργάσθηκε 35 και 40 χρόνια να παίρνει μικρότερη
επικουρική σύνταξη, από
κάποιον που εργάσθηκε
15 και 20 χρόνια.
5. Αντισυνταγματικός κρίθηκε ο τρόπος υπολογισμού
των
κύριων
συντάξεων με συντελεστή
αναπλήρωσης
μέχρι 46,8% για 42 έτη
ασφάλισης. Άρα και για
την περίπτωση αυτή, με

βάση την απόφαση του
ΣτΕ, πρέπει να υπάρξει
νέος νόμος. Εδώ μπορεί να υπάρξει ελάχιστη αύξηση στις σημερινές καταβαλλόμενες
συντάξεις, σε ελάχιστους συνταξιούχους,
και όχι στις αρχικές
συντάξεις που έπρεπε
να λαμβάνουν πριν από
τις πρώτες περικοπές.
6. Το ΣτΕ δέχεται πως το
κράτος έχει την υποχρέωση να εγγυάται
την
χρηματοδότηση
των ελλειμμάτων των
ταμείων για τις κύριες
και επικουρικές, εφ’
όσον δημιουργηθούν
τέτοια. Δηλαδή εάν με
την ενεργοποίηση των
«μηχανισμών εξισορρόπησης» (κόφτες) οι
περικοπές υπερβαίνουν
το νομοθετημένο ύψος
των αποθεματικών των
ταμείων.
7. Για τα αναδρομικά ισχύει μόνο η προηγούμενη
απόφαση του ΣτΕ του
2015, που έβγαλε αντισυνταγματικoούς τους
ν. 4051 και 4093/2012
και αφήνει εκκρεμότητα για απόδοση αναδρομικών από το 2015
– 2016 σε όλους τους
συνταξιούχους, ανεξάρτητα εάν έκαναν
προσφυγή σε δικαστήρια ή αίτηση (θα δούμε
και την ολοκλήρωση
της απόφασης).
Για τα αναδρομικά
αυτά, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εκείνο το οποίο δια
στόματος υπουργών της
έλεγε, ήταν ότι θα τα αποδώσει, όποτε της επέτρεπαν τα δημοσιονομικά
περιθώρια σε όλους τους
συνταξιούχους ανεξάρτητα από προσφυγές, πράγμα που δεν έκανε. Η

κυβέρνηση της Ν.Δ λέει
σχεδόν τα ίδια, αφού
βέβαια δει και αξιολογήσει
το κόστος όλων των δικαστικών αποφάσεων και
επίσης αν της επιτρέπουν
τα δημοσιονομικά μεγέθη
της οικονομίας.
Υπάρχει ακόμη ένα
στοιχείο το οποίο σε όλη
αυτή την υπόθεση έχει την
δική του σημασία. Το ΣτΕ
όπως είναι γνωστό κρίνει
μόνο τη συνταγματικότητα της νομοθεσίας. Ο
ΕΦΚΑ για όλα αυτά τα
ζητήματα έχει προσφύγει
στον Άρειο Πάγο και ζητάει από το ανώτατο δικαστήριο, να δικάσει αυτές
τις υποθέσεις επί της
ουσίας, δηλαδή εάν τα
χρήματα αυτά πρέπει να
αποδοθούν, την στιγμή
που υπάρχουν δυσκολίες
στην οικονομία και αυτές
οι καταβολές θα βλάψουν
το κοινωνικό σύνολο.
Ακόμη η κυβέρνηση της
Ν.Δ ισχυρίζεται ότι εάν
μετά την ψήφιση του νέου
ασφαλιστικού, προκύψουν
διαφορές στις κύριες και
επικουρικές συντάξεις σε
όφελος των συνταξιούχων, αυτές θα αποδοθούν
σε όλους αλλά με αναδρομική ισχύ από την έκδοση
της απόφασης του ΣτΕ.
Άλλωστε οι ίδιες οι αποφάσεις του ΣτΕ προνοούν
πως, για λόγους δημοσιονομικού συμφέροντος, τα
αποτελέσματα των αποφάσεών του σαν κυβερνητικές διορθώσεις υπέρ
των συνταξιούχων θα
έχουν ισχύ από την ημερομηνία ανακοίνωσης των
αποφάσεών του και όχι
από την ημερομηνία ψήφισης του νόμου Κατρούγκαλου στις 12.5.16, διευκολύνοντας έτσι την
κυβέρνηση.

Οι αντεργατικοί νόμοι
θα μείνουν στα χαρτιά.
Το ταξικό εργατικό κίνημα θα τους ακυρώσει
στην πράξη, με τους
αγώνες του.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Οι στήλες με θέμα την δράση των οργανώσεων της Ομοσπονδίας δεν θα έχουν ξεχωριστή αρθρογραφία σε αυτό
το φύλλο του ΠΑ, αφού όλες οι δραστηριότητές τους αναλώθηκαν στις προσπάθειες για την επιτυχία της συμμετοχής των μελών τους και των συναδέλφων στις κινητοποιήσεις που προγραμμάτισε και οργάνωσε η ΣΕΑ σε
συνεργασία με τα τοπικά σωματεία σε κάθε νομό, καθώς επίσης και στη συμμετοχή στις δραστηριότητες του
εργατικού κινήματος, του ΠΑΜΕ σε όλη αυτή την περίοδο, για τις οποίες γίνονται γενικότερες αναφορές στα
κεντρικά κείμενα του φύλλου, χωρίς ιδιαίτερη Απαρουσίαση στις ξεχωριστές δραστηριότητες κάθε σωματείου.
Στη θέση τους δημοσιεύουμε τις φωτογραφίες από τις περιφερειακές συγκεντρώσεις.

Καλαμάτα 3/10
Λάρισα 3/10

Λιβαδειά 3/10

Θεσσαλονίκη 9/10

Κομητηνή 8/10

Ρέθυμνο 11/10

Πάτρα 10/10

ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ
Μεγάλες αντιιμπεριαλιστικές λαϊκές
συγκεντρώσεις ενάντια στη συμφωνία με
τις ΗΠΑ για τις βάσεις
Ένα μεγάλο λαϊκό ποτάμι ξεχύθηκε στην Αθήνα την ημέρα που ο Πομπέο, εκπρόσωπος του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού ήρθε για να βάλει την αιματοβαμμένη υπογραφή του στη συμφωνία που ΝΔ- ΠΑΣΟΚ- ΣΥΡΙΖΑ και ξανά ΝΔ συνδιαμόρφωσαν
διαχρονικά με την αμερικάνικη πολιτική ηγεσία. Κορυφαία στιγμή η συνάντηση
Τρραμπ- Τσίπρα κατά την επίσκεψη του δεύτερου στις ΗΠΑ πριν τέσσερα χρόνια,
όπου και παίχτηκε το προτελευταίο επεισόδιο για τη συμφωνία. Το τελευταίο παίχτηκε στις 5 του Οκτώβρη με την υπογραφή της από τον Πομπέο και τον Δένδια, που
καμαρώνοντας μας έδειχναν στην κοινή φωτογραφία τα ντοσιέ με τα κείμενα που
μόλις είχαν επικυρώσει. Ο Πομπέο κι ο Δένδιας που καμάρωνε δίπλα του για τις
πομπές του.
Από μέρες πριν είχε ξεκινήσει μια δυναμική καμπάνια ενάντια στη συμφωνία από
την ΕΕΔΥΕ και τα παραρτήματά της και στην υπόλοιπη χώρα, ειδικά εκεί όπου υπάρχουν ή στήνονται νέες αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις, μαζί με τα εργατικά συνδικάτα
και φορείς του λαϊκού κινήματος, που οργάνωσαν κοινή επιτροπή δράσης ενάντια
στη συμφωνία. Με εξορμήσεις με ενημερωτικό υλικό, τη συλλογή υπογραφών, αφίσες, πανό και άλλους τρόπους προπαγανδίστηκε η συγκέντρωση ενάντια στη συμφωνία στην Αθήνα με την σχεδιασμένη πορεία προς την αμερικάνικη πρεσβεία.
Τέτοιες δυναμικές κινητοποιήσεις έγιναν στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη,
στη Λάρισα, στην Πάτρα, στην Κρήτη.
Κατάπιαν τη γλώσσα τους όλοι εκείνοι που τόσο καιρό μας παπαγαλίζουν πως ο
αντιαμερικανισμός στη χώρα μας έσβησε. Κατάπιαν και τις πέννες τους, τις κάμερες
και τα μικρόφωνά τους στην προσπάθεια να εξαφανίσουν τις συγκεντρώσεις. Να μην
πάρει χαμπάρι ο κόσμος πως έγιναν. Να μην καταλάβει πως υπάρχει και λαός που
αντιδρά, δεν υπογράφει την μετατροπή της χώρας μας σε μια απέραντη δολοφονική
βάση, από την οποία θα εξορμούν οι δυνάμεις του πολέμου και της καταστροφής
ενάντια στις χώρες και τους λαούς της περιοχής για χάρη των αμερικάνικων συμφερόντων.
Δεν μπόρεσαν όμως να εμποδίσουν ούτε τις πορείες, ούτε τα συνθήματα «φονιάδες των λαών αμερικάνοι», που θα ακούγονται όσο καιρό θα υπάρχουν εδώ τέτοιοι,
ούτε το κόκκινο γιαούρτωμα του αγάλματος του πρώτου παγκόσμιου φονιά μετά τη
λήξη του Β΄ΠΠ, ούτε το κάψιμο της αμερικάνικης και ΝΑΤΟικής σημαίας έξω από την
πρεσβεία των φονιάδων ιμπεριαλιστών.
Να το ξέρουν, να το πάρουν απόφαση. Τούτος ο λαός δεν ξεχνά, δεν σκύβει το
κεφάλι, δεν υπογράφει, παραμένει περήφανος, αδούλωτος, αγωνιστής.

Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
ήταν ιμπεριαλιστικός. Τον έκαναν οι καπιταλιστές. Τον κήρυξαν οι φασίστες με την ανοχή
και τη βοήθεια των άλλων
ιμπεριαλιστών. Τον τσάκισε ο
κόκκινος στρατός της
Σοβιετικής Ένωσης, η αντιστασιακή πάλη των λαών.
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Θέλει δεν θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να αποφύγει ούτε τις αποκαλύψεις για το
ρόλο του σαν κυβέρνηση, ούτε να αποστασιοποιηθεί από δραστηριότητες, που
πάντα θα παίζουν μεγάλο ρόλο στην πολιτική του δυναμικότητα, ούτε να πέφτει σε
αντιφάσεις, προσπαθώντας από τη μια να υπερασπιστεί την κυβερνητική πολιτική
του, αλλά και να ξεγελάει λαϊκά αυτιά με φραστικές οβιδιακές μεταμορφώσεις.
Οι αποκαλύψεις της Deutsche Welle για τις διασυνδέσεις και επαφές που αμέσως μετά τις εκλογές του 2012 απέκτησε η ηγετική ομάδα του με την ηγετικά
στελέχη της γερμανικής κυβέρνησης (ο Τσίπρας συναντήθηκε με τον Σόιμπλε,
αλλά και ομάδα των Δραγασάκη, Σταθάκη με άλλους), που απέδωσαν την εκτίμηση στους γερμανούς πως μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν συνιστούσε μια ανατρεπτική
και επικίνδυνη για την ευρωζώνη περίπτωση, ενώ σύντομα αποφάνθηκαν πως ο
«μικρός» (Τσίπρας) μαθαίνει γρήγορα». Με τους δάσκαλους λοιπόν που έκατσε ο
ΣΥΡΙΖΑ έμαθε τα γράμματα που ζήσαμε στην κυβερνητική του τετραετία.
Δεν θα μπορούσε να λείψει βέβαια από τη μάζωξη των μεγαλύτερων ευρωπαίων
καπιταλιστών και υψηλών αξιωματούχων (ανάμεσά τους βέβαια και κάποιοι ακροδεξιοί πρωθυπουργοί), που οργάνωσε το ίδρυμα Ambrosetti στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας. Για δεύτερη φορά έδωσε το «παρών», για να δηλώσει και πάλι πως θα είναι στη
διάθεσή τους για μια επόμενη κυβερνητική θητεία.
Δεν μπορεί να λείπουν και οι αλληλοφιλοφρονήσεις ανάμεσα σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ για
τα πεπραγμένα τους. Σε συνέντευξή του στην αμερικάνικη Ουάσιγκτον Ποστ ο Κ.
Μητσοτάκης επισήμανε πως «είναι καλό και έχει ενδιαφέρον που ο κ. Τσίπρας, ενώ
ξεκίνησε ως ριζοσπάστης αριστερός, συμμετέχοντας σε διαμαρτυρίες έξω από την
αμερικάνικη πρεσβεία, κατέληξε να γίνει ένας πολύ στενός φίλος των ΗΠΑ», απαντώντας στην ερώτηση για την αρκετά καλή σχέση του προέδρου Τραμπ με τον πρώην
πρωθυπουργό Α. Τσίπρα.
Όμως και ο Αλέξης είπε καλά λόγια για τον Κυριάκο. Μιλώντας στην ΚΠΕ του
ΣΥΡΙΖΑ είπε πως «μια χαρά τα πήγε ο κος Μητσοτάκης στη Ν. Υόρκη… και εγώ θέλω
να τον συγχαρώ γιατί είπε αυτό ακριβώς που έπρεπε να πει, αν ήθελε να τον πάρουν
σοβαρά οι συνομιλητές του». Διευκρινιστικά ο Κ. Μητσοτάκης έκανε συζητήσεις για
τη Συμφωνία των Πρεσπών, το προσφυγικό, το χρέος πάνω ακριβώς στη βάση που
του δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ σαν κυβέρνηση. Κι οι δυο τηρούν σχολαστικά το «το
κράτος έχει συνέχεια».
Στη διακήρυξη του νέου ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο θα ενταχθούν εκτός των άλλων και
οι «ανήσυχοι πολίτες»(!!!)- να δούμε τι άλλο θα σκαρφιστούν-, αναφέρεται πως «οι
ΗΠΑ υποβοηθούν την αστάθεια στην περιοχή μας στηρίζοντας με δογματική
μονομέρεια την πολιτική της κυβέρνησης του Ισραήλ». Πόσα θέλουν για να μας
τρελάνουν. Καλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι που έφτιαξε την ισχυρότερη κολιγιά, που είχε
ποτέ η χώρα μας με το Ισραήλ σε πολιτικό, οικονομικό και ειδικά στρατιωτικό
επίπεδο, υποστηρίζοντας υπερδογματικά την πολιτική του Ισραήλ; Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
είναι που έμπασε και τις ΗΠΑ στην τριμερή Ελλάδας- Κύπρου- Ισραήλ ενισχύοντας την παρέμβασή τους στην περιοχή, όπως έκανε και με την τριμερή ΕλλάδαςΚύπρου- Αιγύπτου; Μέχρι προχτές δεν μας πιπίλιζε το μυαλό πως η παρουσία των
ΗΠΑ είναι παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας και μάλιστα υπέρ των ελληνικών συμφερόντων; Στη λογική αυτή δεν έφτιαξε τη συμφωνία για τις βάσεις με
τις ΗΠΑ; Όλα αυτά τα έκανε ξέροντας πως οι ΗΠΑ βοηθούν την αστάθεια ή τώρα
το ανακάλυψε; Η πολιτική της κωλοτούμπας καλά κρατεί.
Μιλώντας επίσης ο Αλέξης σε συνέδριο του Economist (από το Κόμο στο Εκόνο-μιστ) είπε πως «ο… φίλος Ζόραν Ζάετς τόνισε πως η συμφωνία των Πρεσπών δίνει
μια ευκαιρία στην Ελλάδα να αναλάβει και πάλι ηγετικό ρόλο στα Βαλκάνια» και
συμπλήρωσε «αυτός πιστεύω ότι πρέπει να είναι ο ρόλος της Ελλάδας στην περιοχή». Νομίζουμε πως σωστά ο Αλέξης δεν αρκέστηκε στα Βαλκάνια, που μας χαρίζει
ο Ζόραν. Εμάς μας αξίζει η ηγετική θέση στην περιοχή. Από Βαλκάνια μέχρι κάτω
στη Αφρική και ανατολικά στη Μικρασία. Για να μην πάμε παραπέρα…
Ο Σκουρλέτης επισκέφτηκε την Αλεξανδρούπολη. Εκεί λοιπόν δήλωσε πως το
πρόβλημα της μετατροπής της σε βάση αμερικάνικη «θα πρέπει να το δούμε όταν
έρθει ως συγκεκριμένη πρόταση»… Καλά ο Πάνος δεν πήρε χαμπάρι πως η βάση
στην Αλεξανδρούπολη συμφωνήθηκε από τη δική του κυβέρνηση; Πως ο Πάιατ
δεν κάνει βόλτες στην Αλεξανδρούπολη για να θαυμάσει τα αξιοθέατα, αλλά για να
επιθεωρήσει πως προχωράνε οι δουλειές για την απόφαση και όχι πρόταση για τη
βάση; Ποιον προσπαθούν να κοροϊδέψουν;
Το κερασάκι το έβαλε η «Αυγή», που σε άρθρο έγραψε «Τέλος η ανοχή στον αμερικανό πρόεδρο (εννοεί τον Τρραμπ), που η ανευθυνότητά του έχει γίνει πολύ επικίνδυνη για την παγκόσμια τάξη και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των ΗΠΑ»!!!
Θαυμάστε κωλοτουμπισμό. Πριν εκλεγεί ο Τρραμπ πρόεδρος, ο Αλέξης εκδήλωνε
την απόλυτη αποστροφή του σε μια τέτοια αρνητική πιθανότητα. Όταν εκλέχτηκε και
τον συνάντησε στον Λευκό Οίκο τα γύρισε και μας είπε πως «ο διάβολος έγινε διαβολικά… καλός». Τώρα που ο Αλέξης δεν είναι πρωθυπουργός και ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί
πως πρέπει να οπλιστεί ξανά με ολίγο αντιαμερικανισμό (της πλάκας βέβαια), μας
αποκαλύπτουν πως «ο Τρραμπ είναι ανεύθυνος»… Πάντως προσέξατε το σημείο
όπου εκφράζει η Αυγή την ανησυχία της για τα μακροπρόθεσμα αμερικάνικα συμφέροντα; Αυτός είναι κατά βάθος ο καημός τους εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ. Μην και πάθουν κάτι
