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Όχι στον επανυπολογισμό των Συντάξεων

Όχι στην προσωπική διαφορά και στην κατάργησή της

Επανακεφαλαιοποίηση των ταμείων

Το πρόγραμμα δράσης της 
ΣΕΑ μέχρι και τον Ιούνη

Της... σύνταξης

Τα τύμπανα
του πολέμου χτυπούν

Άραγε δεν μας αφορούν τα τεκταινόμενα στη γειτονιά 
μας και στη χώρα μας; Άραγε το μόνο ενδιαφέρον μας 
εξαντλείται στο τι θα γίνει με τις συντάξεις μας;  Άραγε 
μας αφήνει αδιάφορους  ο πολεμικός συναγερμός, ο 
ακήρυχτος πόλεμος που έχει κηρυχτεί  ήδη στην περιοχή 
μας; Οι κίνδυνοι για τη χώρα και το λαό μας, για εμάς 
δηλαδή; Κι άραγε δεν βλέπουμε πως αυτή η κατάσταση 
έχει άμεση σχέση και με τις συντάξεις μας; 

Η πρωτοφανής συγκέντρωση πολεμικών δυνάμεων 
στην Ανατ. Μεσόγειο, ναυτικών, αεροπορικών, χερσαίων 
όλων των ισχυρών ιμπεριαλιστικών χωρών αλλά και εκεί-
νων που περιλαμβάνονται στην ευρύτερη αυτή περιοχή, 
μικρών και μεγάλων, τα εντατικά και αλλεπάλληλα στρα-
τιωτικά γυμνάσια που διεξάγονται με τη συμμετοχή 
στρατιωτικών δυνάμεων θαλάσσης, αέρος και ξηράς ή 
συνδυασμών τους, είτε με τον μανδύα του ΝΑΤΟ, είτε με 
τις συμμαχίες που έχουν πρόσφατα δημιουργηθεί, τι 
άλλο προμηνύουν παρά τους άμεσους κινδύνους για το 
ξέσπασμα μιας γενικότερης πολεμικής σύγκρουσης;

Ο νέος γύρος του κυνηγητού εξοπλισμών με τις ΗΠΑ 
και το ΝΑΤΟ να αποφασίζουν την εγκατάσταση στην 
Ευρώπη “μικρών” πυρηνικών όπλων και τη Ρωσία να απα-
ντά με νέου τύπου και τεχνολογίας πυραυλικά συστήμα-
τα.

Η μετατροπή της πολεμικής αντιπαράθεσης στο εσω-
τερικό της Συρίας από εμφύλιο σε διεθνή, με την ανοιχτή 
και γκακστερική επέμβαση άλλων χωρών  (Τουρκία, ΗΠΑ, 
ΝΑΤΟ, ΕΕ και η προσκαλεσμένη από την κυβέρνηση 
Άσαντ Ρωσία) μέσα στο έδαφός της.

Η έκφραση εξωφρενικών διεκδικήσεων της Τουρκίας 
σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων των γειτόνων 
της (Ελλάδα, Κύπρος, Βουλγαρία πρόσφατα, Συρία, 
Ιράκ) με “όραμα” το σκιάχτρο της ανύπαρκτης πια Οθω-
μανικής αυτοκρατορίας.

Οι ανακατατάξεις σε γενικές και περιφερειακές συμ-
μαχίες (αντιπαράθεση ΗΠΑ και ΝΑΤΟ με Τουρκία για την 
ανάπτυξη στενότερων σχέσεών της με Ρωσία, Ιράν), 
Ελλάδα με Ισραήλ, Κύπρο, Αίγυπτο και Ιορδανία κ.α.

Η- με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης- ραγδαία 
εμπλοκή της χώρας μας στις εξελίξεις αυτές με την μετα-
τροπή της σε μια απέραντη Αμερικάνικη και ΝΑΤΟική 
βάση (Σούδα, Σύρος, Αλεξανδρούπολη, Ανδραβίδα, 
Λάρισα, Άραξος κλπ), η ασταμάτητη διοργάνωση και 
συμμετοχή σε πολεμικά γυμνάσια με όλες τις προαναφε-
ρόμενες χώρες.

Και φυσικά και πάνω απ' όλα η  παρουσία των κάθε 
εθνικότητας μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων του τομέα 
της ενέργειας, που όχι απλά μυρίστηκαν “κρέας” στην 
περιοχή, αλλά ετοιμάζονται και δεν θα διστάσουν να 
μετατρέψουν σε άμορφο σωρό από κρέας τους λαούς 
της (ήδη το κάνουν σε Συρία, Υεμένη, Λιβύη, Παλαιστίνη, 
Ουκρανία), αφού τα συμφέροντα είναι οι αιτίες που  
δημιουργούν τις αφορμές για την όξυνση των αντιπαρα-
θέσεων. Τα ερευνητικά πλοία, τα πλωτά γεωτρύπανα των 
εταιριών συνοδεύονται από τους στόλους των αντίστοι-
χων χωρών για την προστασία τους. Είναι τα συμφέρο-
ντα των αστικών τάξεων των χωρών της Μοσογείου και 
των υπερπόντιων, που συγκρούονται, συμμαχούν, 
συνταιριάζουν και διαχωρίζονται ανάλογα με τις συγκυρί-
ες που διαμορφώνει η προσπάθεια για τη μοιρασιά της 
λείας.

συνέχεια στη σελ. 2

Συνεδρίασε η ΣΕΑ την 
Πέμπτη 29 Μάρτη και, 
αφού εκτίμησε την μέχρι 
τώρα αγωνιστική δράση 
του κινήματος, τις εξελί-
ξεις όσον αφορούν το 
ασφαλιστικό αποφάσισε 
ένα πρόγραμμα δράσης 
για το διάστημα μέχρι τον 
Ιούνη, με την διοργάνωση 
κεντρικών κινητοποιήσεων 
(συγκεντρώσεων, συλλα-
λητηρίων) και στην Αθήνα 
και στην περιφέρεια, με 
στόχο την προβολή για 
άλλη μια φορά των προ-
βλημάτων και αρνητικών 
επιπτώσεων που δημιουρ-
γεί η αντιλαϊκή κυβερνητι-
κή πολιτική στην ζωή των 
συνταξιούχων και του 
λαού.

Στο συνταξιοδοτικό με 
την εφαρμογή του νόμου 
4387/2016, στην υγεία με 

τις νέες περικοπές του 
κρατικού προϋπολογισμού 
και στην φοροληστεία του 
ήδη εξασθενημένου λαϊκού 

εισοδήματος με την μείω-
ση του αφορολόγητου στα 
5600 ευρώ.

Με τις κινητοποιήσεις 
αυτές (και εκείνες που θα 
ακολουθήσουν μετά το 
καλοκαίρι) το συνταξιουχι-
κό κίνημα θα διεκδικήσει 
αγωνιστικά την επίλυση 
όλων των προβλημάτων 
του δημόσιου συστήματος 
υγείας, την ακύρωση του 
νόμου 4387/16 για τις 
συντάξεις, την μη εφαρμο-
γή της μείωσης του αφο-
ρολόγητου.

Ακόμη στην πρώτη 
γραμμή των αιτημάτων βρί-
σκεται αυτό της ανακεφα-
λαιοποίησης των αποθεμα-
τικών των ταμείων, με την 
απόδοση σ' αυτά όλων των 
χρωστούμενων από κρά-
τος και μεγαλοεργοδοσία, 
των επί δεκαετίες κλεμέ-
νων αποθεματικών, την 
κάλυψη των ελλειμμάτων 
από τον κρατικό προϋπο-
λογισμό. Φυσικά ανεξάρτη-
τα από την εποχή θα βρι-
σκόμαστε σε επιφυλακή, 
γιατί μπροστά μας έτσι κι 
αλλιώς θα έχουμε και νέες 
εξελίξεις, που θα φέρουν 
νέα προβλήματα, όπως η 
“έξοδος από τα μνημόνια”, 
ο καθορισμός της συνέχι-
σης της “εποπτείας”, η 4η 
αξιολόγηση και η έξοδος 

στις αγορές για νέα δυσβά-
σταχτα δάνεια, πιθανές 
ρυθμίσεις για το χρέος, τις 
εξελίξεις γύρω από την 
εκρηκτική κατάσταση στην 
περιοχή μας. Κι ασφαλώς 
καραδοκούν οι πρόσφατα 
διατυπωμένες καινούργιες 
απαιτήσεις των βιομηχά-
νων για το συνταξιοδοτικό. 
Το πρόγραμμα προβλέπει:
• οργάνωση κινητοποιή-

σεων στο ίδιο διάστημα, 
από όλα τα σωματεία 
στην Αττική και στις 
περιφέρειες με τις μορ-
φές που εκείνα θα απο-
φασίσουν.

• Στην Αττική συγκεντρώ-
σεις στην Πλ. Εθνικής 
Αντίστασης (δημαρχείο 
Αθήνας) και πορείες 
στις:

• 25 Απρίλη, Τετάρτη στο 
Υπουργείο Εθνικής 
Οικονομίας

• 1η Μάη με το Εργατικό 
Κίνημα για τον γιορτα-
σμό της Πρωτομαγιάς

• 15 Μάη, Τρίτη στο 
Υπουργείο Εργασίας

• 25 Μάη, Παρασκευή 
στο Υπουργείο Υγείας

• 19 Iούνη, Πέμπτη στη 
Βουλή
Τον Σεπτέμβρη θα απο-

φασιστεί, θα ανακοινωθεί 
και οργανωθεί νέος 
κύκλος κινητοποιήσεων.

Συσκέψεις ΣΕΑ- 
Ομοσπονδιών & σωματείων
Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το πρόγραμ-

μα συσκέψεων σε όλη τη χώρα
Εν όψει της οργάνωσης σειράς κινητοποιήσεων σε όλη 

τη χώρα η ΣΕΑ προγραμμάτισε και πραγματοποίησε 
περιφερεικές συσκέψεις των σωματείων μελών των ομο-
σπονδιών, που συσπειρώνονται σ' αυτήν. Οι συσκέψεις 
ήταν μαζικότατες, τις παρακολούθησαν όχι μόνο τα στε-
λέχη των διοικητικών συμβουλίων των σωματείων, αλλά 
και απλά μέλη τους. Ενημερώθηκαν για τις θέσεις της 
ΣΕΑ, έγιναν συζητήσεις για την καλύτερη οργάνωση της 
δουλειάς που πρέπει να γίνει για να δυναμώσει ο αγώνας. 
Αποφασίστηκε αυτή να συνεχιστεί και να απλώσει σε 
τοπικό, νομαρχιακό επίπεδο με συσκέψεις, συνελεύσεις, 
συγκεντρώσεις, εξορμήσεις στους χώρους που συχνά-
ζουν οι συνταξιούχοι. Ακόμα να πυκνώσουν οι παρεμβά-
σεις για τα γενικά, αλλά και τοπικά προβλήματα, είτε 
αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με τοπικά συνδικάτα 
εργαζομένων και άλλους φορείς του λαϊκού κινήματος 
(καταγγελίες, ψηφίσματα και ανακοινώσεις προς την 
κυβέρνηση, τις περιφέρειες, τους δήμους, τα τοπικά 
ΜΜΕ, τις τοπικές διευθύνσεις νοσοκομείων, ΕΟΠΥΥ, 
ΕΦΚΑ, εφορίες κλπ, για ελλείψεις νοσοκομείων και ΚΥ, 
παραρτημάτων ΕΟΠΥΥ, κατασχέσεις λογαριασμών και 
κατοικιών κ.α.). Να παρθούν αποφάσεις και μέτρα για 
κεντρικές περιφερειακές συγκεντρώσεις και συλλαλητή-
ρια (πχ Κρήτη, Ήπειρο, Θεσσαλία κ.α.). Να γίνεται κάθε 
μέρα πράξη το σύνθημα “θα νιώθουν την ανάσα μας κάθε 
μέρα, δεν πρόκειται να τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί”. 
Έτσι δυναμικά, με καλή προετοιμασία και οργάνωση θα 
πάμε αγωνιστικά και στη συνέχεια.

ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΝΑ ΜΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΟΝ 
ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ.

ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ. ΟΛΟΙ ΜΕ ΤΟ Π.Α.ΜΕ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 
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συνέχεια από τη σελ. 1

Της... σύνταξης

Τα τύμπανα
του πολέμου χτυπούν

Όχι λοιπόν δεν μας αφήνουν αδιάφορους όλα αυτά. 
Γιατί, ναι, σχετίζονται με τις συντάξεις μας, την υγεία 
μας, το μεροκάματο και τη ζωή των παιδιών μας. Γιατί, 
λ.χ. σε περίπτωση πολεμικής σύρραξης της χώρας μας 
με άλλη, οι χήρες στρατιωτικών και φαντάρων τι σύνταξη 
θα παίρνουν από τον νόμο Κατρούγκαλου; Τίποτα. Που 
θα κατευθυνθούν οι δαπάνες του κράτους για τις συντά-
ξεις; Για εξοπλισμούς όπως απαιτεί ο Λεβέντης. Κι αν 
μας έκοψαν τις συντάξεις μέχρι τώρα με δικαιολογία την 
οικονομική κρίση, θα τις αφανίσουν στο όνομα “της προ-
στασίας της πατρίδας, του εθνικού καθήκοντος”.

Λέμε λοιπόν όχι στον πόλεμο. Λέμε όχι στις μονοπωλι-
ακές αντιπαραθέσεις. Λέμε όχι στα ιμπεριαλιστικά σχέ-
δια. Λέμε ναι στην κοινή αντιιμπεριαλιστική πάλη των 
λαών, στη συσπείρωσή τους σε εργατική και λαϊκή 
δράση για την αποτίναξη του ιμπεριαλιστικού ζυγού, της 
καπιταλιστικής σκλαβιάς σε κάθε χώρα. Με την ανάπτυξη 
και δυνάμωμα της δράσης μας σε αυτή την κατεύθυνση.

Την 1η Μάη θα εκφράσουμε την αντίθεσή μας και την 
απόφασή μας να συγκρουστούμε με τις καταστάσεις 
αυτές με τη μαζική συμμετοχή μας στις απεργιακές 
συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια του ταξικού εργατικού 
και λαϊκού κινήματος.

Κεφάλαιο- κυβέρνηση- ΕΕ έχουν συμφωνήσει να συνεχίσουν την αντιλαϊκή επίθεση
Ο λαός να συμφωνήσει να οργανωθεί και αντεπιτεθεί ενάντια σ' αυτή, να την ανατρέψει

ΠΑΜΕ- ταξικά συνδικάτα: 
απεργίες και συλλαλητή-

ρια για τις ΣΣΕ και
κατώτερο μισθό 751 ευρώ

Όλο το πρόσφατο αυτό 
περασμένο διάστημα τα 
ταξικά εργατικά συνδικάτα 
βάζοντας σαν πρώτο 
στόχο την διεκδίκηση ΣΣΕ 
και του κατώτερου μισθού 
στα 751 ευρώ και άλλα 
αιτήματα, όπως καθορί-
στηκαν από το πλαίσιο των 
διεκδικήσεων που πρότεινε 
το ΠΑΜΕ, ανέπτυξαν μια 
σειρά αγώνες σε κλάδους.

Τα κλαδικά συνδικάτα 
στις οικοδομές, στα τρόφι-
μα- ποτά, στο φάρμακο, 
τηλεπικοινωνίες, επισιτι-
σμό- τουρισμό, χρηματοπι-
στωτικό, οι ηθοποιοί και 
μουσικοί, οι εκπαιδευτικοί, 
οι ναυτεργάτες και σε 
χώρους όπως στον ΟΠΑΠ, 
στα νοσοκομεία και αλλού 
ξεδίπλωσαν μια σειρά αγω-
νιστικές κινητοποιήσεις με 
απεργίες και συλλαλητή-
ρια.

Κορύφωση αλλά και 
βήμα για την ένταση των 
αγώνων, που κλιμακώθη-
καν στο επόμενο διάστημα 
αποτέλεσαν τα συλλαλητή-
ρια του ΠΑΜΕ στις 20 
Μάρτη.

Κι απέναντι στην αγωνι-
στική δράση και προσπά-
θεια αυτή, στάθηκε η ηγε-
σία της ΓΣΕΕ, που για 
άλλη μια φορά έπαιξε το 
ρόλο του δούρειου ίππου, 
του προδότη του εργατι-
κού κινήματος. Κρυφά, 
πίσω από τις πλάτες των 
εργαζομένων υπέγραψε 
ξανά ΕΓΣΣΕ με τους εργο-
δότες, όπως ακριβώς απαί-
τησαν αυτοί, κρατώντας 
στην ίδια αθλιότητα τους 
κατώτατους μισθούς, ενώ 
άνοιξε διάπλατα την πόρτα 
για την ιδιωτικοποίηση της 
ασφάλισης, με τη συμφω-
νία για τη δημιουργία Εθνι-
κού Ταμείου Επαγγελματι-
κής Ασφάλισης.

Οι εργαζόμενοι έχουν 
έναν μόνο δρόμο και 
τρόπο για να ανατρέψουν 
την κατάσταση αυτή, να 
πετύχουν την ικανοποίη-
ση των αιτημάτων τους. 
Να συνεχίσουν και να 
δυναμώσουν τους αγώ-
νες, με μεγαλύτερη 
συσπείρωση και συμμετο-
χή εργαζομένων σ' 
αυτούς.

Ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό:
διαχρονικός στόχος των αντεργατικών πολιτικών 

κυβερνήσεων, ΕΕ και κεφαλαίου:
(συνέχεια από το τεύχος του Μάρτη)

Στο δεύτερο μέρος 
αυτής της ανάλυσης θα 
καταγραφούν οι νομοθετι-
κές ρυθμίσεις και οι επι-
πτώσεις τους από το 2010 
και μετά.
7) ο νόμος 3845/2010 

κατάργησε τις 13η και 
14η συντάξεις (κύριες) 
για όσους ήταν κάτω 
των 60 ετών ή είχαν 
σύνταξη πάνω από 
2.500 ευρώ, ενώ τις μεί-
ωσε στα 400 και 
200+200 ευρώ για 
όσους ήταν πάνω από 
60 ετών.

8) Ο νόμος 3863/2010 
καθιέρωσε την “εισφο-
ρά αλληλεγγύης” για 
συντάξεις πάνω από 
1400 ευρώ.

9) Ο νόμος 3986/2011 
επέβαλε:

α) παρακράτηση μηνιαίας 
ποσοστιαίας εισφοράς  
(6%,8% και 10%) για 
όσους είχαν συμπλη-
ρώσει το 60ο έτος ηλι-
κίας και είχαν σύνταξη 
πάνω από 1700 ευρώ.

β) νέα αύξηση των “εισφο-
ρών αλληλεγγύης” 
(ποσοστιαία από 3% 
έως 14%) στις συντά-
ξεις πάνω από 1400 
ευρώ

γ) νέα ειδική “εισφορά 
αλληλεγγύης” για εισο-
δήματα φυσικών προ-
σώπων άνω των 12.000 
ευρώ

δ) παρακράτηση ειδικής 
ποσοστιαίας εισφοράς 
των επικουρικών συντά-
ξεων άνω των 300 ευρώ 
(από 3% έως 10%).

10) ο νόμος 4024/2011 
έφερε:

α) μείωση κατά 40% της 
κύριας σύνταξης σε 
όσους ήταν κάτω των 
55 ετών και έπαιρναν 
πάνω από 1000 ευρώ 
(αφαιρουμένων των 
παρακρατήσεων για 
εισφορά αλληλεγγύης).

β) μείωση κατά 20% των 
κύριων συντάξεων για 
όσους είχαν ηλικία ανά-
μεσα στα 55 και 60 
χρόνια και έπαιρναν 
σύνταξη πάνω από 

1200 ευρώ (αφαιρουμέ-
νων των παρακρατήσε-
ων για εισφορά αλλη-
λεγγύης).

γ) μείωση των επικουρι-
κών του ΙΚΑ- ΕΤΕΑΜ 
που ξεπερνούν τα 150 
ευρώ κατά 30% (αφαι-
ρουμένων των παρα-
κρατήσεων για εισφο-
ρά αλληλεγγύης)

11) Ο νόμος 4051/2012 
μείωσε:

α) όλες τις κύριες συντά-
ξεις πάνω από 1300 
ευρώ κατά 12% (αφαι-
ρουμένων των παρα-
κρατήσεων για εισφο-
ρά αλληλεγγύης και 
του ν. 4024/2011).

β) ποσοστιαία τις επικου-
ρικές συντάξεις ειδικών 
ταμείων (ΕΤΕΑΜ- 
ΤΕΑΙΤ- ΤΕΑΔΥ- 
ΤΕΑΠΟΚΑ- ΤΑΔΚΥ- 
ΕΤΑΤ- ΤΑΥΤΕΚΩ- ΔΕΗ) 
πάνω από 250 ευρώ 
(10%, 15%, 20%).

12) ο νόμος 4052/2012 
επέβαλε νέες μειώσεις 
στις επικουρικές συντά-
ξεις κατά 5,2%ο

13) ο νόμος 4093/2012 
επέφερε:

α) πλήρη κατάργηση των 
13ης και 14ης κύριων 
και επικουρικών συντά-
ξεων

β) ποσοστιαία μείωση στο 
άθροισμα των δύο 
συντάξεων, που υπερ-
βαίνει τα 1000 ευρώ 
(5%, 10%, 15%, 20%) 
και ορίζει ανώτατο πλα-
φόν τα 2550 ευρώ.

γ) την ισχύ της ανωτέρω 
ποσοστιαίας μείωσης 
και στην επικουρική 
σύνταξη

14) ο νόμος 4334/2015 
καθιέρωσε την ειδική 
εισφορά στις κύριες και 
επικουρικές συντάξεις 
υπέρ ΕΟΠΥΥ 6% (στις 
κύριες αύξηση από 4%)

15) ο νόμος 4387/2016 
επέβαλε:

α) μειώσεις των νέων 
συντάξεων έως και 30%

β) επανυπολογισμό των 
δύο συντάξεων των 
ήδη συνταξιούχων, 
δημιουργία της προσω-

πικής διαφοράς και 
περικοπή ποσοστού 
μέχρι 18% από το σύνο-
λο της προσωπικής δια-
φοράς κύριας και επι-
κουρικής

γ) ποσοστιαίες περικοπές 
συντάξεων με άθροι-
σμα άνω των 1300 
ευρώ και καθιέρωση 
υψηλών εισφορών 20% 
όλων των εργαζομέ-
νων, με ειδικούς δυσβά-
σταχτους όρους για 
τους αγρότες και ελευ-
θεροεπαγγελματίες

δ) μείωση των επικουρι-
κών συντάξεων έως και 
40% μέσω του επανυ-
πολογισμού τους.

ε) μειώσεις των εφάπαξ 
έως 15% και των μερι-
σμάτων κατά 32%

στ) σταδιακή κατάργηση 
του ΕΚΑΣ μέχρι το 2019

ζ) μείωση των δικαιούχων 
συντάξεων χηρείας με 
την θέσπιση ηλικιακού 
ορίου και των συντάξε-
ων όσων τις παίρνουν

η) μείωση των συντάξεων 
όσων εργάζονται κατά 
60%

θ) μείωση των αναπηρι-
κών συντάξεων

ι) ορισμό νέου ανώτατου 
πλαφόν για τις κύριες 
συντάξεις τα 2000 
ευρώ και περικοπή του 
όποιου επί πλέον ποσού 
(αφαιρουμένων των 
κρατήσεων υπέρ 
ΕΟΠΥΥ και αλληλεγγύ-
ης). 

ια) μείωση (από 1/6/2016) 
των επικουρικών συντά-
ξεων που απέδιδε το 
ταμείο ΕΤΑΤ (εντάχθη-
κε στον ΕΦΚΑ) στους 
ασφαλισμένους (περί-
που 13.500) των τραπε-
ζών Εμπορική, ALPHA, 
Αττικής από 20% έως 
40%
Τρεις απαραίτητες 

επισημάνσεις. Πρώτη: οι 
τρεις νόμοι που ψήφισε 
και εφαρμόζει η συγκυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ 
είναι πραγματικά οι χειρό-
τεροι απ' όλους τους προ-
ηγούμενους, περιέχουν 
μια πληθώρα αντισυνταξι-
ουχικών μέτρων. Δεύτερη, 
στην διαχρονική του 
εφαρμογή όλο αυτό το 
πακέτο νόμων θα συνεχί-
σει να αφαιρεί από τους 
συνταξιούχους δεκάδες 
ακόμα δισεκ. ευρώ, πλέον 
των όσων  έχουν κλαπεί 
μέχρι σήμερα, με πρώτον 
και καλύτερο τον νόμο 
Κατρούγκαλου. Τρίτη το 

σύνολο των νόμων μετά 
το 2010 επέφερε 26(!!!) 
μειώσεις των συντάξεων.

Η εφαρμογή του συνό-
λου αυτών των μνημονια-
κών νόμων και μέτρων 
είχε σαν αποτέλεσμα την 
αφαίρεση από το εισόδη-
μα των συνταξιούχων από 
τις συντάξεις τους πάνω 
50 δισεκ ευρώ. Τους 
νόμους αυτούς ψήφισαν 
και υλοποίησαν όλα τα 
κόμματα που ανέλαβαν 
την διακυβέρνηση στο 
διάστημα αυτό των 28 
χρόνων. Τα κόμματα του 
“σκότους” της δεξιάς ΝΔ, 
του “φωτός” του αριστε-
ρού ΠΑΣΟΚ, των συνδυα-
σμών των αριστεροκε-
ντροδεξιών (συγκυβέρνη-
ση ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΛΑΟΣ, 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕ-
ΡΑ- Κουβέλης),  των “σκο-
τεινοφωτεινών” (ΝΔ- 
ΠΑΣΟΚ), της αριστεροα-
κροδεξιάς “ελπίδας” 
(ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ), το ΠΟΤΑ-
ΜΙ πρόσφατα, ενώ στην 
ίδια γραμμή κινούνται  
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ και  
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, ανεξάρτητα 
από προσχήματα και 
δικαιολογίες. Κι όλοι αυτοί 
είναι επίσης απόλυτα 
δεσμευμένοι απέναντι στο 
μεγάλο κεφάλαιο, την ΕΕ 
και τους λοιπούς δανει-
στές, ότι οι πολιτικές 
αυτές δεν πρόκειται να 
διακοπούν, να αναστα-
λούν, αντίθετα θα συνεχι-
στούν, ενώ είναι βέβαιο 
πως στην πορεία θα προ-
στεθούν και νέα αντεργα-
τικά και αντισυνταξιουχικά 
μέτρα, όπως αυτά που 
πρόσφατα ζήτησαν οι βιο-
μήχανοι.

Απευθυνόμαστε σε 
όλους εκείνους τους 
συναδέλφους που αγωνι-
ούν, αγανακτούν , οργίζο-
νται αλλά παραμένουν 
αδρανείς, εγκλωβισμένοι 
σε λογικές “δεν γίνεται 
τίποτα”, δεν αποφασίζουν 
να βγουν στο δρόμο του 
αγώνα μαζί με το αγωνιζό-
μενο εργατικό και συντα-
ξιουχικό κίνημα και τους 
ρωτάμε:

Τι καθόσαστε και τους 
κοιτάτε; Ξεσηκωθείτε 
όλοι, ελάτε μαζί μας, να 
πυκνώσουμε τις γραμμές 
των αγώνων, να συγκρου-
στούμε ανοιχτά, θαρρα-
λέα με τις πολιτικές 
αυτές και τους εκφρα-
στές τους, να τις ανατρέ-
ψουμε. Άλλος δρόμος 
δεν υπάρχει.