τα συμφέροντα των ΗΠΑ… Όχι τα δικά μας (έστω αυτά που εννοεί ο ΣΥΡΙΖΑ δικά
μας). Των ΗΠΑ. Πιο αμερικανάκια από τους αμερικάνους…
Αφήστε που με κάθε ευκαιρία θυμίζουν στη ΝΔ πως ότι φτιάχνει τώρα το βρήκε
έτοιμο από τη δική τους κυβέρνηση. Ούτε σ’ αυτό θα διαφωνήσουμε. Έτσι είναι.
Παράδειγμα τρανταχτό ο νόμος Κατρούγκαλου, που ενώ προεκλογικά η ΝΔ υποσχόταν πως θα τον καταργήσει, σήμερα όχι μόνο τον διατήρησε, αλλά θα πατήσει
πάνω του για τις νέες αντιασφαλιστικές αποφάσεις της.
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Το ημερολόγιο του Πάιατ
Dear calendar- αγαπητό μου ημερολόγιο.
Κι αυτός ο μήνας ήταν γεμάτος με δραστηριότητές μου.
Είχαν καλά αποτελέσματα, θα σου τις απαριθμήσω. Υπήρξαν
όμως και προβλήματα, δυσκολίες που με ανησυχούν, θα σου τις
γράψω κι αυτές. Έχουμε λοιπόν:
13/9/2019: Συναντήθηκα στην Αλεξανδρούπολη με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Έβρου, που μου ανακοίνωσε πως διέκοψε κάθε σχέση με το επιμελητήριο της Συμφερόπολης στην
Κριμαία, με το οποίο είχε υπογράψει συμφωνία αδελφοποίησης.
Άκου με την Κριμαία. Που την άρπαξε ο Πούτιν με τη βία από την
Ουκρανία. Η πράξη της διακοπής έγινε ύστερα από τη «δυσαρέσκεια» που του είχα εκφράσει πέρισυ για τη συμφωνία εκείνη.
Χρησιμοποιώ τη λέξη «δυσαρέσκεια» για λόγους κατανοητούς,
δεν μπορώ να γράψω επίσημα για το πώς του μίλησα. Να σου
πω απλά πως εδώ άμα θέλεις να πεις πως έβρισες κάποιον
άσχημα, λες «του κατέβασα καντήλια». Άκου εκφράσεις αυτοί οι
έλληνες. Που πάνε και τις βρίσκουν…
16/9/2019: Μίλησα σε ημερίδα για τις εξελίξεις στην Αν.
Μεσόγειο, όπου τόνισα πως βλέπουμε την Ελλάδα (εκτός από
μεντεσέ) και σαν εταίρο- κλειδί, που συμμερίζεται τα συμφέροντά μας, τις αξίες μας… για να απωθήσουμε κακόβουλους
παράγοντες όπως η Ρωσία και η Κίνα… Σου αρέσει αυτό το
«κακόβουλοι παράγοντες»; Ε έχουμε κι εμείς το δικό μας πονηρό λεξιλόγιο.
17/9/2019: Συναντήθηκα με τον Δένδια στο υπουργείο. Κάναμε άλλη μια κουβέντα για την πορεία του β΄ γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου μας. Όλα πάνε καλά.
20/9/2019: Πήγα στην Πάτρα και μίλησα στο 7ο Περιφερειακό Συνέδριο Ανάπτυξης. Ήταν εκεί πάλι όλα τα καλά παιδιά.
Κυβέρνησης, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, ντόπιοι κλπ. Καλά ήτανε, δε λέω,
τι τα θες όμως. Μου τα χάλασαν εκείνοι οι «επιφυλακτικοί» των
σχέσεών μας με την Ελλάδα, που με πρώτο- πρώτο εκείνον τον
κομμουνιστή δήμαρχο έστησαν μια συγκέντρωση και πορεία.
Στις ομιλίες τους μάλιστα είπαν πως «είμαι ανεπιθύμητος και
μολύνω την πόλη»!!! Άκουσον- άκουσον. Εγώ μολύνω την
Πάτρα. Που πήγα κι έκανα ποδήλατο. Που βοηθάω να έρθουν
στον Άραξο και να αράξουν μερικά πυρηνικά όπλα. Που μπορεί
να βοηθήσω να αγοράσει και το λιμάνι της η ΟΝΕΧ. Κάτι πρέπει
να κάνω παραπάνω για να μην ξαναβγάλουν οι Πατρινοί τον ίδιο
δήμαρχο.
25/9/2019: Βρεθήκαμε με τον υπουργό δικαιοσύνης Κ. Τσιάρα και του είπα να αναζητήσει ευρύτερες συνεργασίες προς το
συμφέρον των δύο χωρών. Για να πω την αλήθεια αυτός ο Στρατηγικός Διάλογος κάποιες φορές με κουράζει. Πρέπει να κάθομαι και να εξηγώ σε κάθε υπουργό, υφυπουργό και διάφορους
άλλους ποιες είναι οι ευθύνες τους, τι οφείλουν να κάνουν για
να προχωράει καλά αυτή η υπόθεση. Μασημένη τροφή πρέπει
να τους δίνω.
30/9/2019: Με κάλεσαν οι Έλληνες Επιχειρηματίες να μιλήσω σε ημερίδα της Ένωσής τους. Πήγα και για άλλη μια φορά,
αφού παίνεψα τον ΣΥΡΙΖΑ, που βοήθησε στην πρόοδο στις
σχέσεις μας, επισήμανα πως τώρα με τον Κυριάκο, βλέπουμε
μια ευκαιρία να τις ανεβάσουμε σε ακόμα υψηλότερο επίπεδο…
γιατί έχουμε κάνει μια στρατηγική επένδυση στην Ελλάδα… στο
σταυροδρόμι των ανταγωνισμών. Τους έδωσα να καταλάβουν
πως, όπου εμείς κάνουμε επενδύσεις, δεν επιτρέπουμε να αμφισβητούνται τα κέρδη μας από ανταγωνιστές.
5/10/2019: Συνόδευσα τον υπουργό εξωτερικών μας Μάικ
Πομπέο στις συναντήσεις του με τον Κ. Μητσοτάκη και τον
Δένδια, με τον οποίο υπέγραψε τη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας ΗΠΑ και Ελλάδας. Επισκεφτήκαμε επίσης και
τον υπουργό άμυνας Παναγιωτόπουλο. Παρακολούθησα βέβαια
την ομιλία του στο Ίδρυμα Νιάρχος προς όλο το πολιτικό, επιχειρηματικό και στρατιωτικό αν φαν γκατέ. Μεταξύ μας δεν τους
είπε και κάτι διαφορετικό από όσα τους επαναλαμβάνω εγώ
κάθε φορά. Ξέρεις τα γνωστά περί Ελλάδας «πυλώνα σταθερότητας», «την καλύτερη συνεργασία που είχαμε ποτέ» κλπ. Το
βραδάκι όταν μείναμε μόνοι μας με τον Μάικ, μου είπε «μπράβο
ρε Τζέφρι μια χαρά τα πας, παρ’ όλο που καταλαβαίνω πως δεν
έχεις καμία δυσκολία μαζί τους. Ετούτοι μας παρακαλάνε να
μας τα δώσουν όλα».
Να σου πω βέβαια πως το Σάββατο 5 του μήνα την κοπάνησα
το πρωί από την πρεσβεία, γιατί μαζευτήκανε όλοι εκείνοι οι
«επιφυλακτικοί» της Αττικής έξω από την πρεσβεία και φωνάζανε «φονιάδες των λαών Αμερικάνοι», «ούτε γης, ούτε νερόστους φονιάδες των λαών», «να φύγουνε οι βάσεις» και άλλα
τέτοια. Μάλιστα είχανε το θράσος να φωνάζουνε και «Πομπέο
go home». Τυπώσανε ακόμα και αφίσα με μια νεκροκεφαλή με
κράνος αντί για τη φάτσα του Μάικ. Κάψανε και μια σημαία μας
εδώ απ΄ έξω. Το γράφω και δεν το πιστεύω. Κάψανε μια τιμημένη αμερικάνικη σημαία, το σύμβολο της δημοκρατίας και της
ελευθερίας, των αμερικάνικων αξιών και ιδανικών, του αμερικάνικου ονείρου. Κι ακόμη ρίξανε και κόκκινες μπογιές στο άγαλμα
του μεγάλου μας αλησμόνητου προέδρου Χάρι Τρούμαν. Του
γίγαντα, που σήκωσε το σταυρό του μαρτυρίου, διατάζοντας να
πέσουν δυο ατομικές βόμβες στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι.
Αν είναι δυνατόν. Ρε που πάμε… Κι όσο σκέφτομαι πως πλησιάζει η 17 Νοέμβρη… Με ενημερώσανε ακόμα πως τέτοιες συγκεντρώσεις έγιναν και στην Πάτρα (δεύτερη μέσα σε λίγες μέρες),
στη Θεσσαλονίκη (με πήρε ο πρόξενος και μου έδωσε αναφορά), στη Λάρισα, στην Αλεξανδρούπολη (εγώ αγαπάω τόσο
πολύ αυτή την πόλη κι αυτοί οι αλεξανδροπουλίτες με στενοχωρούν) και στην Κατερίνη. Στον Μάικ δεν είπα τίποτα από αυτά,
μην τον στενοχωρήσω κι αυτόν.

Ο αντικομμουνισμός
στην ΕΕ
Η εξέλιξη ήταν αναμενόμενη. Η κατρακύλα της
ΕΕ και των δυνάμεων που κυριαρχούν σ’ αυτήν
προς τον πάτο του αντικομμουνισμού και του ανιστόρητου αναθεωρητισμού της πραγματικής ιστορίας, όσον αφορά τον Β’ ΠΠ, τα αίτια και τους
υπεύθυνους, τους παράγοντες που καθόρισαν την
αρχή και το τέλος του, είχε αρχίσει από χρόνια
τώρα. Με όπλο την ανορθολογική θεωρία των
«ολοκληρωτικών καθεστώτων» και αιχμή του δόρατος τον υστερικό σταλινισμό, προσπάθησαν και
έφεραν τα πράγματα στο σημείο που θεωρούν
πως αποτελεί μεγάλο επίτευγμα γι αυτούς, να ταυτίσουν τον Χίτλερ με τον Στάλιν, τη σοβιετική
Ένωση με τη Ναζιστική Γερμανία. Να στήσουν την
ιστορία ανάποδα και να χρεώσουν την ευθύνη για
την διεξαγωγή του τρομακτικού αυτού πολέμου
στη Σοβιετική Ένωση, που δήθεν συμμάχησε με τη
Γερμανία, δίνοντάς της τη δυνατότητα να τον ξεκινήσει.
Τι κι αν όλος ο κόσμος, τουλάχιστον αυτοί που
έχουν σχέση με την ιστορική αλήθεια, ξέρουν πολύ
καλά πως ο πόλεμος ήταν η διέξοδος που διάλεξαν οι ιμπεριαλιστές για να ξεπεράσουν τα αδιέξοδα της παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης του
1929- 1932, να λύσουν τις αξεπέραστες συγκρούσεις τους για το ξαναμοίρασμα της λείας των αγορών, για το ξεκαθάρισμα των λογαριασμών που
είχαν μείνει ανοιχτοί μετά την ήττα της Γερμανίας
στον Α΄ΠΠ και τέλος με την προσπάθεια να τσακίσουν το πρώτο εργατικό, σοσιαλιστικό κράτος
στον κόσμο, να ξεμπερδέψουν και με την προοπτική μιας μεγαλύτερης διάχυσης της επαναστατικής
δράσης της εργατικής τάξης και σε άλλες χώρες.
Ποιοι πρωτοστάτησαν στη έγκριση του σχετικού
ψηφίσματος; Εκτός από τους «ακροδεξιούς» των
πρώην σοσιαλιστικών χωρών, εκτός από τους
«ακροδεξιούς» των καπιταλιστικών κρατών, πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξαν και οι «αριστερές, προοδευτικές, δημοκρατικές, εναλλακτικές, πράσινες»
κλπ δυνάμεις. Η σοσιαλδημοκρατία, οι αριστεροί,
οι πράσινοι και διάφοροι τέτοιοι πολύχρωμοι παρακεντέδες του μεγάλου ευρωπαϊκού κεφαλαίου.
Αυτοί που ο ΣΥΡΙΖΑ ξερογλύφεται να γίνει κανονικός και μόνιμος κολλητός τους. Όλοι αυτοί, που
ενώ στις τρέχουσες συνθήκες στις χώρες τους και
ειδικά στις προεκλογικές τσακώνονται και αντιμετωπίζουν οι μεν τους δε με τους πιο απαξιωτικούς,
καταγγελτικούς λόγους και αντιπολιτευτικούς τρόπους, στο ζήτημα αυτό τα βρήκαν χωρίς καμιά
διαφωνία. Σήκωσαν όλοι μαζί τα χεράκια τους στο
ευρωκοινοβούλιο και ψήφισαν το χυδαίο, υβριστικό της αντιφασιστικής μνήμης και δράσης των
λαών ψήφισμα. Κάποιοι φρόντισαν να καλυφθούν
με λευκό και αποχή. Αυτό το ζήτημα όμως είναι
από εκείνα, που η αποχή και το λευκό στην καλύτερη περίπτωση σημαίνουν σιωπηλή αποδοχή.
Μόνο οι δύο ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, τιμώντας
την αντιστασιακή, αντιφασιστική ιστορία του λαού
μας, τιμώντας την αντιστασιακή, αντιφασιστική
ιστορία των λαών της Ευρώπης και κύρια τις θυσίες των εκατομμυρίων σοβιετικών ανθρώπων, στρατιωτών και πολιτών, αλλά και τις χιλιάδες που
έπεσαν σε όλες τις χώρες, με πρώτη τη δική μας,
στον αγώνα ενάντια στο φασιστικό τέρας, κατάγγειλαν το ψήφισμα και το καταψήφισαν θαρρετά,
με σθένος και περηφάνια μέσα στο άντρο του
ευρωενωσιακού αντικομμουνισμού και κρυφοφασισμού. Αυτοί οι δύο μόνο εκπροσώπησαν την ιστορική, αντιιμπεριαλιστική, αντιστασιακή, αντιφασιστική συνείδησή μας μέσα στο ευρωκοινοβούλιο.
Όλοι οι άλλοι ας την χαίρονται αυτή την ΕΕ τους,
που την υπερασπίζονται με κάθε ευκαιρία και ειδικά τις «αξίες και τα ιδανικά των δημοκρατικών
ιδεών της». Τέτοια είναι η ΕΕ, τέτοιοι είναι κι αυτοί
που μας την προβάλουν σαν μονόδρομο και υπερασπιστή της δημοκρατίας και της ελευθερίας.
Ότι και να κάνουν πάντως, η ιστορία που γράφτηκε με τις θυσίες και το αίμα των λαών- αντιπάλων του φασισμού, δεν ξαναγράφεται με
χυδαία και εμετικά ψηφίσματα των κρυφών ή
φανερών φίλων του.