Οι ιμπεριαλιστές τη γη 
ξαναμοιράζουν 

στο αίμα πνίγουν τους 
λαούς τον πλούτο τους

αρπάζουν
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Τα ταμεία φτιάχτηκαν στων εργατών τις πλάτες - τα κλέψαν, τα διέλυσαν οι κεφαλαιοκράτες

Κυβερνητικές ομολο-
γίες για τις συντάξεις

Σε συνέντευξή του ο υφυπουργός Τ. 
Πετρόπουλος σε τ/ο κανάλι μας ομολόγησε 
τα εξής πολύ αποκαλυπτικά, που δείχνουν 
τους αντιλαϊκούς και αντισυνταξιουχικούς 
στόχους όλων των μνημονιακών κυβερνήσε-
ων, τρέχοντες και επόμενους.
1. Η συμφωνία με τους δανειστές προβλέπει 

σταθερό ποσό που θα εισπράτεται υπέρ 
του ΑΚΑΓΕ από τις συντάξεις. Άρα αφ' 
ενός οι “κατά λάθος” παράνομες παρα-
κρατήσεις από τις συντάξεις υπέρ ΑΚΑΓΕ 
δεν έγιναν κατά λάθος, αλλά σκόπιμα για 
να πιαστεί ο χρηματικός στόχος, (η παρα-
κράτηση αυτή “δεν ήταν λάθος αλλά πολι-
τική επιλογή” ήταν τα ακριβή λόγια του), 
αφ' ετέρου αν το ποσό αυτό μειωθεί λόγω 
επιστροφής των παράνομα παρακρατηθέ-
ντων, η μείωση αυτή θα πρέπει να συμπλη-
ρωθεί με άλλες κρατήσεις. Δηλαδή στη 
μια τσέπη θα μας βάλουν τα λεφτά που 
μας έκλεψαν και από την άλλη θα μας τα 
ξανακλέψουν.

2. Τα πλεονάσματα του ΕΦΚΑ θα επιτρέ-
ψουν (στην κυβέρνηση) να διορθώσει τα 
λάθη και να επιστρέψει όλο το επί πλέον 
ποσό που παρακρατήθηκε υπέρ ΕΟΠΥΥ. 
Να είμαστε κι ευχαριστημένοι λοιπόν, που 
με την ληστεία των συντάξεών μας δημι-
ουργήθηκε πλεόνασμα στον ΕΦΚΑ, ώστε 
να πάρουμε πίσω μέρος από όσα μας 
έκλεψαν. Έτσι εξαγνίζεται η ληστεία.

3. Είναι μνημονιακή υποχρέωση να μην ενη-
μερώνεται ο συνταξιούχος για τις αποδο-
χές του, για το τι κρατήσεις του γίνονται 
και για ποιο λόγο. “Πλήρωνε και μη ερεύ-
να” μας λένε οι μνημονιακοί φωστήρες 
τηε κυβέρνησης. Αν θέλεις να ενημερω-
θείς ψάξτο μέσω του ηλεκτρονικού συστή-
ματος πληροφόρησης του ΕΦΚΑ. Κάτι 
ανάλογο απάντησε ο Διοκητής του ΕΦΚΑ 
στο αίτημα του  εκπροσώπου των συντα-
ξιούχων συν. Δ. Κουμπούρη, να επανέλθει 
και η έντυπη μορφή ενημέρωσης.

4. Υπάρχει δέσμευση η δημοσιονομική 
δαπάνη για τις συντάξεις να μην υπερβαί-
νει το 16% του ΑΕΠ. Γι' αυτό έγιναν μέχρι 
σήμερα όλες οι περικοπές, ώστε αυτή να 
πέσει στο εν λόγω ποσοστό. Με βάση 
αυτό τον όρο “θα προσπαθήσει -η κυβέρ-
νηση- στο μέλλον να αποτρέψει άλλες 
μειώσεις”. Δηλαδή είναι δεδομένο πως 
έχει συμφωνηθεί να γίνουν τέτοιες, απλά 
θα προσπαθήσουν να τις αποτρέψουν!!! 
Ή λέμε εμείς πως θα προσπαθήσουν να 
τις καθυστερήσουν για προεκλογικούς 
λόγους, όπως αφήνουν να κυκλοφορεί 
πρόσφατα πως η περικοπή της προσωπι-
κής διαφοράς μπορεί να μετατεθεί για το 
'20, μαζί με την μείωση του αφορολόγη-
του. Είναι βέβαιο όμως πως η δαπάνη 
αυτή θα μειωθεί κάτω από το 16% του 
ΑΕΠ, επειδή πρώτον θα περικοπεί έτσι κι 
αλλιώς η προσωπική διαφορά και δεύτε-
ρον η μείωση του αφορολόγητου θα αφαι-
ρέσει άλλη μία σύνταξη τουλάχιστον από 
τους συνταξιούχους. Στην περίπτωση 
αυτή η κυβέρνηση θα εισπράξει τα ενθου-
σιώδη συγχαρητήρια των δανειστών κι 
εμείς τον... θαυμασμό τους για την γεν-
ναία κατανόηση που δείχνουμε στην ανά-
γκη να θυσιαστούμε και πάλι. 
Κι ύστερα από τις παραδοχές αυτές ο κος 

Πετρόπουλος, ήσυχος που εκθείασε το θεά-
ρεστο κυβερνητικό έργο, αποχώρησε από 
την συνέντευξη. Να ξέρει όμως πως εμείς 
δεν πρόκειται να αποχωρήσουμε από τη 
δράση και να υποχωρήσουμε από τις απαι-
τήσεις να μας επιστραφούν όλα τα κλεμμέ-
να.

Όλοι οι προπαγανδιστικοί 
μηχανισμοί των καπιταλιστών 
και του κράτους τους (συμπε-
ριλαμβανομένων των αστικών 
κυβερνήσεων από την δημι-
ουργία του ασφαλιστικού- 
συνταξιοδοτικού συστήματος 
μέχρι σήμερα, αλλά και της 
ΕΕ) μας βομβαρδίζουν στην 
κυριολεξία με τα επιχειρήμα-
τα, στα οποία βασίζουν την 
αιτιολόγηση των αντισυνταξι-
ουχικών μέτρων που παίρ-
νουν. Εκτός από τα βασικά, 
που δείχνουν και πιο ξεκάθα-
ρα την ταξική διάσταση της 
πολιτικής τους, δηλαδή η 
διευκόλυνση της επενδυτικής 
δραστηριότητας, η αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας και 
της κερδοφορίας τους, προ-
βάλουν και ορισμένα, όπως η 
εξάντληση των αποθεματικών 
των ταμείων, η σταδιακή 
γήρανση του πληθυσμού, τα 
προνόμια των συνταξιούχων 
έναντι των εργαζομένων.

Βέβαια ξεπερνούν πολύ 
εύκολα τα ίδια τα επιχειρήμα-
τά τους εξαφανίζοντας την 
απαιτούμενη απάντηση στο 
πολύ απλό ερώτημα που προ-
κύπτει: τι και ποιοι φταίνε για 
την ύπαρξη των προβλημά-
των που επικαλούνται;

Εμείς λέμε πως η απάντη-
ση είναι γνωστή σε όλους. 
Όλα αυτά τα προβλήματα 
οφείλονται στις δικές τους 
υλοποιούμενες και εφαρμο-
ζόμενες, με την μορφή των 
κυβερνητικών και κρατικών 
μέτρων και νόμων, απαιτήσεις 
και επιλογές, κατά κύριο λόγο 
στην οικονομία. Λχ η σταδια-
κή γήρανση του πληθυσμού 
(ειδικά στη χώρα μας που 
αποκτά ρυθμούς γρήγορους 
και οδηγούν όχι απλά στην 
γήρανση, αλλά στην σοβαρή 
μείωσή του) οφείλεται στην 
αντιλαϊκή πολιτική της περι-
κοπής ή και κατάργησης των 
όποιων κοινωνικών προνομί-
ων υπήρχαν για τις πολύτε-
κνες οικογένειες, αντί αυτές 
να ενισχύονται. Στην τεράστια 
εξάπλωση της ανεργίας, ειδι-
κά των νέων, που τους δημι-
ουργεί κατάσταση σχεδόν 
απαγορευτική για τη δημι-
ουργία οικογένειας. Το ίδιο 
αποτέλεσμα έχει και η εξευτε-
λιστική μισθοδοτική πολιτική 
των κυβερνήσεων και εργο-
δοτών προς τους εργαζόμε-
νους με τα 200- 500 ευρώ 
μισθούς. Όσο για τα “προνό-
μια” των συνταξιούχων έναντι 
των παιδιών και εγγονιών 
τους, έχουμε δόσει απαντή-
σεις σε άρθρο στο φύλλο του 
ΠΑ του Οκτώβρη 2017 στη 
σελίδα 6.

Έτσι στην επί πολλά χρό-
νια προπαγάνδα τους σαν 
τρίτο μεγάλο επιχείρημα απο-
μένει αυτό της εξάντλησης 
των αποθεματικών των ταμεί-
ων. Ούτε κι εδώ θα “ανακαλύ-
ψουμε την Αμερική”. Είναι 
γνωστά τα στοιχεία που απο-
δείχνουν πως το επιχείρημα 
αυτό είναι μια ακόμα μεγάλη 
απάτη, μια ξετσίπωτη απατε-
ωνιά εκ μέρους των κεφαλαι-

οκρατών και των υπαλλήλων 
τους. Γιατί και για το πρόβλη-
μα αυτό η ευθύνη βαρύνει 
αυτούς αποκλειστικά και 
κανέναν άλλο, ειδικά το λαό, 
τους εργαζόμενους, τους 
συνταξιούχους. Ας πάρουμε 
τα πράγματα από την αρχή.

Το ασφαλιστικό- συνταξιο-
δοτικό σύστημα στήθηκε αφ' 
ενός κάτω από την πίεση του 
εργατικού κινήματος, για τη 
δημιουργία ενός μηχανισμού 
εξασφάλισης των απόμαχων 
της δουλειάς και ενώ ήδη σε 
ορισμένες περιπτώσεις εργά-
τες σε εργοστάσια με αιματη-
ρούς αγώνες υποχρέωναν 
τους εργοδότες να χρηματο-
δοτούν τέτοια συστήματα σε  
επιχειρησιακό ή κλαδικό επί-
πεδο. Αφ' ετέρου από την 
ανάγκη του κεφαλαίου που 
σκέφτηκε πως μπορούσε να 
φτιάξει ένα χρηματοκιβώτιο 
γεμάτο ζεστό χρήμα για να 
χρηματοδοτεί τις επενδύσεις 
του. Η ενοποίηση λοιπόν του 
συνταξιοδοτικού συστήμα-
τος, υπό την ευθύνη του κρά-
τους εξυπηρέτησε άμεσα και 
τα συμφέροντα των καπιταλι-
στών. Η εμπλοκή του κρά-
τους είχε να κάνει με την 
“δίκαιη” μοιρασιά αυτού του... 
θησαυρού στους ενδιαφερό-
μενους.

Με την δημιουργία του 
ασφαλιστικού συστήματος, 
ειδικά του συνταξιοδοτικού, 
αμέσως και επειδή σε βραχυ-
πρόθεσμο χρόνο (τουλάχι-
στον 20- 30 χρόνια) δεν υπήρ-
ξαν αθρόες συνταξιοδοτή-
σεις, τα ταμεία, κύρια το ΙΚΑ, 
συσσώρευσαν τεράστια απο-
θεματικά. Το ίδιο έγινε και με 
την δημιουργία ειδικών ταμεί-
ων κλάδων (πχ τραπεζοϋπάλ-
ληλοι κ.α.), κάποια από τα 
οποία μάλιστα φτιάχτηκαν 
στην κατοχή (λχ το αργότερα 
μετονομασθέν ΤΑΠ- ΟΤΕ) 
ύστερα από μεγάλους αγώ-
νες. Τα αποθεματικά των 
ταμείων αυτών εκμεταλλεύτη-
καν άγρια οι κλαδικοί εργοδό-
τες για να κάνουν τη δουλειά 
τους.
Ποια ήταν λοιπόν η πορεία 
των αποθεματικών των 
ταμείων
•Κατ' αρχήν η ευθύνη για την 

διαφύλαξή τους ανατέθηκε 
στην Τράπεζα της Ελλάδας. 
Σύντομα όμως η ΤτΕ μετα-
τράπηκε σε διαχειριστή 
τους και άρχισε να τα μοιρά-
ζει σε μεγαλοεπιχειρηματίες 
και επενδυτικές τράπεζες 
σαν δανεικά κι αγύριστα. Τα 
ταμεία δεν είχαν την δυνα-
τότητα να προβαίνουν τα 
ίδια σε επενδύσεις βασικά 
κρατικών ομολόγων, έστω 
στα πλαίσια της καπιταλιστι-
κής οικονομίας, με συμφέ-
ροντα επιτόκια. Η κατάθεση 
των αποθεματικών ήταν 
τελείως άτοκη. Για την περί-
οδο 1951- 1975 οι απώλειες 
υπολογίζονται στα 58 δισ. 
ευρώ, σε σημερινές νομι-
σματικές αξίες.

•Στην μετέπειτα φάση απο-
δόθηκε στην κατάθεση αυτή 

επιτόκιο, που όμως ήταν 
πολύ χαμηλό και δεν αντι-
στάθμιζε τις απώλειες από 
τον πληθωρισμό. Πχ στην 
δεκαετία του 1990 το επιτό-
κιο ήταν περίπου 4%, ενώ ο 
πληθωρισμός έτρεχε με 
ποσοστά γύρω στο 20%, 
προκαλώντας μεγάλα 
ελλείμματα σε λογιστικές 
αξίες.

•Στην ίδια αυτή δεκαετία 
καθιερώθηκε η τριμερής 
χρηματοδότηση (εργαζόμε-
νος- εργοδότης- κράτος), 
όπου όμως το κράτος ποτέ 
δεν απέδωσε τη δική του 
συμμετοχή. Η κατά καιρούς 
υποχρεωτική κάλυψη των 
ελλειμμάτων από τον κρατι-
κό προϋπολογισμό αντιστοι-
χούσε ακριβώς στην αποφυ-
γή αυτής της συμμετοχής. 
Και παρ' όλη την κάλυψη 
αυτή οι οφειλές του κρά-
τους προς τα ταμεία ανέρ-
χονται στα 12 δισ. ευρώ.