Αυτός είναι ο σάπιος
καπιταλισμός

Δια του λόγου το αληθές καταγράψαμε τα παρακάτω:
1. Την ώρα που σηκώνουν τόσο κουρνιαχτό για το δύστυχο
περιβάλλον και την συνεχιζόμενη καταστροφή του, 100
εταιρίες αποτελούν την πηγή του πάνω από το 70% των
παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από το
1988.
2. Στην Ινδία, στην πόλη Μπιντ, πάνω από 4.500 εργάτριες
σε φυτείες ζαχαροκάλαμων υποχρεώθηκαν σε αφαίρεση
μήτρας, ώστε να μην μείνουν έγκυες και μειωθεί η παραγωγικότητά τους και απολυθούν!!
3. Σε δύο δολοφονικές επιθέσεις σε πόλεις του Τέξας και
του Οχάιο στις ΗΠΑ σκοτώθηκαν από δύο νεαρούς 32
και τραυματίστηκαν περίπου 50 άνθρωποι. Ο ένας από
τους δύο δολοφόνους μάλιστα σκότωσε και την αδερφή
του.
4. Επιφανής χρηματιστής στις ΗΠΑ, με διασυνδέσεις με τον
Μ. Κλίντον και τον Τρραμπ , κατηγορήθηκε πως ήταν
μέλος σπείρας σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών, τα οποία προμήθευε και σε πρόσωπα
της υψηλής οικονομικής ελίτ. Βρέθηκε νεκρός υπό «περίεργες συνθήκες» μέσα στο ειδικά ελεγχόμενο κελί του.
Λέτε να τον έφαγαν για να μην βγάλει στη φόρα όλα τα
άπλυτα των καλοπλυμένων λεφτάδων πελατών και
συνεργατών του;
5. Στο Κολόμπο των ΗΠΑ πάλι, οι αρχές συνέλαβαν έναν
18χρονο, που στο σπίτι του είχε ένα ολόκληρο οπλοστάσιο (25 όπλα και 10.000 σφαίρες!!!!!) και με μηνύματα
στο διαδίκτυο καλούσε τον κόσμο να σκοτώνει ομοσπονδιακούς πράκτορες σε κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού!!!
6. Τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσαν υπηρεσίες του
ΟΗΕ, αναφέρουν πως το εμπόριο των ανθρώπων (μετανάστες κλπ) είναι μια τεράστια παγκόσμια επιχείρηση με
τζίρο 150 δισεκατομμύρια το χρόνο(!!!!!), τα οποία
βέβαια ξεπλένονται με διάφορους τρόπους.
7. Το ίδιο και περισσότερο προσοδοφόρο είναι- γνωστό
άλλωστε σε όλους- το εμπόριο των ναρκωτικών, που ο
τζίρος του ανέρχεται σε πολλές εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια.
8. Η εταιρία καλλυντικών Johnson @Johnson καταδικάστηκε από δικαστήριο στις ΗΠΑ με πρόστιμο 572 εκατομμυρίων δολαρίων, γιατί θεωρήθηκε υπεύθυνη για το θάνατο
400.000 (!!!) αμερικανών στα τελευταία 20 χρόνια, οι
οποίοι εθίστηκαν σε οπιούχα καλλυντικά!! 1400 δολάρια
η κάθε ζωή. Αυτή είναι η αξία της σ’ αυτόν τον κόσμο.
9. Στη Βρετανία τα στοιχεία της έρευνας της Εθνικής
Ομοσπονδίας Εκπαίδευσης αναφέρουν (μαρτυρίες
εκπαιδευτικών) πως «όλο και περισσότερα παιδιά έρχονται πεινασμένα στο σχολείο, χωρίς ζεστά ρούχα, με
διαλυμένα παπούτσια, που είναι κολλημένα με ταινία(!!!).
Σε πολλές περιπτώσεις τα σχολεία πληρώνουν τα εισιτήρια των παιδιών προς και από το σχολείο, δίνουν τρόφιμα στα παιδιά και είδη σπιτιού. Τα παιδιά αυτά (περίπου
3 εκατομμύρια!!) στη διάρκεια των διακοπών των σχολείων θα πεινάσουν». Η κυβέρνηση περιέκοψε επιδόματα
και παροχές προς οικογένειες με πάνω από δυο παιδιά,
γιατί «τα παιδιά κοστίζουν»!!!!!
10. Στη Γερμανία, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου
του Αμβούργου, 6,2 εκατομμύρια άνθρωποι θεωρούνται
αναλφάβητοι, αφού δυσκολεύονται να συνδέσουν προτάσεις, να κατανοήσουν ένα κείμενο ή βιβλίο, δεν φεύγουν από τη γειτονιά τους επειδή δεν μπορούν να διαβάσουν τα δρομολόγια των ΜΜΜ, τις πινακίδες στους
δρόμους, αλλά και να διαβάσουν φυλλάδια οδηγιών
φαρμάκων!!!
11. Στη Γερμανία πάλι το Ινστιτούτο Οικονομικών και
Κοινωνικών Επιστημών διαπίστωσε πως (αυτό που συμβαίνει άλλωστε σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο) οι φτωχοί αυξάνονται και οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι. Το
10% του πληθυσμού κατέχει το 56% του πλούτου και το
φτωχότερο μισό του πληθυσμού το 1,3%(!!!!!). Ταξικότατη
και τοξικότατη διαφορά.
12. Σύμφωνα με στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ
μέσα στο 2019 χάθηκαν στη Μεσόγειο πάνω από 1000
άνθρωποι, που προσπαθούσαν να περάσουν στην
Ευρώπη από Ασία και Αφρική, ενώ δεκάδες είναι οι
νεκροί στους χερσαίους δρόμους με τον ίδιο προορισμό.
13. Χιλιάδες είναι οι νεκροί, σακατεμένοι, πρόσφυγες, ξεριζωμένοι από τους «ζωντανούς» πολέμους σε Συρία,
Υεμένη, Λιβύη, αλλά και στους σιωπηλούς που εξακολουθούν και γίνονται σε Ιράκ, Αφγανιστάν, Παλαιστίνη
και αλλού.

ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ
Και αυτός ήταν
ο σοσιαλισμός
Το αντιγράψαμε από πρωινή εφημερίδα:
Ο Μίλαν Κόχουτ είναι Τσεχο-αμερικανός συγγραφέας, με πρωταγωνιστικό ρόλο στην περίφημη «Άνοιξη
της Πράγας», που άνοιξε το δρόμο για την ανατροπή
του σοσιαλισμού και στην Τσεχοσλοβακία. Σε συνέντευξή του το 2014 είπε:
«Πριν από τη λεγόμενη "Βελούδινη Επανάσταση", οι
άνθρωποι παραπονούνταν ότι δεν έχουν πρόσβαση σε
ορισμένες πληροφορίες ή σε ορισμένα πολιτιστικά
προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων ταινιών.
Δεν είχαν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν στο εξωτερικό
όποτε ήθελαν και τα λοιπά. Αλλά δεν συνειδητοποιούν
ότι η αξιοπρέπεια της ζωής τους ήταν πολύ, πολύ καλύτερη τότε από ό,τι είναι σήμερα. Δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι όταν εισερχόταν ο καπιταλισμός, θα άρχιζαν να αισθάνονται άγχη/αγωνίες, πολύ βαθιές υπαρξιακές αγωνίες. Θα άρχιζαν να τρομοκρατούνται... Στο
σοσιαλισμό, η Τσεχοσλοβακία παρήγαγε κυριολεκτικά
τα πάντα, από βελόνες μέχρι αμαξοστοιχίες.
Ήταν μια αυτοσυντηρούμενη χώρα. Τώρα όλα έχουν
αλλάξει! Όλες οι εθνικές βιομηχανίες έχουν... πωληθεί
ή κλαπεί... Και αφού έχουν ιδιωτικοποιηθεί, η παραγωγή μεταφέρθηκε στα ανατολικά, και η λεγόμενη Δυτική
"επένδυση" εγκαταστάθηκε στη χώρα, δημιουργώντας
"εργάτες - σκλάβους" και τεράστιες αίθουσες παραγωγής, όπου οι άνθρωποι εργάζονται όπως στις ταινίες
του Τσάρλι Τσάπλιν, όπως στην ταινία "Μοντέρνοι Καιροί". Και είναι στ' αλήθεια κρίμα που οι άνθρωποι δεν
κατανόησαν τι σημαίνει η λέξη "ελευθερία". Στον σοσιαλισμό, που η Δύση ονόμαζε "ολοκληρωτικό σύστημα"
(...) είχαμε άφθονο χρόνο. Είχαμε την αληθινή πολυτέλεια του χρόνου στο σοσιαλιστικό σύστημα. Κι έτσι
μπορούσες ν' απολαύσεις την ανάγνωση βιβλίων, την
ακρόαση μουσικής, την παρακολούθηση ταινιών...».