•Στην περίοδο των χρηματι-
στηριακών εκρήξεων, τα 
ταμεία υποχρεώθηκαν να 
παίξουν μεγάλα μερίδια των 
αποθεματικών τους στο 
χρηματιστήριο, με αποτέλε-
σμα την απώλεια περίπου 
3,5 δισ.  ευρώ.

•Κι ερχόμαστε στην περίοδο 
μετά το 2009, όπου ξέσπασε 
η καπιταλιστική οικονομική 
κρίση. Τότε τα μέτρα σε 
βάρος του συνταξιοδοτικού 
και των συνταξιούχων πήραν 
μεγάλη έκταση. Το κράτος 
άρχισε να αποσύρεται από 
την χρηματοδότηση των 
ασφαλιστικών ταμείων με 
αποτέλεσμα την ραγδαία 
μείωση των αποθεματικών, 
τα οποία τα ταμεία εκταμίευ-
αν για να καλύπτουν τα κενά 
που άφηνε η κρατική υπο-
χρηματοδότηση. Μόνο στην 
διετία 2011- 2012 αυτή 
έπεσε από τα 21 δισ. στα 15 
δισ. και μεγάλωσαν αντί-
στοιχα τα ταμειακά ελλείμ-
ματα.

•Προηγήθηκαν και συνεχί-
στηκαν ορισμένες πολιτικές, 
ευνοϊκές για την μεγαλοερ-
γοδοσία, κύρια των ΔΕΚΟ 
και Τραπεζών, με τις “εθε-
λούσιες” συνταξιοδοτήσεις, 
που προκάλεσαν επιβάρυν-
ση των ταμείων με περίπου 
5 δισ. ευρώ.

•Η συνέχεια ήταν δραματι-
κή. Στην περίοδο 2010- 
2016 είχαμε:

•κούρεμα των αποθεματικών 
(PSI)

•αύξηση της ανεργίας κατά 
17 μονάδες

•μεγάλη μείωση μισθών περί-
που 28 μονάδες

•ραγδαία εξάπλωση των ελα-
στικών σχέσεων εργασίας

•μείωση των εργοδοτικών και 
εργατικών εισφορών καθώς 
και  κατάργηση των κοινωνι-
κών πόρων υπέρ ορισμένων 
επικουρικών ταμείων

•μεγάλη εξάπλωση της ανα-
σφάλιστης, μαύρης  εργασί-
ας.

•νέο κούρεμα για την ανακε-
φαλαιοποίηση των τραπε-

ζών
•νέα δραστική περικοπή της 

κρατικής χρηματοδότησης
Το σύνολο της χασούρας 

των ταμείων από τα μέτρα 
αυτά ανέρχεται στα 80 δισ. 
ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται 
αυτή του 2017.
•η εισφοροδιαφυγή από 

τους μεγάλους εργοδότες 
κύρια, αλλά και η αδυναμία 
μικρών και ατομικών επιχει-
ρηματιών να καταθέτουν τις 
εισφορές τους λόγω χρεο-
κoπίας ή οικονομικής καχε-
ξίας. Συνολικά οι υποχρεώ-
σεις αυτές της τελευταίας 
πενταετίας ξεπερνούν τα 31 
δισ. ευρώ (710.000 οφειλέ-
τες).

•Τέλος η απαξίωση της ακί-
νητης περιουσίας των ταμεί-
ων, από την οποία έχασαν 
περίπου 7 δισ. ευρώ, ενώ τα 
περιουσιακά στοιχεία τους 
περνούν στο ΤΑΙΠΕΔ για... 
αξιοποίηση (ξεπούλημα).

Το γενικό σύνολο των απω-
λειών των ταμείων σε όλη 
αυτή την μακρά περίοδο 
ανέρχεται στα 160 περίπου 
δισ. ευρώ. Αν υπολογίσουμε 
πως οι συνταξιούχοι από το 
2010 μέχρι το 2016 έχασαν 50 
δισ. ευρώ (και περισσότερα) 
από τις συντάξεις τους, τότε 
βγαίνει ένα συνολικό έλλειμ-
μα των ταμείων που φτάνει 
στα 210 δισ. ευρώ. 

Αυτή είναι η τραγική κατά-
σταση στην οποία όλες οι 
μεταπολεμικές κυβερνήσεις, 
για το συμφέρον των βιομη-
χάνων, τραπεζών, εφοπλι-
στών και άλλων μεγαλοεπιχει-
ρηματιών, οδήγησαν το 
ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό 
σύστημα με τις πολιτικές που 
εφάρμοσαν. Πάνω σ' αυτά τα 
δεδομένα το ταξικό εργατικό, 
λαϊκό και συνταξιουχικό κίνη-
μα διαμορφώνουν το πλαίσιο 
των αιτημάτων τους, με άξονα 
τα βασικά: 
1.ανακεφαλαιοποίηση των 

αποθεματικών των ταμείων
2.καταβολή όλων των χρω-

στούμενων εισφορών από 
το κράτος και την μεγαλο-
εργοδοσία

3.κάλυψη των ελλειμμάτων 
από τον κρατικό προϋπο-
λογισμό

4.κατάργηση των ελαστικών 
εργασιακών σχέσεων, μονι-
μότητα στην εργασία, απα-
γόρευση της ανασφάλιστης 
εργασίας

5.αποκατάσταση των μισθών 
με κατώτερο στα 751 ευρώ

6.επαναφορά των κλαδικών 
ΣΣΕ

7.κατάργηση όλων των μνη-
μονιακών νόμων και 
μέτρων, επαναφορά των 
συντάξεων στα προ του 
2009 επίπεδα, μαζί με τον 
13ο και 14ο μισθούς

Από το πλαίσιο αυτό δεν 
πρόκειται να κάνουμε πίσω. 
Δεν θα πάψουμε να το διακ-
δικούμε και για το σκοπό 
αυτό θα εντείνουμε τη δράση 
και την πάλη μας. Και θα το 
πετύχουμε.

Η λεηλασία των αποθεματικών των ταμείων



ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ-ΦΥΛΗΣ-
ΖΕΦΥΡΙΟΥ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Την ετήσια γενική συνέλευσή του πραγματοποίησε το 
σωματείο στις 28/3/2018 και αποφάσισε το παρακάτω 
ψήφισμα:

Συνάδελφοι
Μας τσακίζουν τις ζωές μας, τα κέρδη τους είναι η φτώ-

χεια του λαού. Όχι άλλη αναμονή
Απαιτούμε την επαναφορά των συντάξεών μας στα προ 

κρίσης επίπεδα, ζητάμε την επαναφορά της 13ης και 14ης 
σύνταξης. Όχι στον επανυπολογισμό των συντάξεων και στη 
μείωση του αφορολόγητου, που θα μας στερήσουν ακόμη 
και τρεις συντάξεις.

Στελέχωση των ιατρείων του ΙΚΑ με γιατρούς όλων των 
ειδικοτήτων. Η πολυκλινική του Ολυμπιακού χωριού να γίνει 
πρότυπο αστικό κέντρο υγείας για την εξυπηρέτηση του 
λαού της περιοχής. Δωρεάν φάρμακα σε ανέργους και άπο-
ρους. Το φάρμακο είναι αγαθό όχι εμπόρευμα.

Κάτω τα χέρια από τις λαϊκές κατοικίες, καμιά κατάσχεση 
για χρέη του φτωχού λαού προς το δημόσιο. Το χρέος δεν 
το δημιουργήσαμε εμείς, αλλά τα δάνεια, οι επιδοτήσεις και 
οι φοροαπαλλαγές στο κεφάλαιο. Ζητάμε μέτρα αντιπλημ-
μυρικά, αντιπυρικής προστασίας, αντισεισμικό έλεγχο στα 
σχολεία, κατάλληλα σχολεία για τα παιδιά και εγγόνια μας.

Σύγχρονες, φτηνές συγκοινωνίες, σύνδεση εσωτερικά 
της πόλης αλλά και με το κέντρο της Αθήνας. Μέτρα κατά 
της εγκληματικότητας. Δεν αντέχουμε άλλο τον καρκίνο της 
χωματερής. Όχι άλλη υποβάθμιση.

Συνάδελφοι δεν έχουμε δύο ζωές, να τους χαρίσουμε τη 
μία. Εμείς παράγουμε τον πλούτο τους και θέλουμε ζωή με 
αξιοπρέπεια. Όχι στο συμβιβασμό και τη μοιρολατρεία. Όχι 
άλλες αυταπάτες. Ο μόνος δρόμος είναι ο αγώνας και η 
μαζικοποίηση του σωματείου μας.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΙΚΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ
Συνάδελφοι συνταξιούχοι,
Απανωτές είναι οι αποκαλύψεις για τις παράνομες παρα-

κρατήσεις επί των συντάξεων μας, τις οποίες η κυβέρνηση 
και οι διοικήσεις των Ταμείων έχουν επιβάλει, παραβιάζο-
ντας ακόμη και τους νόμους που έχουν ψηφιστεί από αυτή 
και τις προηγούμενες. 

Παρακρατήσεις επί των κύριων και επικουρικών συντάξε-
ων, που οφείλονται σε "λάθος" υπολογισμούς και εφαρμογή 
των νόμων. Κατά συνέπεια η διόρθωση των "λαθών" αυτών 
και η επιστροφή των παράνομων παρακρατήσεων στους 
συνταξιούχους είναι πολιτικό θέμα, η κυβέρνηση είναι υπο-
χρεωμένη να προχωρήσει άμεσα σε ενέργειες διορθωτικές 
με δική της απόφαση προς τις διοικήσεις των Ταμείων, 
χωρίς να υποχρεώνονται οι συνταξιούχοι να καταφεύγουν 
σε δικαστικές διαδικασίες ή στα Ταμεία για να διεκδικήσουν 
τα προς αυτούς οφειλόμενα.

Επιπλέον τα Ταμεία πρέπει να ενημερώνουν τους ασφα-
λισμένους συστηματικά και σωστά μέσα από τα ενημερωτι-
κά σημειώματα, για τους ακριβείς υπολογισμούς και τους 
τρόπους υπολογισμού των καταβαλλόμενων συντάξεων.

Η Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ και οι Συνεργαζόμενες 
Συνταξιουχικές Οργανώσεις ( Σ.Ε.Α ) πραγματοποίησαν 
μεγαλειώδη κινητοποίηση στο υπουργείο Εργασίας όπου 
στη συνάντηση με τον Υφυπουργό Πετρόπουλο έθεσαν το 
ζήτημα των λανθασμένων περικοπών. Απαίτησαν αυτές να 
αποδοθούν κανονικά στους δικαιούχους και ότι πρέπει να 
σταματήσει η απαράδεκτη ταλαιπωρία των συνταξιούχων 
που στέκονταν στις ουρές με τις ώρες για να κάνουν αιτή-
σεις επιστροφής των παρακρατηθέντων. Κάτω από την επι-
μονή της αντιπροσωπείας μας και των χιλιάδων συναδέλφων 
που βρίσκονταν έξω από το υπουργείο, ο υφυπουργός 
δεσμεύτηκε ότι θα σταματήσει η διαδικασία των αιτήσεων 
και ότι τα χρήματα θα αποδοθούν σε βάθος χρόνου μέσω 
Α.Κ.Α.Γ.Ε. ( Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών).

Η Σ.Ε.Α. καλεί τους συναδέλφους σε ετοιμότητα. Καλού-
με τους συνταξιούχους να γυρίσουν την πλάτη στους επιτή-
δειους, διάφορους δήθεν εργατολόγους που βγαίνουν στα 
ΜΜΕ παραπληροφορούν και προσπαθούν να τους σύρουν 
στα δικηγορικά γραφεία και στις ουρές στα Ταμεία. Τερά-
στια ευθύνη φέρουν και τα ΜΜΕ που δεν καλούν εκπροσώ-
πους των Συνταξιουχικών Σωματείων και Ομοσπονδιών να 
πουν την άποψη τους και να ενημερώσουν υπεύθυνα τους 
συναδέλφους.

Καλούμε όλους τους συνταξιούχους να συσπειρωθούν 
ακόμα πιο μαζικά στα σωματεία τους, να πυκνώσουν τις 
αγωνιστικές γραμμές τους, γιατί βρισκόμαστε μπροστά σε 
νέες αντισυνταξιουχικές ανατροπές, τον επανυπολογισμό 
των συντάξεων και την περικοπή των προσωπικών διαφο-
ρών, καθώς και τη φορολογική λαίλαπα που έρχεται το 
επόμενο διάστημα.

Συνάδελφοι, την αγανάκτηση και την οργή να την κάνου-
με οργάνωση, κανένας μόνος του, όλοι μια γροθιά!! Γρα-
φτείτε στο Σωματείο σας!!

Συνέλευση πραγματοποίησε το σωματείο στις 26/3 
και αποφάσισε την πραγματοποίηση     συγκέντρωσης 
διαμαρτυρίας στις 3 Απρίλη, Τρίτη στο ΕΚ Ζακύνθου 
και παράσταση στην  Αντιπεριφέρεια και στον κυβερνη-
τικό βουλευτή- υπουργό. Στην ανακοίνωσή- κάλεμα προ 
τους συνταξιούχους τόνισε:

Συνεχίζει να χειροτερεύει η ζωή μας, της τάξης μας 
γενικότερα με τα μέτρα που ψηφίστηκαν μέχρι τώρα, 
αλλά και τα επόμενα 88 προαπαιτούμενα που έρχονται. 
Η κυβέρνηση στην υπηρεσία του κεφαλαίου “τρέχει” 
την αντιλαϊκή επέλαση που θα κλείσει τις εκκρεμότητες 
του τρίτου μνημονίου.

Αφού σφαγίασαν τις συντάξεις μας, κύριες, επικου-
ρικές, τα δώρα, την υγεία, τα κοινωνικά μας δικαιώμα-
τα, αφαίρεσαν το ΕΚΑΣ, τώρα έρχονται να εφαρμόσουν 
τις μειώσεις της προσωπικής διαφοράς, την περικοπή 
των οικογενειακών επιδομάτων, την μείωση του αφορο-
λόγητου με τον νόμο 4387/16 (νόμος Κατρούγκαλου), 
που θα μας αφαιρέσουν ακόμα τρία έως τέσσερα μηνι-
άτικα τον χρόνο.

Συνάδελφοι συνταξιούχοι
Δεν μας χάρισαν τίποτε. Οι συντάξεις μας, η υγεία, 

τα πάντα, είναι πληρωμένα με το αίμα και την δουλειά 
μας. 

Γι αυτό με ομόφωνη απόφαση στη συνέλευσή μας, 
βγαίνουμε στο δρόμο, διεκδικούμε και δεν θα νομιμο-
ποιήσουμε ποτέ στην συνείδησή μας ότι μας έχει αφαι-
ρεθεί.

Δεν αποπροσανατολιζόμαστε από το κύριο: Σε λίγο 
έρχεται ο νέος σφαγιασμός και οι καταστρεπτικές περι-
κοπές από τον νόμο 4387/16 της κυβέρνησης που θα 
κάνουν τις συντάξεις μας προνοιακά βοηθήματα. Η 
κυβέρνηση και η προπαγανδιστές της προσπαθούν να 
μας βάλουν να σκεφτόμαστε τα ψίχουλα αφού ετοιμά-
ζονται να μας φάνε ξανά το καρβέλι.

Συνάδελφοι, -σσες,
-Τα σύννεφα του πολέμου όλο και πυκνώνουν στη 

περιοχή μας. Αρνούμαστε να ταΐσουμε τα κανόνια των 
ιμπεριαλιστών με το κρέας των παιδιών και εγγονιών 
μας για τα συμφέροντα και τους ανταγωνισμούς μίας 
χούφτας πλουτοκρατών που λυμαίνονται τον ιδρώτα 
και τη Ζωή μας και απ’ τις δύο μεριές του Αιγαίου.

-Μαζί για τα καθημερινά μας προβλήματα, να ορθώ-
σουμε ανάστημα ενάντια στον Πόλεμο των ιμπεριαλι-
στών, να μην επιτρέψουμε να δώσουν το Αίμα τους 
κάτω από ξένες σημαίες.

-Διεκδικούμε ό,τι μας έχει αφαιρεθεί, την κατάργηση 
όλων των αντεργατικών - αντιλαϊκών νόμων.

Όλοι στη Συγκέντρωση-Διαμαρτυρία του Σωματεί-
ου μας την Τρίτη 3 Απρίλη 

στις 10.30 πμ στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο 
Ζακύνθου ( Ευγενίδου 5 ) και μετά Όλοι Μαζί παρά-
σταση στη Αντιπεριφέρεια και στον Βουλευτή-Υπουρ-
γό της κυβέρνησης.

Μπορούμε να τους σταματήσουμε, νικώντας το 
φόβο, την αδιαφορία, τις αυταπάτες, παίρνοντας 
καθολικά μέρος στη λειτουργία του σωματείου μας, 
δυναμώνοντας τους αγώνες μας. Τώρα με τον οργα-
νωμένο αγώνα μας να ανατρέψουμε τις αντιλαϊκές 
αντισυνταξιουχικές πολιτικές.

Η Συγκέντρωση αποφάισε το παρακάτω ψήφισμα- 
υπόμνημα διαμαρτυρίας που απεστάλη προς την 
κυβέρνηση και τα κόμματα της Βουλής

Εμείς οι συνταξιούχοι της Ζακύνθου, που συγκε-
ντρωθήκαμε σήμερα 3/4/2018 στο Εργατοϋπαλληλικό 
Κέντρο Ζακύνθου ψηφίσαμε αυτό το υπόμνημα εκφρά-
ζοντας τη διαμαρτυρία μας, ενώνοντας την αγανάκτησή 
μας με τους συνταξιούχους όλης της χώρας για την 
Αντισυνταξιουχική, Απάνθρωπη πολιτική που ασκείται 
από όλες τις Κυβερνήσεις της τελευταίας πενηνταετίας 
και τη δικής σας συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Αυτή η πολιτική σας έχει ως αποτέλεσμα τη δραμα-
τική μείωση των συντάξεων κύριων και επικουρικών, την 
κατάργηση δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και καλοκαι-
ρινών διακοπών, την κατάργηση του ΕΚΑΣ, την κατάρ-
γηση συντάξεων χηρείας κλπ.

Οι μειώσεις αυτές έχουν ως συνεπεία τη μαζική εξα-
θλίωση των συνταξιούχων, με το 50% αυτών να παίρ-
νουν σύνταξη κάτω από 500 ευρώ, άνθρωποι που με 
ίδρωτα και αίμα πλήρωσαν 30 και 40 χρόνια ασφάλισης, 

τους οδηγείτε στην απόγνωση και άλλους στην επαιτεία 
και στα συσσίτια των Δήμων, των εκκλησιών και των 
ΜΚΟ.

Και το τραγικότερο προχωράτε σε νέα μείωση με τον 
επανυπολογισμό των συντάξεων και μείωση αυτών 
κατά 18% από 1.1.2019, που μαζί με την μείωση του 
αφορολογήτου έχετε σχεδιάσει να χάσουμε από 2-3 
μηνιάτικα τον Χρόνο.

 Γνωρίζουμε ότι όλοι παρέα και διαχρονικά, κάθε 
μπουκιά και κάθε ευρώ που αφαιρείτε από τους συντα-
ξιούχους το χορηγείτε στις τσέπες των τραπεζιτών, των 
τοκογλύφων, και γενικότερα στην πλουτοκρατία του 
τόπου, είτε ως φοροαπαλλαγές είτε ως κίνητρα για 
«επενδύσεις».

Για την Υγεία και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
στο νησί μας αλλά και στη χώρα μας οι βάρβαρες αντι-
λαϊκές πολιτικές που εφαρμόζετε, με βάση τις εντολές 
της Ε.Ε και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, 
έχουν μετατρέψει την υγεία - ιατροφαρμακευτική περί-
θαλψη σε εμπόρευμα.Τα αποτελέσματα τους:  Το κλεί-
σιμο και η συρρίκνωση δεκάδων δημόσιων Νοσοκομεί-
ων, Κέντρων Υγείας, ιατρείων του ΙΚΑ, σε όλη την χώρα,  
με την ταυτόχρονη εμφάνιση αντίστοιχων ιδιωτικών 
μονάδων υγείας.

Ειδικά για το νησί μας η κατάσταση του Νοσοκομεί-
ου είναι απαράδεκτη, παραμένει κλειστή η μονάδα 
εντατικής θεραπείας (Μ.Ε.Θ.), δεν αξιοποιείται ο 
Μαστογράφος και υπολειτουργούν λόγω έλλειψης 
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού οι άλλες κλινι-
κές, τα πολυϊατρεία και τα αγροτικά ιατρεία του 
νησιού.Η ιστορία με το ΕΚΑΒ και η διακομιδή των ασθε-
νών από και προς το Νοσοκομείο   συνεχίζει να παρα-
μένει επικίνδυνα απαράδεκτη, γίνεται -αν μπορεί να 
ειπωθεί ότι γίνεται- με προσωπικό για (1) ένα Ασθενο-
φόρο !!Γι αυτό θεωρούμε ότι η πολιτική σας είναι ΤΑΞΙ-
ΚΗ, οδηγεί στην πείνα και την εξαθλίωση εκατομμύρια 
συνταξιούχους για να υπηρετήσει τα συμφέροντα των 
λίγων.  Δηλώνουμε ότι θα δώσουμε όλες μας τις δυνά-
μεις και θα αναπτύξουμε κάθε μορφή πάλης για να 
βάλουμε φρένο σε αυτή την πολιτική που μας οδηγεί 
στην εξαθλίωση και να την ανατρέψουμε με τους αγώ-
νες μας.

Θα παλέψουμε για Δημόσια Δωρεάν Υγεία, φάρμα-
κα, εξετάσεις κλπ για όλο το λαό. Για πλήρη επάνδρω-
ση του Νοσοκομείου και των πολυϊατρείων – Aγρ. 
ιατρείων του νησιού μας, με μόνιμο πλήρης απασχόλη-
σης Ιατρικό - Νοσηλευτικό – Τεχνικό και βοηθητικό 
προσωπικό, επαρκή χρηματοδότηση τους, αγορά και 
εξοπλισμό του νοσοκομείου με μαγνητικό τομογράφο.

Λειτουργία τώρα της Μ.Ε.Θ. Να καταργηθούν όλες 
οι πληρωμές των ασφαλισμένων για φάρμακα εξετά-
σεις και νοσηλεία.

Άμεση κατάργηση της εισφοράς των συνταξιούχων 
στον κλάδο της υγείας. Απαιτούμε από την Κυβέρνηση 
να ικανοποιήσει άμεσα τα δίκαια αιτήματα μας όπως 
διατυπώνονται στο υπόμνημά μας. Απαιτούμε από τα 
Κόμματα της Βουλής να στηρίξουν τα αιτήματα και 
τους αγώνες μας. Καλούμε την Περιφερειακή Διοίκηση 
να υιοθετήσει τις προτάσεις και τις διεκδικήσεις του 
Συνταξιουχικού Συνδικαλιστικού κινήματος και να τις 
απαιτήσει από την Κυβέρνηση, με απόφαση του Συμ-
βουλίου της. Διεκδικούμε ό,τι μας έχει αφαιρεθεί, την 
κατάργηση όλων των αντεργατικών - αντιλαϊκών νόμων.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 
ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΔΗΜΩΝ

Μετά την εκλογοαπολογιστική συνέλευση του σωμα-
τείου μας που έγινε στις 24/2/2018 και τις εκλογές που 
έγιναν από 1- 6/3/2018, το νέο διοικητικό συμβούλιο 
συνεδρίασε και εξέλεξε το προεδρείο ως εξής:

Πρόεδρος                Παγώνης Απόστολος
Αντιπρόεδρος          Κατσαρός Χρήστος
Γραμματέας             Σουλιώτης Γιάννης
Αν. Γραμματέας       Γκούμα Τασία
Ταμίας                      Λιάππης Νίκος
Αν. Ταμίας                Τσιακίλος Κώστας
Έφορος                     Παναγιωτόπουλος Γρηγόρης
Το νέο προεδρείο στέλνει αγωνιστικούς χαιρετι-

σμούς σε όλους τους συναδέλφους και τους καλεί να 
δυναμώσουν ακόμα περισσότερο το σωματείο και να 
συμμετέχουν σε κάθε συνταξιουχικό και ταξικό αγώνα.



ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 
ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 15-3-
2018 ανοιχτή σύσκεψη των Συνεργαζόμενων 
Συνταξιουχικών Οργανώσεων του Ν. Ηρα-
κλείου και Ν. Λασιθίου στο Εργατικό Κέντρο 
Ηρακλείου. Από τους Προέδρους των ΔΣ, 
παρουσιάστηκε πλούσια δράση των συνταξι-
ουχικών σωματείων για το 2017 και εμπειρίες 
από την οργάνωση και πάλη ενάντια των 
αντιλαϊκών κυβερνητικών πολιτικών και της 
ΕΕ. Αναφορές των περισσότερων συνταξιου-
χικών σωματείων για την αγωνιστική συνερ-
γασία με άλλα ταξικά εργατικά σωματεία και 
την ισχυροποίηση της πάλης των συνταξιού-
χων με νέα μέλη σφράγισε πολύ θετικά και 
ελπιδοφόρα της τοποθετήσεις των εκπροσώ-
πων των συνεργαζόμενων σωματείων του 
Νομού Ηρακλείου και Ν. Λασιθίου.

Εκ μέρους της ΣΕΑ ο συνάδελφος  Διον. 
Σβορώνος από την ομοσπονδία ΟΑΕΕ, καθώς 
και ο Π. Πάλμος από την ομοσπονδία του ΙΚΑ 
μετέφεραν στους συνταξιούχους την εκτίμη-
ση της Επιτροπής για την συνολική δράση 
των συνταξιουχικών οργανώσεων πανελλαδι-
κά μέσα στο 2017. Αναφέρθηκαν σε επιτυχί-
ες αλλά και σε οργανωτικά θέματα και ζητή-
ματα δράσης που πρέπει να βελτιωθούν 
καθώς και για τους σημαντικούς στόχους της 
δράσης των συνταξιούχων για το 2018 όπως 
η πάλη για την προσωπική διαφορά ( Νόμος   
Κατρούγαλου 4387/2016 ) και για την προ-
στασία της λαϊκής κατοικίας ( Πλειστηρια-
σμοί ).

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ανακοίνωση
Η συντονιστική Επιτροπή  των συνεργαζό-

μενων συνταξιουχικών Οργανώσεων της 
Θεσσαλονίκης, συνεδρίασε με θέμα τα μεγά-
λα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συντα-
ξιούχοι, από τις αντεργατικές- αντισυνταξι-
ουχικές πολιτικές και αυτά που έρχονται από 
την εφαρμογή του Νόμου 4387/2016 (νόμος 
Κατρούγκαλου), με τον επανυπολογισμό 
Κύριων και Επικουρικών συντάξεων και τη 
δημιουργία της «προσωπικής διαφοράς».Τα 
«θανατηφόρα» μέτρα που θα εφαρμόσει η 
Κυβέρνηση από φέτος και μέχρι το 2020, 
είναι η παντελής εξαφάνιση του ΕΚΑΣ, η 
περικοπή της «προσωπικής διαφοράς» και η 
μείωση του αφορολόγητου στα 5600 ευρώ.