Το ασφαλιστικό, οι συντάξεις είναι κατάκτηση του
λαϊκού κινήματος. Δεν θα
επιτρέψουμε να γίνουν
πεδίο εκμετάλλευσης και
τζογαρίσματος του μέλλοντος των εργαζομένων και
του λαού. Θα συνεχίσουμε
να υπερασπιζόμαστε και
να διεκδικούμε τον κοινωνικό χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης.
Απαιτούμε την χρηματοδότηση των ταμείων από
τον κρατικό προϋπολογισμό.
“ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ
ΑΓΩΝΑΣ”
Ιδιοκτήτης:
Ομοσπονδία Συνταξιούχων
Ελλάδος-ΙΚΑ-ΕΤΜ
Εκδότης:
ΤΑΣΟΣ ΚΛΑΔΗΣ
Γραφεία:
Σωκράτους 23
(4ος όροφος)
Τ.Κ. 105 52 ΑθΗΝΑ

Τηλ.: 210 52 29 442
Fax: 210 52 29 907
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Αστεία και σοβαρά
Το σχολιάσανε και άλλοι, θα το κάνουμε κι εμείς. Ο
Άδωνις μας επανέλαβε για πολλοστή φορά (το έχουμε
ακούσει και από άλλους φωστήρες) πως η Ελλάδα ήταν
η τελευταία σοβιετική (!!!) χώρα στην Ευρώπη. Επειδή
είχε και ακόμα έχει κάποιο μικρότερο ή μεγαλύτερο
ποσοστό σε πρώην κρατικές επιχειρήσεις και ιδρύματα
(ΔΕΗ, λιμάνια, αεροδρόμια, Πανεπιστήμια κλπ). Δηλαδή
ο Άδωνις όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν βουλευτής
στο Ελληνικό Ανώτατο Σοβιέτ, ήταν υπουργός της σοβιετικής κυβέρνησης στην Ελλάδα, έκανε παρέα με τα
μέλη των Σοβιέτ των Ελλήνων βιομηχάνων και εφοπλιστών, τα κόμματα δε στα οποία υπήρξε μέλος και στέλεχος λεγόντουσαν ΚΚΣΕ (Κομμουνιστικά Κόμματα
Σοβιετικής Ελλάδας). Καλά εμείς τον ακούμε και γελάμε. Οι αρχηγοί του όμως, προηγούμενοι και σημερινοί,
τι λένε;
Ακούσαμε και τη δήλωσή του πως όταν ακούει για
απεργία, βγάζει σπυριά σε όλο του το σώμα!! Δεν
έχουμε κανένα λόγο να αμφισβητήσουμε την… ευαισθησία του αυτή. Είμαστε βέβαιοι πως πράγματι τον
πιάνει φαγούρα. Επειδή όμως κάποιες φορές η
πολλή φαγούρα και το ξύσιμο μπορεί να δημιουργήσουν πληγές που πονάνε, δεν προμηθεύεται για καλό
και για κακό μερικές δεκάδες μπουκάλια… τελοπόν
για καβάτζα από τον άλλο Κυριάκο τον Βελόπουλο.
Γιατί μάλλον δεν πρόκειται να του περάσει ποτέ η
αναφυλαξία του, αφού το εργατικό κίνημα θα συνεχίσει να κάνει απεργίες, κόντρα στην πολιτική του κόμματος του Άδωνι και του ίδιου. Για να μην σας πούμε,
πως μερικές μπορεί να τις κάνει επίτηδες, μόνο και
μόνο για να βγάζει σπυριά ο Άδωνις…
Είπε ο Τρραμπ πως «άφησε στα κρύα του λουτρού»
τους Κούρδους στη Συρία και στο έλεος του τουρκικού
στρατού, γιατί δεν βοήθησαν τα συμμαχικά στρατεύματα στην απόβαση της Νορμανδίας στον Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο!!!! Πριν 80 περίπου χρόνια. Τους τιμωρεί λοιπόν… αναδρομικά. Βέβαια και η Τουρκία στον Β΄ΠΠ το
έπαιζε «ουδέτερη», δηλαδή ήταν με τον φασιστικό
άξονα, αλλά αυτωνών είναι περασμένα- ξεχασμένα…
Σπάει καρύδια ο διαβολικά… πως διάολο να τον χαρακτηρίσεις μετά από αυτά;
Η πολιτική συμπεριφορά του Τρραμπ στο απόγειό
της. Απαίτησε από τη Δανία να πουλήσει στις ΗΠΑ τη
Γροιλανδία. Κι όταν η Δανία αρνήθηκε, ο Τρραμπ ακύρωσε το προγραμματισμένο ταξίδι του στη χώρα αυτή.
Πολιτικός πολιτισμός. Για τα συμφέροντα.
Έχουν γίνει αρκετές επαφές ηγετών ΕλλάδαςΤουρκίας. Εδώ, στην Τουρκία, σε ευρωπαϊκές και
ΝΑΤΟικές μαζώξεις, σε άλλα σχήματα, στον ΟΗΕ.
Κάθε φορά οι έλληνες αξιωματούχοι δηλώνουν πως
έγιναν εποικοδομητικές συζητήσεις, πως υπήρχαν
συμφωνίες να μειώνονται οι εκατέρωθεν προκλήσεις
στο Αιγαίο, να μπαίνουν τα πλαίσια σύσφιξης οικονομικών και άλλων σχέσεων κ.α. Μάλιστα ο Κ. Μητσοτάκης μετά την πρόσφατη συνάντησή του με τον Ερντογάν στον ΟΗΕ είπε πως περίμενε έμπρακτες ενέργειες από τον Τούρκο Πρόεδρο προς την κατεύθυνση
αυτή. Πως όμως «τύχαινε» πάντα- και «τυχαίνει»- την
ίδια ή την επόμενη μέρα των συναντήσεων αυτών και
των δηλώσεων, να επαναλαμβάνονται οι παραβιάσεις
του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά πολεμικά αεροπλάνα, να επανέρχονται προκλητικές δηλώσεις των ίδιων τούρκων αξιωματούχων (διεκδικήσεις
και αμφισβητήσεις ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων). Μυστήριο. Πάντως η λύση του δεν θα έρθει από
τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ. Άλλωστε αν ήθελαν
αυτοί όλοι να το ξεδιαλύνουν σε σωστή βάση, υπέρ
της εφαρμογής των διεθνών συμφωνιών και συμβάσεων και της υπεράσπισης των ελληνικών συμφερόντων, θα το είχαν κάνει από χρόνια τώρα. Όμως δεν
το θέλουν. Και κρατάνε την υπόθεση πάντα ανοιχτή,
ώστε να μπορούν να παρεμβαίνουν, να κάνουν παιχνίδι και να φέρνουν τα πράγματα εκεί που προστάζουν τα συμφέροντα των δικών τους μονοπωλίων,
μαζί με εκείνα των ντόπιων οικονομικών και άλλων
συνεργατών τους.
Παραιτήθηκε και εγκατέλειψε τον επισκοπικό θώκο
του ο Αμβρόσιος. Αυτός ο… άγιος άνθρωπος, που με
περίσσια περηφάνια δήλωνε φασίστας. Για το… απονε-