Η εφαρμογή αυτών των μέτρων, μετά από 
την τεράστια μείωση των συντάξεων από τις 
προηγούμενες και την σημερινή Κυβέρνηση, 
θα σημάνει την πλήρη εξαθλίωση του συνό-
λου των συνταξιούχων, αφού θα τους αφαι-
ρεθούν ακόμα, τουλάχιστον δύο συντάξεις 
σε ετήσια βάση. Επιπρόσθετα θα καραδοκεί 
διαρκώς ο «αυτόματος κόφτης», για περεταί-
ρω περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, εάν 
δεν πιάνεται ο στόχος των ματωμένων πλεο-
νασμάτων στο 3,5% του ΑΕΠ, που προβλέπει 
το 3ο μνημόνιο της Κυβέρνησης μέχρι το 
2023. Επίσης τα 88 προαπαιτούμενα για να 
κλείσει η 4η αξιολόγηση, του 3ου μνημονίου 
της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, θα 
φέρουν και νέα σε βάρος μας μέτρα, καθώς 
νέα μέτρα θα φορτώσει στις πλάτες των 
συνταξιούχων και το «Εθνικό Σχέδιο» της 
Κυβέρνησης για την «καθαρή» έξοδο από τα 
μνημόνια,  που αυτή επαγγέλλεται.

Συνάδελφοι συνταξιούχοι,
Αποκρούουμε το κλίμα εφησυχασμού που 

καλλιεργεί η Κυβέρνηση. Μας θέλουν απα-

θείς και απονευρωμένους να παρακολουθού-
με και να χειροκροτούμε την πολιτική τους, 
που αφανίζει εμάς και τα παιδιά μας.  Απα-
ντάμε με τους αγώνες μας στη λογική που 
μας θεωρεί «κόστος» για τα ασφαλιστικά 
Ταμεία, τα οποία πληρώσαμε σε όλο τον 
εργασιακό μας βίο και απαιτούμε:

* Να καταργηθεί ΤΩΡΑ ο νόμος Κατρού-
γκαλου (4387/2016) και όλοι οι αντιασφαλι-
στικοί νόμοι.

* Ανακεφαλαιοποίηση των αποθεματικών 
των Ασφαλιστικών μας Ταμείων.

* Δωρεάν υπηρεσίες υγείας και δωρεάν 
φάρμακα, γιατί τα έχουμε πληρωμένα. 

* Επιστροφή άμεσα όλων των αυθαίρετα 
παρακρατηθέντων από τις συντάξεις μας.

* Καμία εμπλοκή της Χώρας μας στα πολε-
μοκάπηλα σχέδια των Ιμπεριαλιστών, που 
συγκρούονται για τις πλουτοπαραγωγικές 
πηγές της περιοχής και της χώρας μας. Τα 
παιδιά και τα εγγόνια μας δεν θα σκοτωθούν 
για τα δικά τους συμφέροντα.

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΑΣ 
ΚΑΛΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΣΥ-
ΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΑΠΡΙΛΗ ΣΤΙΣ 10:30 το πρωί στο 
ΑΓΑΛΜΑ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ.

ΣΩΜΑΤΕΙΑ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
την οργάνωση Παν-Γιαννιώτικης Παν-Συ-

νταξιουχικής Συγκέντρωσης στις 26 Απρίλη 
στις 10.30 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο Ιωαννί-
νων αποφάσισαν τα Διοικητικά Συμβούλια 
των Συνταξιουχικών Σωματείων Ιωαννίνων, 
που συμμετείχαν σε σύσκεψη που πραγματο-
ποιήθηκε με στόχο την κλιμάκωση των αγωνι-
στικών κινητοποιήσεων ενάντια στα προη-
γούμενα αντισυνταξιουχικά-αντιλαϊκά μέτρα 
που πάρθηκαν, αλλά και σε αυτά που έρχο-
νται με την 4η αξιολόγηση. 

Επίσης αποφάσισαν τη συμμετοχή των 
Σωματείων στη συγκέντρωση που οργανώνει 
το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων για την υπο-
γραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας 
στις 29/3/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 6.30  
το απόγευμα και καλούν όλους τους συνα-
δέλφους να συμμετέχουν. 

Στη σύσκεψη συμμετείχαν τα Σωματεία 
Συνταξιούχων ΙΚΑ, Συνταξιούχων Δημοσίου 
και Συνταξιούχων ΟΑΕΕ.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΙΚΑ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Η Ένωση στις 21/2/2018 έκανε παρέμβα-
ση στην διεύθυνση του περιφερειακού υπο-
καταστήματος του ΕΦΚΑ και παρέδωσε επι-
στολή διαμαρτυρίας, την οποία η αρμόδια 
διευθύντρια μεταβίβασε στην κεντρική διοί-
κηση. Αναφέρει στην επιστολή: Οι επαναλαμ-
βανόμενες αποκαλύψεις για τις παράνομες 
παρακρατήσεις των συντάξεων, για τις οποί-
ες είναι υπεύθυνη η ίδια η κυβέρνηση μαζί με 
τις διοικήσεις των ταμείων, που παραβιάζουν 
τους νόμους που η ίδια η κυβέρνηση έχει 
ψηφίσει μαζί με τις προηγούμενες, αποδει-
κνύουν ότι έγιναν λάθη στην επιστροφή των 
παρανόμως παρακρατηθέντων ποσών. Κατά 
συνέπεια η διόρθωση των λαθών και η επι-
στροφή των παρακρατήσεων στους συνταξι-
ούχους είναι θέμα κυβερνήσεων και όχι των 
δικηγορικών γραφείων. Επί πλέον τα ταμεία 
πρέπει να ενημερώνουν τους συνταξιούχους 
σωστά, μέσα από αποδεικτικά συντάξεων για 
τους σωστούς υπολογισμούς και τους τρό-
πους που υπολογίζονται οι καταβαλλόμενες 
συντάξεις, ούτως ώστε να γνωρίζει ο συντα-
ξιούχος που πάνε τα λεφτά του.

Πάει κι έρχεται η “εθνική” ενότητα, 
που είναι δήθεν απαραίτητη για να αντι-
μετωπίσουμε σαν χώρα και λαός τις 
πολυποίκιλες δυσκολίες της εποχής. 
Κυβερνητικά και αντιπολιτευόμενα αστι-
κά κόμματα, με πρώτο και καλύτερο τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Πρ. Παυλό-
πουλο παίζουν το βιολί της, με τη συμπα-
ράσταση των αστικών ΜΜΕ και των 
δημοσιογράφων, που καθημερινά μας 
βομβαρδίζουν για την ανάγκη της. Και το 
επιχείρημα γι' αυτήν είναι- το επαναλαμ-
βάνει σχεδόν σε κάθε ομιλία του ο κος 
Παυλόπουλος- πως “όποτε είμασταν 
ενωμένοι μεγαλουργήσαμε”!!!

Ανατρέξαμε στις λίγες ιστορικές γνώ-
σεις που έχουμε για να ανακαλύψουμε 
κάποια περίοδο, όπου υπήρξε αυτή η 
περίφημη “εθνική” ενότητα και που 
μεγαλούργησε κι όλας!! Το κυρίαρχο 
δεδομένο βέβαια είναι πως, σε μια ταξι-
κή κοινωνία καμιά “εθνική” ενότητα δεν 
μπορεί να υπάρξει, ειδικά στην καπιταλι-
στική, απ' τα γενοφάσκια της ακόμα. Το 
κυρίαρχο στοιχείο της είναι η ταξική 
αντιπαράθεση και σύγκρουση, που είναι 
απαγορευτικές συνθήκες για την όποια 
ενότητα ανάμεσα στους εκμεταλλευτές 
και τους εκμεταλλευόμενους, στους 
κεφαλαιοκράτες και την εργατική τάξη 
και το λαό. 

Ας δούμε όμως πότε στη χώρα μας 
υπήρξε “εθνική” ενότητα, που οδήγησε 
σε “μεγαλουργήματα”. Ξεκινώντας από 
την επανάσταση του 1821 το “έθνος” 
ήταν κάθετα διχασμένο ανάμεσα στους 
φιλότουρκους ενάντιους στην επανά-
σταση και στους προπαγανδιστές και 
οργανωτές της. Αλλά και μέσα στους 
κόλπους των δεύτερων υπήρχαν αντιπα-
ραθέσεις, που ξεκινούσαν από το ποιες 
ομάδες θα έπαιρναν το πάνω χέρι στις 
μετέπειτα καταστάσεις και έφταναν στο 
με ποια μεγάλα συμφέροντα ήταν αυτές 
συνδεδεμένες (φιλορώσοι, φιλογάλλοι, 
φιλοάγγλοι,  κλπ). 

Η επανάσταση του '21 σχεδόν από 
την έναρξή της μεταταράπηκε σε εμφύ-
λιο, ανάμεσα στις αντιμαχόμενες μερί-
δες της ανερχόμενης αστικής τάξης, 
αλλά και ανάμεσα σ' αυτή και τα τσιφλι-
κάδικα στοιχεία, που ακόμη κυριαρχού-
σαν σαν κληρονόμοι της οθωμανικής 
φεουδαρχίας. Είναι χαρακτηριστικό πως 
οι δολοφονίες ασυμβίβαστων αγωνιστών 
από τους αντιπάλους τους, που έφτασαν 
μέχρι την καταδίκη του Κολοκοτρώνη σε 
θάνατο, έδιναν κι έπαιρναν. Κι ασφαλώς 
η νίκη της επανάστασης δεν ήταν αποτέ-
λεσμα της “εθνικής” ενότητας, αλλά της 
πάλης κατά κύριο λόγο των λαϊκών 
στρωμάτων, που υπέφεραν από την 
οθωμανική φεουδαρχία, αλλά και των 
σχεδιασμών των κυρίαρχων ιμπεριαλι-
στικών δυνάμεων της εποχής σε βάρος 
της οθωμανικής αυτοκρατορίας.

Αργότερα, στις πιο σύγχρονες επο-
χές κι όταν η αστική τάξη εδραίωσε την 
εξουσία της, η “εθνική” ενότητα δοκιμά-
στηκε από τις συγκρούσεις και αντιθέ-
σεις των αντιπαρατιθέμενων ομάδων 
της, που κατέληξαν σε “μεγαλουργήμα-
τα” όπως πχ στην χρεωκοπία, (1893)  
που κήρυξε ο Τρικούπης, στον  διεθνή 
οικονομικό έλεγχο από τους πιστωτές 
και στη δυστυχία του λαού. Ή άλλα 
γεγονότα, όπως η τρίχρονη (1854-1856) 
στρατιωτική κατοχή του αγγλογαλλικού 
στόλου στον Πειραιά, επίσης ο νέος 
αποκλεισμός της χώρας από τον αγγλι-
κό στόλο στα 1886.

Κι με τα γεγονότα της 3ης Σεπτέμβρη 
του 1843, όπου έγινε ξεσηκωμός για την 
εγκαθίδρυση συντάγματος, η “εθνική” 
ενότητα πήγε περίπατο. Επίσης η πολιτι-
κή άνοδος του Βενιζέλου συνοδεύτηκε 
από ένα κλίμα οξύτατων πολιτικών αντι-
παραθέσεων, που οδηγούσε τις περισ-
σότερες φορές σε ανοιχτές, βίαιες και 
αιματηρές συγκρούσεις βενιζελικών και 
φιλοβασιλικών και κορυφώθηκαν με την 

ύπαρξη δύο κυβερνήσεων, στην Αθήνα 
υπό τον βασιλιά και στη Θεσσαλονίκη 
υπό τον Βενιζέλο. Το διώξιμο και η επα-
ναφορά των βασιλιάδων καμία “εθνική” 
ενότητα δεν έκφραζαν. Οι συγκρούσεις 
αυτές πήγαιναν παρέα με τις επιλογές 
των συμμάχων, με τη Γερμανία ή με την 
Αντάντ. Κι άραγε ποια “εθνική” ενότητα 
υπήρξε με την Μικρασιατική καταστρο-
φή, που ασφαλώς ήταν το κορυφαίο 
παράδειγμα “μεγαλουργήματός” της!!! 
Από την άλλη η κήρυξη διάφορων δικτα-
τοριών από τον Πάγκαλο και άλλους 
προφανώς αποτελεί υπόδειγμα “εθνι-
κής” ενότητας, με αποκορύφωμα την 
δικτατορία της 4ης Αυγούστου. Οι αστοί 
καταργούσαν την πολιτική διαπάλη και 
με ταξική “εθνική” ενότητα  επέβαλαν 
την “άκρα του τάφου σιωπή”, κύρια στο 
εργατικό και λαϊκό κίνημα, με εξορίες, 
φυλακίσεις των πρωτοπόρων αγωνιστών 
και εργατών. Απένανατι στο εργατικό και 
λαϊκό κίνημα ναι ασφαλώς η ενότητα της 
αστικής τάξης υπήρξε και υπάρχει και 
είχε τα πιο έντονα αντιδραστικά, βίαια 
χαρακτηριστικά.

Και μήπως η άμυνα που αντιπαρατέ-
θηκε στην Ιταλική και Γερμανική επίθεση  
ήταν αποτέλεσμα κάποιας “εθνικής” ενό-
τητας; Το ότι τέτοια δεν υπήρξε ποτέ, 
έγινε πιο καθαρό στη διάρκεια της Γερ-
μανοϊταλικής κατοχής, όταν από τη μια 
μεριά ο λαός οργανώθηκε σε  ένοπλο 
αγώνα κατά των κατακτητών, ενώ η αστι-
κή τάξη και τα φερέφωνά της , είτε την 
κοπάνησαν στο εξωτερικό, είτε συνερ-
γάστηκαν μαζί τους. Κι είναι η μόνη 
πραγματικά περίπτωση, όπου η γνήσια 
λαϊκή ενότητα (και όχι εθνική) μεγαλούρ-
γησε. Οι μετέπειτα εξελίξεις και γεγονό-
τα (επέμβαση αγγλοαμερικανών και 
εμφύλιος για την επιβολή της αστικής 
εξουσίας), οι μετεμφυλιακές δραματικές 
εποχές για το λαό (εξορίες, εκτελέσεις, 
φυλακίσεις αγωνιστών), το περίφημο 
“κράτος της δεξιάς”, οι ενδοαστικές  
αντιπαραθέσεις ΕΡΕ και Ένωσης 
Κέντρου, τα Ιουλιανά, η δολοφονία του 
Λαμπράκη, η επιβολή της χούντας των 
συνταγματαρχών σε καμιά περίπτωση 
δεν συνιστούν υποδείγματα “εθνικής” 
ενότητας. Και το Κυπριακό ασφαλώς δεν 
αποτελεί “μεγαλούργημά” της.

Αλλά και στην περίοδο της μεταπολί-
τευσης, από 1974 και μετά, δε υπήρξε 
καμία ιδιαίτερη “εθνική” ενότητα, ούτε 
επιτεύχθηκε κανένα “μεγαλούργημα”. 
Είχαμε τον δικομματισμό και την αντιπα-
ράθεση ΝΔ- ΠΑΣΟΚ, του “σκότους” με 
το “φως”, που οδήγησε στα.... ανδραγα-
θήματα του “ο γέγονε, γέγονε” του 
Παπανδρέου, της κρίσης των Ιμίων και 
της αποδοχής  ύπαρξης τουρκικών 
δικαιωμάτων στο Αιγαίο, του “ευχαρι-
στούμε τους αμερικανούς”. Και βέβαια 
στην καπιταλιστική οικονομική κρίση (όχι 
πως γι' αυτήν έφταιγε το πολιτικό σύστη-
μα αυτοτελώς), στον έλεγχο και πάλι 
από τους δανειστές και στην εξαθλίωση 
του λαού, πρόσφατα δε στην συνεχιζό-
μενη και εντεινόμενη σχεδόν πολεμική 
αντιπαράθεση με την Τουρκία και κερα-
σάκι το “ευχαριστούμε το ΝΑΤΟ” εκ 
μέρους της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ.

Δεν υπήρξε, δεν υπάρχει λοιπόν 
καμιά “εθνική” ενότητα και κανένα μεγα-
λούργημά της. Ιστορικά αλλά και σήμε-
ρα αποδείχνεται πως η ενότητα της 
αστικής τάξης αποτέλεσε και αποτελεί 
παράγοντα καταστροφών, λαϊκών ταλαι-
πωριών και βασάνων. Μας ζητούν οι 
αστοί ξανά να υποταχτούμε στην “εθνι-
κή” τους ενότητα για τα δικά τους συμ-
φέροντα με κατακρεουργημένο το λαϊκό 
βιοτικό επίπεδο. Αυτή την κατάσταση θα 
την ανατρέψει η μόνη πραγματικά ανα-
γκαία ταξική  ενότητα. Αυτή της εργατι-
κής τάξης με τα άλλα εργαζόμενα λαϊκά 
στρώματα, κόντρα στην ταξική “εθνική” 
ενότητα των καπιταλιστών.

“Εθνική” ενότητα: πότε υπήρξε;
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Η συνομωσία κυβέρνησης- δανειστών σε βάρος του λαού, 
αποκαλύπτεται και συνομολογείται σχεδόν κάθε μέρα, αφού 
μπαίνουμε σε μια φάση, όπου θα δοκιμαστεί η αποτελεσματι-
κότητα και η προοπτική της μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενης 
πολιτικής, στη βάση των τριών μνημονίων, των πρόσφατων 
αξιολογήσεων και όσων πολιτικών θα πρέπει να ακολουθη-
θούν στην ίδια αταλάντευτη πορεία και με τους ίδιους αντιλα-
ϊκούς στόχους.

Έτσι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, όπως οι Χ. Φάιλπριχ και Μ. 
Σεντένο πρώτα στελέχη του Γιούρογκρουπ αποκάλυψαν πως 
από κάποιες κυβερνήσεις ζητείται να υπάρξει ολιγόμηνη 
παράταση του 3ου μνημονίου και ένα προληπτικό πρόγραμμα, 
με ενισχυμένη εποπτεία, ώστε να διασφαλιστεί, πως δεν θα 
υπάρξουν πισωγυρίσματα στην υλοποίηση των αντεργατικών 
πολιτικών. Πως η κυβέρνηση αυτή, αλλά και οι επόμενες δεν 
θα υποχωρήσουν από την άτεγκτη εφαρμογή τους. Πως η 
“έξοδος” από τα μνημόνια, αν και όταν γίνει, δεν πρόκειται να 
επιφέρει καμία αλλαγή στην οικονομική κύρια πολιτική.

Στην ίδια κατεύθυνση ο Γ. Δραγασάκης στο “αναπτυξιακό” 
συνέδριο για την Κεντρική Μακεδονία ομολόγησε για άλλη μια 
φορά πως “η έξοδος από τα μνημόνια δεν πρέπει να εκληφθεί 
ως επιστροφή στην κανονικότητα, που υπήρχε πριν την κρίση, 
διότι κάτι τέτοιο θα ήταν τραγωδία”. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- 
ΑΝΕΛ λοιπόν αποκαλεί και θεωρεί την περίοδο, όπου οι εργα-
ζόμενοι και ο λαός είχαν κάποιες κατακτήσεις (μισθοί, συντά-
ξεις, εργασιακές σχέσεις κλπ) ήταν... τραγική(!!!!!). Κι αν 
κάποιοι σκέφτονται να διεκδικήσουν την επιστροφή σε τέτοιες 
συνθήκες, θα είναι συνένοχοι για μια νέα τραγωδία. Κι όσοι 
επίσης ήλπισαν και περίμεναν από τον ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρ-
νησή του, πως μπορεί να τους επιστρέψει κάτι από τα χαμένα, 
να το πάρουν απόφαση πως “παίξανε και χάσανε”. Η κυβέρνη-
ση αυτή δεν θα επιτρέψει να ξαναζήσουμε μέσα σε τόση... 
τραγωδία, με μισθούς, συντάξεις και δικαιώματα αξιοπρέπει-
ας. Μπροστά σε μια νέα τραγωδία τέτοιου μεγέθους προτιμώ-
τερο είναι να υπάρχουν μισθοί και συντάξεις πείνας, εξαθλιω-
μένοι άνεργοι, άστεγοι με τα σπίτια κατασχεμένα, χρεοκοπη-
μένοι σε τράπεζες, ταμεία και εφορία, εργασιακές σχέσεις 
λάστιχο, όπου τα παιδιά μας θα δουλεύουν 10 ώρες και θα 
πληρώνονται για 4 και άλλα τέτοια μη τραγικά.

Αυτά είναι τα κριτήρια της κυβέρνησης και των αφεντικών 
της, βιομηχάνων, εφοπλιστών, μεγαλοεπιχειρηματιών κ.α. 
όσον αφορά την λαϊκή τραγωδία. Τα δικά μας όμως είναι όχι 
απλά διαφορετικά, αλλά τελείως αντίθετα. Η δική μας τραγω-
δία είναι η κωμωδία, η χαρά των  καπιταλιστών, των μονοπω-
λίων. Άρα ο στόχος μας δεν μπορεί να είναι άλλος από το να 
έρθει αυτή η αντιλαϊκή ισορροπία ανάποδα. Τελείως τούμπα.

Η αντιλαϊκή πολιτική δεν
θα σταματήσει:

ανοιχτές παραδοχές

Εκθέσεις ΙΝΕ ΓΣΕΕ, 
ΕΡΓΑΝΗΣ, ΗΛΙΟΣ και ΕΦΚΑ
Οι φορείς αυτοί έδωσαν πρόσφατα στη δημοσιότητα τα 

στοιχεία των ερευνών που πραγματοποίησαν για την ανεργία, 
τους μισθούς και τις συντάξεις. Με βάση αυτά λοιπόν η μεν 
ανεργία αυξήθηκε από το 20% στο 21%. Ταυτόχρονα όμως 
εξαπλώθηκαν και οι μορφές της ελαστικής απασχόλησης 
(ποσοστό 53,34% στο σύνολο των προσλήψεων στο τρίμηνο 
Γενάρη- Μάρτη 2018- ενώ στο σύνολο της απασχόλησης ανέρ-
χονται στο 30%), όπου ορισμένες από αυτές (εκ περιτροπής) 
οδηγούν στο να διαγράφεται από τα κατάστιχα της ανεργίας, 
όποιος εργάζεται μία ή δύο ώρες τη βδομάδα, μία ή δύο μέρες 
το μήνα. Κατά συνέπεια η πραγματική ανεργία ξεπερνά κατά 
πολύ το 21% που κατέγραψε η έρευνα του ΙΝΕ- ΓΣΕΕ. Ο 
μέσος μισθός των μερικά απασχολούμενων είναι 383 ευρώ 
μεικτά.

Οι μισθοί παρέμειναν καθηλωμένοι στα ίδια με πέρσι επίπε-
δα, αφού πχ στις 49 νέες συμβάσεις εργασίας που υπογρά-
φτηκαν οι μισθοί... αυξήθηκαν από 0% έως 1,08%(!!!). Είναι οι 
αυξήσεις που θα δοθούν όταν βγούμε από τα μνημόνια, αντί-
στοιχες με τις πολυδιαφημιζόμενες που πήραν οι εργαζόμενοι 
στην Πορτογαλία, όταν αυτή βγήκε από τα δικά της μνημόνια.

Όσον αφορά στις συντάξεις 4 στους 10 συνταξιούχους 
παίρνουν κάτω από 500 ευρώ μεικτά (πριν αφαιρεθεί ο φόρος 
και η εισφορά σε ΕΟΠΥΥ). Μέσος όρος κύριων συντάξεων 
γήρατος αυτού του 40% είναι 371 ευρώ, χηρείας 333 ευρώ και 
αναπηρίας 386 ευρώ, ενώ η γενική μέση κύρια σύνταξη είναι 
722 ευρώ μεικτά. Για τους νέους συνταξιούχους τα πράγματα 
είναι ακόμα χειρότερα, αφού η μέση κύρια σύνταξη των προ-
ερχόμενων από το ΙΚΑ είναι 480 ευρώ, ενώ του δημοσίου 697 
ευρώ. Στον ΟΑΕΕ 765 και στον ΟΓΑ 284 ευρώ.

Αυτή είναι η κατάσταση όταν, όπως αναφέρουμε σε άλλο 
κείμενο, η σιδερένια γραμμή κεφαλαίου και ΕΕ προς τις αστι-
κές πολιτικές δυνάμεις είναι να μην υπάρξει καμία βελτίωσή 
της προς όφελος των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμά-
των.

Οι πολιτικές ξεπουλήματος της 
ελληνικής άρχουσας τάξης

Αν κάποιοι θεωρούν πως η σημερινή (πρόσφατη) πολιτική που 
προωθεί η αστική τάξη της χώρας μας, η οποία στο όνομα του 
ρεαλισμού αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ή και επιδιώκει ακόμη την 
εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας ή στη συγκεκριμ-
μένη περίπτωση της Κύπρου, σε συνεργασία με την αστική τάξη 
του νησιού, είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει, έχει μια αξία να ανα-
τρέξουμε στην ιστορία, ψηλαφώντας ταυτόχρονα και το σήμερα. 
Όλα αυτά βέβαια στην κατεύθυνση της όσο γίνεται μεγαλύτερης 
συνεργατικής ή και απόλυτα αυτόνομης συμμετοχής στην λεηλα-
σία του πλούτου της περιοχής της Αν. Μεσογείου, του Αιγαίου 
συμπεριλαμβανομένου, μαζί με τα μεγάλα μονοπώλια των ισχυρών 
ιμπεριαλιστικών χωρών, εντός και εκτός Μεσογείου.

Να θυμίσουμε πάλι τα πρόσφατα. Την προδοτική πολιτική της 
χούντας των συνταγματαρχών, που εν γνώσει της αστικής τάξης 
της χώρας μας, των συμμάχων ΗΠΑ και ΝΑΤΟ παρέδωσε το ένα 
τρίτο της Κύπρου στην Τουρκία. Την συμφωνία της Μαδρίτης με 
την οποία η τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αναγνώρισε “δικαιώματα” 
της Τουρκίας στο Αιγαίο, αργότερα την συμφωνία της με το διχο-
τομικό σχέδιο Ανάν για την Κύπρο και πρόσφατα επίσης την συμ-
φωνία για τη δημιουργία δύο κρατών στο νησί, με το απατηλό 
προκάλυμα της “Ομόσπονδης” μορφής. Την επί της ουσίας αποδο-
χή των στο σύνταγμα περιεχόμενων αλυτρωτικών διεκδικήσεων της 
αστικής τάξης της ΠΓΔΜ σε βάρος της χώρας μας, απομονώνο-
ντας την αντιπαράθεση μόνο στο όνομα της γειτονικής χώρας. Όλα 
αυτά για χάρη του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, που αποτελούν συμμαχίες 
στρατηγικής σημασίας για το ελληνικό κεφάλαιο και στο όνομά 
τους δεν θα διστάσει να θυσιάσει δικαιώματα της χώρας και του 
λαού μας.

Ας πάμε και πιο πίσω. Στα γεγονότα του 1897- 1898 με την εξέ-
γερση στην Κρήτη, η μερίδα εκείνη της αστικής τάξης που ήταν 
συνταυτισμένη με την ομάδα των δανειστών της Ελλάδας (Εθνική 
Τράπεζα- Συγγρός- Θων, καθώς και άλλοι έλληνες και ξένοι κάτο-
χοι κρατικών ομολόγων – εγγλέζικος τραπεζικός οίκος Χάμπρο), 
που ήθελαν να την θέσουν υπό πλήρη διεθνή οικονομικό έλεγχο, σε 
συνέργεια με το παλάτι οδήγησαν στην ήττα από την Τουρκία και 
στην υποχρέωση της χώρας μας να την αποζημιώσει με τεράστια 
ποσά (100 εκατομμύρια χρυσές δραχμές), να πάρει νέα δανεικά με 
υψηλότατους τόκους (170 εκατομμύρια χρυσά φράγκα) και τελικά 
να τεθεί υπό τον διεθνή οικονομικό έλεγχο με βαρύτατους όρους.