νοημένο αυτό διάβημά του επικαλέστηκε την καταδίκη
του από δικαστήριο για ρατσισμό. Ομολογούμε πως
τέτοια ευαισθησία δεν την περιμέναμε από τον Αμβρόσιο. Άμα είσαι ρατσιστής και φασίστας παραμένεις
ακλόνητος και δεν σε κουνάει καμιά απόφαση δικαστηρίου. Εκεί, βράχος. Άμα έχεις και την ευλογία του θεού,
δεν μπορεί να σε πειράξει κανένας. Πως πήρε την απόφαση και το ‘πιε το φαρμάκι… όπως λέει και το γνωστό
τραγουδάκι της Βασιλικής.
Σε μια αποστροφή της η Μέρκελ σε ομιλία της στη
Γερμανική βουλή είπε πως οι ΗΠΑ χρειαζόταν να υπερασπίζονται την Ευρώπη στα χρόνια του «ψυχρού
πολέμου» με την ΕΣΣΔ. Σήμερα όμως, που έχουν αλλάξει τα πράγματα- χωρίς να αποστασιοποιείται από το
ΝΑΤΟ- πρόβαλε την ανάγκη η ΕΕ να δυναμώσει την
αυτονομία της στον αμυντικό τομέα. Δεν έχει κι άδικο.
Γιατί βλέπετε σήμερα βρισκόμαστε πολύ κοντά σε έναν
θερμό (χωρίς εισαγωγικά) πόλεμο. Κι όπως πάνε τα
πράγματα, δεν ξέρεις ποιος μπορεί να σου αναδειχτεί
εχθρός!! Τότε στα λόγια ήταν η ΕΣΣΔ. Τώρα στην
πράξη όμως…
Πάντως οι ΗΠΑ δεν δείχνουν να εγκαταλείπουν
εύκολα την τακτική τους, ακόμα και λεκτικά. Έτσι στη
θέση της «αυτοκρατορίας του κακού», που ήταν
δήθεν η ΕΣΣΔ, σήμερα έβαλαν τη Ρωσία (και την
Κίνα), που έχουν «κακόβουλη επιρροή» στις άλλες
χώρες, ειδικά στη Βαλκανική. Γι’ αυτό ετοιμάζονται
για έναν θερμό πόλεμο με «μικρά ευέλικτα πυρηνικά
όπλα», «έξυπνες βόμβες», «πρώτα πυρηνικά πλήγματα», αποχωρούν από τις συμφωνίες για τον περιορισμό των πυρηνικών κλπ. Το θέμα είναι οι λαοί να
καταλάβουν πως η «κακόβουλη επιρροή» είτε από τις
ΗΠΑ, είτε από τη Ρωσία, είτε από την ΕΕ και το
ΝΑΤΟ, είτε από άλλους είναι το ίδιο επικίνδυνη και
θανατηφόρα. Κι εκεί πρέπει να στρέψουν τα βέλη των
αγώνων τους.
Κλίμα πανηγυρισμού στα εγχώρια φερέφωνα του
φιλοαμερικανισμού για τη ραγδαία μείωση έως εξαφάνισης του αντιαμερικανισμού στη χώρα μας, όπως
βέβαια ισχυρίζονται. Αναρωτιόμαστε. Πότε υπήρχε και
από ποιους αντιαμερικανισμός; Από τις δυνάμεις που
όλες τις προηγούμενες δεκαετίες (για να μην πάμε πιο
πίσω στα χρόνια του εμφυλίου) έπιναν νερό στο όνομα
των ΗΠΑ, συντηρούσαν τις συμφωνίες και τις βάσεις
τους, έδιναν γη και ύδωρ για να υλοποιούνται τα σχέδιά
τους, έστηναν και φρουρούσαν τα αγάλματα του Τρούμαν; Δυνάμεις που ξεκινούσαν από την «ακροδεξιά» και
έφτασαν στις μέρες μας μέχρι την «αριστερά»; Γιατί
ασφαλώς και υπήρχε αντιαμερικανισμός στη χώρα μας
και πολύ ισχυρός μάλιστα. Που εκφραζόταν και εκφράζεται από ένα δυνατό αντιιμπεριαλιστικό εργατικό και
λαϊκό κίνημα. Που εξακολουθεί και σήμερα, παρά τις
επίμονες και επίπονες προσπάθειες όλων των προαναφερθέντων δυνάμεων να σβήσουν τον αντιαμερικανισμό από τη συνείδηση του λαού μας, δεν το καταφέρνουν. Κι ούτε πρόκειται να το πετύχουν. Άδικος ο κόπος
και οι πανηγυρισμοί τους.
Και μιας και για το άγαλμα του Τρούμαν. Κάποιοι
ίσως δεν ξέρουν πως στη Αττική, εκεί κατά τον
Ασπρόπυργο υπάρχει η λεωφόρος ΝΑΤΟ. Μάλιστα.
Το ΝΑΤΟ έχει τέτοια αξία, τέτοια πρωτεύουσα σημασία στη χώρα μας, που του αφιερώσαμε και μια λεωφόρο, της δώσαμε το όνομά του. Εκφράζουμε την
ακράδαντη βεβαιότητα πως είμαστε η μοναδική
χώρα- μέλος του δολοφονικού αυτού οργανισμού,
που έχει προβεί σε μια τέτοια… τιμητική διάκριση(!).
Τόση ξεφτίλα και γελοιότητα μόνο οι δικοί μας αστοί
πολιτικοί ταγοί μπορούσαν να επιδείξουν!!
Θυμάστε το «κράτος στρατηγείο» του Σημίτη και του
ΠΑΣΟΚ; Ε σήμερα η ΝΔ του άλλαξε λίγο το όνομα και το
αποκάλεσε «επιτελικό κράτος». Η ουσία παρέμεινε ίδια.
Ένα κράτος που με το «επιτελικό στρατηγείο» του θα
παίζει αποκλειστικά το ρόλο του υπερασπιστή και προωθητή των συμφερόντων της ντόπιας και ξένης ολιγαρχίας, σε βάρος των εργατικών και λαϊκών. ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και
λοιποί, είτε χώρια, είτε μαζί, τους ίδιους σκοπούς εξυπηρετούν, όπως και να βαφτίζουν τις μεθόδους τους,
όποιο διαφορετικό όνομα και να τους δίνουν.
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Μέση Ανατολή:
Μαλιά - κουβάρια
με θύματα τους λαούς
Η στρατιωτική εισβολή της Τουρκίας στη Συρία, με
το πρόσχημα της δημιουργίας θύλακα προστασίας της
από το ενδεχόμενο συσπείρωσης των κουρδικών δυνάμεων μέσα στο Συριακό έδαφος έφερε μια γενική αναστάτωση και ανατροπή στη μέχρι χτες δημιουργηθείσα
κατάσταση στη χώρα αυτή. Ένας εμφύλιος πόλεμος
που είχε απ’ όλα. Τζιχαντιστές και μισθοφόρους που
επιστρατεύτηκαν από κάθε γωνιά της γης από τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και άλλους. Αντικαθεστωτικούς προς την κυβέρνηση Άσαντ, που οργανώθηκαν
και εξοπλίστηκαν από τους αμερικανούς. Φυλετικές
ομάδες (Κούρδοι κύρια) που επίσης αξιοποιήθηκαν για
την αμφισβήτηση της εξουσίας στη χώρα. Ετσιθελική
εγκατάσταση αμερικανικών βάσεων και στρατιωτικών
δυνάμεων μέσα στο έδαφος της Συρίας με καθήκον να
εκπαιδεύουν, εξοπλίζουν και καθοδηγούν τους τα δικά
τους υποχείρια στην προσπάθεια αμφισβήτησης της
εδαφικής ακεραιότητας και ενότητας της χώρας. Δυναμική στρατιωτική παρουσία της Ρωσίας, που με την
χρησιμοποίηση και μισθοφορικών στρατιωτικών δυνάμεων ανέλαβε την κύρια ευθύνη να βοηθήσει την
κυβέρνηση Άσαντ, μετά από δική της πρόσκληση.
Πολεμικές παρεμβάσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ με
βομβαρδισμούς συριακών εγκαταστάσεων. Δημιουργία
από την Τουρκία μισθοφορικού σώματος αραβικών
στοιχείων για την συμμετοχή τους στην εκστρατεία
ενάντια στις κουρδικές δυνάμεις. Δυναμική παρέμβαση
του Ιράν και με στρατιωτική βοήθεια προς τη Συριακή
κυβέρνηση.
Η τουρκική επέμβαση διαφοροποίησε την κατάσταση. Αντιπαραθέσεις που ήταν ήδη φανερές ή υπόβοσκαν βγήκαν ανοιχτά στην επιφάνεια. Στις ΗΠΑ οι
αντιθέσεις για τον τρόπο αντιμετώπισης του Συριακού
προβλήματος έφεραν μια γενική αναστάτωση, με αντιτιθέμενες απόψεις και ενέργειες ανάμεσα σε πολιτικούς και στρατιωτικούς παράγοντες και αξιωματούχους. Η Ρωσία δραστηριοποιήθηκε ακόμα πιο δυναμικά
και πολιτικά- διπλωματικά, πετυχαίνοντας σε κάποιο
βαθμό ανασχέσεις στις συμμαχίες που υπήρχαν (πχ με
Σαουδική Αραβία). Πίεσε την τουρκική ηγεσία να κάνει
πίσω στην στρατιωτική της επιχείρηση. Έβαλε και
συνολικά το ζήτημα να αποχωρήσουν από τη Συρία
όλες οι ξένες δυνάμεις, συμπεριλαμβάνοντας και τον
εαυτό της. Το Ιράν διαφώνησε με την εισβολή. Συνολικά ανάμεσα στις τρεις χώρες που συνιστούν το σχήμα
της Αστάνα, για πολιτική επίλυση του Συριακού προβλήματος εμφανίστηκαν πιο έντονες διαφορές. Η ΕΕ
κάνοντας την ανάγκη φιλοτιμία στα λόγια αντιπαρατέθηκε με την τουρκική επιλογή. Υπήρξαν ακόμα και
αποφάσεις για «κυρώσεις» σε βάρος της Τουρκίας.
Ακόμα και ο ηγέτης των τουρκοκυπρίων Ακιντζί διαφοροποιήθηκε από τη στάση της τουρκικής ηγεσίας,
προκαλώντας τη μήνι της. Οι συμμαχίες μέσα στη
Συρία άλλαξαν. Ο μεγαλύτερος όγκος των Κούρδων
εκτίμησαν πως πρέπει να στραφούν προς την κυβέρνηση Άσαντ για συνεργασία και προστασία από την τουρκική επιθετικότητα.
Όμως για άλλη μια φορά επιβεβαιώθηκε η εκτίμηση
πως τα μόνιμα θύματα αυτών των εξελίξεων και αντιπαραθέσεων είναι οι λαοί. Εκατοντάδες ήδη είναι οι
νεκροί άμαχοι από τις συγκρούσεις, οι ξεσπιτωμένοι
που άφησαν τις πόλεις και τα χωριά τους για να γλιτώσουν τις ζωές τους. Ο πόλεμος εδώ χρόνια τώρα πυροβολεί στον κρόταφο τους απλούς ανθρώπους.
Για άλλη μια φορά επίσης επιβεβαιώθηκε πως
τέτοιος είναι ο καπιταλισμός, ο ιμπεριαλισμός. Φονιάς
των λαών. Αντίσταση λοιπόν. Σε κάθε χώρα, από κάθε
λαό. Να φύγουν τώρα όλοι οι ξένοι από τη Συρία. Να
επιστρέψουν οι πρόσφυγες στην πατρίδα τους. Να
πληρώσουν για την αποκατάσταση των καταστροφών
στη χώρα, αυτοί που τις επέφεραν. Να φύγουν όλες οι
ξένες στρατιωτικές δυνάμεις, να σταματήσουν οι επεμβάσεις στα εσωτερικά της Συρίας, να αφεθεί ο λαός να
λύσει τα προβλήματά του μόνος του.

ΠΑΜΕ - Εργατικό κίνημα: Δράσεις ενάντια στην
πολιτική της κυβέρνησης
συνέχεια από τη σελ. 1
παγίωση των ελαστικών
εργασιακών σχέσεων, την
κατάργηση των ΣΣΕ και
την απαγόρευση στην
ουσία του απεργιακού
δικαιώματος, οι ανατροπές στο συνταξιοδοτικό, η
συνεχιζόμενη απαξίωση
του δημόσιου συστήματος υγείας- περίθαλψης, η
εντατικοποίηση των διαδικασιών κατάσχεσης κάθε
χρηματικού και ακίνητου
(καταθέσεις- κατοικίες)
λαϊκού περιουσιακού στοιχείου για χρέη προς τις
τράπεζες και το δημόσιο,
η συνέχιση της φοροληστείας με τον ΕΝΦΙΑ και
την αύξηση των αντικειμενικών αξιών, η αύξηση των
τιμολογίων της ΔΕΗ, η νέα
ληστρική τακτική των τραπεζών και η ένταση της
καταστολής σε βάρος του
λαϊκού κινήματος σε καμιά
περίπτωση δεν μπορούν
να κρυφτούν πίσω από

μέτρα, όπως η μικρή μείωση του ΕΝΦΙΑ και του
πρώτου φορολογικού κλιμακίου (για εισόδημα
μόνο μέχρι 10.000 ευρώ).
Το εργατικό κίνημα έχει
μεγάλη εμπειρία από
τέτοιες μεθοδεύσεις. Τις
έχουν μεταχειριστεί άλλωστε όλες οι κυβερνήσεις.
Στα χρόνια αυτά το εργατικό και λαϊκό κίνημα
μετρούν σοβαρές απώλειες από τις αντεργατικές
επιθέσεις, όμως έχουν να
παρουσιάσουν και σημαντικές διεκδικήσεις με
αποτελέσματα θετικά. Και
το πιο σημαντικό επίτευγμα είναι απ’ τη μια η συνεχής ενίσχυση του ταξικού
ρεύματος μέσα στο εργατικό κίνημα και από την
άλλη το πλήρες ξεσκέπασμα, ο πλήρης εξευτελισμός της συνδικαλιστικής
μαφίας, που έχει στυλωθεί με χίλιες δυο παρανομίες και με την αμέριστη
βοήθεια των εργοδοτών

στα έδρανα των κορυφαίων συνδικαλιστικών οργανώσεων. Και φυσικά στο
διάστημα αυτό έγιναν
σημαντικοί αγώνες σε
κλάδους και επιχειρήσεις,
που
υπερασπίστηκαν
δικαιώματα και κατακτήσεις, κέρδισαν την ικανοποίηση αιτημάτων, υποχρέωσαν εργοδότες να
υποχωρήσουν μπροστά
στην αποφασιστικότητα
των εργαζομένων.
Γι αυτό άλλωστε οι βιομήχανοι και μεγαλοεπιχειρηματίες σε όλους τους
κλάδους της οικονομίας
απαίτησαν νέα σκληρότερα μέτρα σε βάρος του
οργανωμένου εργατικού
κινήματος και των δυνατοτήτων του να υπερασπίζεται και να διεκδικεί. Απαίτηση στην οποία σε πρώτη
φάση
ανταποκρίθηκε
άμεσα και πρόθυμα η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με το
νόμο Αχτσιόγλου και σε
δεύτερη φάση η κυβέρνη-

ση ΝΔ με το νόμο Βρούτση.
Ας το πάρουν απόφαση
όμως. Το ταξικό εργατικό
κίνημα δεν λύγισε, δεν
υποτάχτηκε, δεν παραχώρησε τα αγωνιστικά όπλα
του σε πολύ χειρότερες
εποχές. Δεν θα το κάνει
και τώρα. Όσους νόμους
κι αν ψηφίσουν οι κυβερνήσεις- όργανα του μεγάλου κεφαλαίου, τους αγώνες δεν πρόκειται να τους
καταργήσουν. Η ταξική
πάλη δεν καταργείται με
νόμους. Η εργατική τάξη
δεν αποχωρεί από την
ταξική αντιπαράθεση και
σύγκρουση με το κεφάλαιο. Αντίθετα οργανώνεται, δυναμώνει, αξιοποιεί
τις εμπειρίες της, ξεπερνάει τα εμπόδια. Έτσι και
τώρα. Οι αντεργατικοί
νόμοι θα μείνουν στα χαρτιά. Η εργατική ταξική
πάλη θα τους κάνει κουρελόχαρτα στην πράξη.

Το ποιηματάκι μας
Με Αλέξη και Κυριάκο
θα ‘ναι πάντα εδώ το ΝΑΤΟ
και οι ΗΠΑ αφεντικό
να διατάζουν το και το.
Και η χώρα μεντεσές,
οι βάσεις σαν στενός κορσές
θα μας κλειουν από παντού.
Του θανάτου το στεφάνι
θα μας πνίγει όπου μας πιάνει.
Τα ως τώρα δεν τους φτάνουν
τη δουλειά τους για να κάνουν.
Θέλουνε στρατό και πλοία,
αεροπλάνα, επιτελεία,
να τα στέλνουν στα σφαγεία,
να ‘χουνε τα κέρδη υγεία.
Μα εμείς δεν θα δεχτούμε
υπηρέτες να γενούμε
στον ιμπεριαλισμό.
Με αγώνες, με πορείες
κόντρα και στις δυσκολίες
σκώνουμε ξεσηκωμό.
Τραμμπ, Στόλτενμπεργκ και Πομπέο
τούτο ακούστε το ωραίο
άει σιχτίρι έξω από ‘δω.

Ούτε γη, ούτε αέρα, ούτε νερό - στους φονιάδες των λαών

Φονιάδες των λαών αμερικάνοι