Ακριβώς ότι συμβαίνει και σήμερα, όπου η ιστορία επαναλαμβά-
νεται όχι σαν φάρρσα, αλλά σαν τραγωδία σε βάρος του λαού, με 
τσάκισμα των εργατικών και λαϊκών δικαιωμάτων, δανεισμούς με 
βαρείς όρους, έλεγχο από τους δανειστές, σε συνέργεια με τις 
ελληνικές κυβερνήσεις, ξεζούμισμα του λαού για την αποπληρωμή 
των γερμανικών, γαλλικών και άλλων τραπεζών, ανακεφαλαιοποίη-
ση της Εθνικής Τράπεζας και των  ελληνικών συστημικών τραπε-
ζών.

Κι αργότερα  -κι από αφορμή τον αχό για το Μακεδονικό- να 
θυμίσουμε την πρόταση του Βενιζέλου -του... εθνάρχη- να παραχω-
ρηθεί η περιοχή της Καβάλας, Δράμας και Σαριμπασάν (Νέστος) 
στη Βουλγαρία!!!, με αντάλλαγμα εδάφη της Μικράς Ασίας, ώστε η 
Βουλγαρία να προσχωρήσει στην συμμαχία της Αντάντ. Το αντάλ-
λαγμα που προσδοκούσε να πάρει από Αγγλία και Γαλλία η αστική 
τάξη της χώρας μας με την Μικρασιατική εκστρατεία. με τα γνωστά 
αποτελέσματα της απώλειας όχι βέβαια εδαφών της Μ. Ασίας, που 
άλλωστε δεν ανήκαν στην Ελλάδα, αλλά των “χαμένων πατρίδων”, 
όπου ζούσαν πάνω από 2 εκατομμύρια Έλληνες.

Η εκχώρηση εδαφών της χώρας μας στο ΝΑΤΟ και ΗΠΑ για το 
στήσιμο στρατιωτικών βάσεων δεν αποτελεί μια μορφή παράδοσης 
κυριαρχικών δικαιωμάτων, όταν μάλιστα η όποια κυβέρνηση δεν 
έχει δικαιώματα ελέγχου των βάσεων αυτών; Η δυνατότητα πώλη-
σης εδαφών (νησιών, παραλιών κλπ) σε... επενδυτές τι διαφορετικό 
είναι; Η προϊούσα παραχώρηση εδαφικών περιουσιακών στοιχείων 
της χώρας, μέσω του υπερταμείου ιδιωτικοποιήσεων για 99 χρόνια 
δεν συνιστά ξεπούλημά τους; Κι ας μας πουν οι προεξάρχοντες της 
προσπάθειας “προσέλκυσης επενδυτών”, τι θα κάνουν αν οι επεν-
δυτές αυτοί είναι Τούρκοι; Δεν θα ελέγχει η Τουρκία μέσω των 
επενδύσεων αυτών ελληνικά εδάφη; Όχι πως η εξαγορά από επεν-
δυτές άλλων εθνικοτήτων θα διαφέρει σε τίποτα, αλλά με την 
ευκαιρία των αντιπαραθέσεων με τη γειτονική χώρα, αυτή η περί-
πτωση αποκτά μεγαλύτερη σημασία.

Θα μπορούσαμε να απαριθμήσουμε κι άλλα, αυτά είναι αρκετά 
όμως για να καταδείξουν τη γνωστή θέση, πως ο πρώτος εχθρός 
του ελληνικού λαού είναι μέσα στη χώρα. Είναι η ντόπια αστική 
τάξη, οι ντόπιοι κεφαλαιοκράτες, που μπροστά στην δίψα τους για 
την μέγιστη κερδοφορία τους, αποδείχνουν πως όχι μόνο δεν 
έχουν πατρίδα (όπως δεν έχει γενικά το κεφάλαιο), αλλά κι αυτή 
που θεωρούν σαν βάση της οικονομικής δράσης τους δεν διστά-
ζουν να την ξεπουλήσουν, αν έτσι τα συμφέροντά τους θα εξυπη-
ρετηθούν καλύτερα. Ο ελληνικός λαός δεν καλείται να προφυλάξει 
την πατρίδα του μόνο από τον όποιο ξένο εισβολέα, αλλά και από 
τον εγχώριο, στέλνοντας και τους δύο στα ίδια τσακίδια.

Δεξαμενές
σκέψης...

Πόσες φορές έχουμε διαβάσει για 
τις περίφημες αυτές “δεξαμενές σκέ-
ψης”, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά 
ομάδες ή και μεμονωμένα άτομα, 
στελέχη μεγάλων πολυεθνικών ή συμ-
βούλων κυβερνήσεων, που βουτάνε 
το μυαλό τους στις... δεξαμενές τους 
και βγάζουν αποφάσεις, συμβουλές, 
πορίσματα και προτάσεις για το πως 
θα υπάρξει καλύτερη και αποτελε-
σματικότερη διαχείριση κύρια των 
οικονομικών, αλλά και διεθνών, δια-
κρατικών κλπ προβλημάτων και σχέ-
σεων προς όφελος των μεγάλων 
μονοπωλιακών ομίλων. Οι πιο γνω-
στές μέχρι σήμερα τέτοιες δεξαμενές 
ήταν κύρια αμερικάνικες, με στελέχη 
και εκπροσώπους αυτών των τεράστι-
ων παγκόσμιων επιχειρήσεων.

Να όμως που εσχάτως τέτοιες 
δεξαμενές απέκτησε και η ευρωπαϊκή 
σοσιαλδημοκρατία. Διαβάσαμε λοι-
πόν πως ο ΣΥΡΙΖΑ “οργάνωσε στην 
Αθήνα το... Προοδευτικό Φόρουμ, 
φέρνοντας στην Ελλάδα ευρωβου-
λευτές, βουλευτές και εκπροσώπους 
δεξαμενών σκέψης των προοδευτικών 
πολιτικών οικογενειών της Ευρώπης 
(Αριστερά, Σοσιαλιστές, Πράσινοι)... 
να εντείνουμε το διάλογο για τη 
συγκρότηση ενός ενωτικού προοδευ-
τικού πόλου στην Ευρώπη, που θα 
αλλάξει τους συσχετισμούς δύναμης, 
βάζοντας φρένο τόσο στο νεοφιλε-
λεύθερο αυταρχισμό, όσο και στην 
εφιαλτική ανάδειξη εθνικιστικών και 
ακροδεξιών δυνάμεων, που παρατη-
ρείται σε μια σειρά από ευρωπαϊκές 
χώρες”.

Έχουμε να παρατηρήσουμε. Πρώ-
τον τι καινούργιο άραγε θα συμβου-
λέψουν οι δεξιομανείς... δεξαμενείς 
της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας, 
που αυτή δεν το ξέρει και δεν το έχει 
επιχειρήσει μέχρι σήμερα για να φτιά-
ξει αυτόν τον... προοδευτικό πόλο; 

Δεύτερον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
στα πλαίσια της ΕΕ μια χαρά συνερ-
γάζονται οι δυνάμεις του ...προοδευ-
τικού φόρουμ με τις εθνικιστικές και 
ακροδεξιές δυνάμεις που βρίσκονται 
στις κυβερνήσεις της Αυστρίας, της 
Ιταλίας, της Ουγγαρίας κ.α. Κι ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ εδώ πέτυχε μια συνεργασία με 
τους ΑΝΕΛ, που θα την ζήλευε η... 
Λεπέν(!!). Να προσθέσουμε επίσης 
πως έχει προχωρήσει σε μια πολύ 
στενή συμμαχία με την ακροδεξιά, 
εγκληματική κυβέρνηση του Ισραήλ, 
που κάθε μέρα δολοφονεί άοπλους, 
αθώους Πλαιστίνιους.

Τρίτον από το λεξιλόγιο της δήθεν 
αντιπαράθεσης με τον νεοφιλελευθε-
ρισμό διαγράφτηκε η αναφορά στην 
νεοφιλελεύθερη οικονομική πολιτική 
και έμεινε μόνο ο νεοφιλελεύθερος 
αυταρχισμός. Μ' αυτόν και μόνο θα 
συγκρούονται. Με τον αυταρχισμό, 
έτσι γενικά κι αόριστα. Γιατί βέβαια 
όταν η σοσιαλδημοκρατία έχει πάρει 
άριστα στην εφαρμογή νεοφιλελεύθε-
ρων αντιλαϊκών οικονομικών πολιτι-
κών με μνημόνια ή χωρίς (λχ ο δικός 
μας ΣΥΡΙΖΑ), τι αντιπαράθεση στο 
επίπεδο αυτό να υπάρξει.

Και τέλος έχουμε μια μικρή αγωνία. 
Άραγε στο φόρουμ αυτό κάλεσαν κι 
εκείνη την... απύθμενη σοσιαλιστική 
δεξαμενή σκέψης, τον Γεώργιο 
Αντρέα Παπανδρέου (ΓΑΠ); Είμαστε 
βέβαιοι πως χωρίς αυτόν θα είχαν ένα 
μεγάλο, δυσαναπλήρωτο κενό.
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Α σ τ ε ί α  κ α ι  σ ο β α ρ ά
Ο Τζανακόπουλος αναφερόμενος στις δηλώσεις Καμένου για το ότι οι 2 έλληνες στρατιώτες είναι “όμηροι” 

στην Τουρκία, τις ονομάτισε “μεταφορικές”. Κατά σύμπτωση το δικαστήριο που απάλλαξε τον Αμβρόσιο για τις 
ρατσιστικές δηλώσεις του ενάντια στους ομοφυλόφιλους, τις χαρακτήρισε “μεταφορικές”. Η εθνολαπηλεία και ο 
ρατσισμός είναι “μεταφορικές” έννοιες.

Ο Αμβρόσιος έχει προσωπικό site, στο οποίο αναρτά τέτοιου είδους “μεταφορικές” απόψεις. Είδατε ο 
ιεράρχης εκσυγχρονισμό; Απορούμε πάντως. Καλά αυτά τα συστήματα δεν είναι του... διαβόλου, δεν υπονο-
μεύουν την χριστιανική πίστη, δεν υποκρύπτουν τίποτα σατανικά σημάδια τύπου 666; Δεν βάζουν σε πειρα-
σμό την θεία αποστολή του ποιμενάρχη; Μεταφορικά ρωτάμε. Κι όσο για την περίφημη εκείνη φράση του πως 
“προτιμάει να τον λένε φασίστα παρά αντάρτη”, εμείς δεσμευόμαστε και παίρνουμε όρκο πως θα τον αποκα-
λούμε πάντα... πάτερ φασίστα!!!

Μην διαμαρτυρηθείτε για την επανάληψη, δεν φταίμε εμείς, το ξαναλέμε. Τον είδατε τον Λεβέντη στην παρέλα-
ση για την 25 Μάρτη, ακούσατε τις δηλώσεις του πως ο λαός και οι συνταξιούχοι ζουν στη φτώχεια; Βρε μανία με 
τους συνταξιούχους αυτός ο άνθρωπος, σε ησυχία δεν μας αφήνει. Βασίλη κάνε μας τη χάρη, μην ξαναασχολη-
θείς μαζί μας. Δεν θέλουμε ρε... παιδί μου πως το λένε, μπα σε καλό σου!!!

Θυμάστε τον ντόρο που είχε κάνει η κυβέρνηση διά στόματος μάλιστα του Πρωθυπουργού  για τα αντίμετρα 
που θα εφαρμοστούν σαν αντιπαροχή για τις περικοπές που θα γίνουν σε συντάξεις, μισθούς κλπ; Θυμάστε 
εκείνο το περίφημο “για ένα ευρώ που θα σας παίρνουμε θα σας επιστρέφουμε ένα ευρώ”; Η επίσημη πρό-
σφατη ομολογία είναι πως τα “αντίμετρα” θα εφαρμοστούν από το 2023 και μετά. Δηλαδή για τα ευρώ που θα 
μας αρπάξουν μέχρι το 2023 δεν πρόκειται να μας επιστρέψουν τίποτα. Η απλή λογική όμως λέει πως για να 
υπάρξουν αντίμετρα από το 2023 και ύστερα, πρέπει να υπάρξουν και μέτρα. Να περιμένουμε άρα νέα επίθε-
ση στο εισόδημά μας με νέες ρυθμίσεις και νόμους, πλέον του “κόφτη” που πάντα θα κρέμεται πάνω από τα 
κεφάλια μας. Ακόμη είμαστε βέβαιοι πως αναδρομικές επιστροφές των ευρώ από το 2015 (όταν αυτή η κυβέρ-
νηση ανέλαβε) δεν πρόκειται να γίνουν. Κι ασφαλώς δεν περιμένουμε πως θα γίνουν επιστροφές συντάξεων 
μετά τη χρονιά αυτή, αλλά από τα όποια πλεονάσματα στα ταμεία και τα ματωμένα δημοσιονομικά πλεονάσμα-
τα που θα συσσωρεύονται κάθε χρόνο (τουλάχιστον 3,5% του ΑΕΠ), η κάθε κυβέρνηση θα πετάει μερικά 
ψίχουλα σε όσους βρίσκονται στα όρια της εξαθλίωσης, για να μην πεθάνουν. Τέτοια γενναιόδωρα αντίμετρα.

Στην ίδια συνέντευξή του ο Τ. Πετρόπουλος αναφερόμενος στην αυθαίρετη και απάνθρωπη απόφαση της διοί-
κησης της Εθνικής Τράπεζας να περικόψει τελείως την επικουρική σύνταξη από τους 16.500 συνταξιούχους της 
ΕΤΕ, ισχυρίστηκε πως οι ενδιαφερόμενοι (εργαζόμενοι και συνταξιούχοι) αδιαφορούν (!!!) για το ταμείο τους και 
αφήσανε να δημιουργηθεί το πρόβλημα (των ελλειμμάτων), φεύγοντας νωρίτερα με εθελούσιες συνταξιοδοτή-
σεις. Και πάλι η θεωρία των υπαίτιων εργαζόμενων και συνταξιούχων. Η αντεργατική εργοδοσία κατά τον υφυ-
πουργό δεν φέρει καμία ευθύνη. Το γεγονός πως αποφάσιζε και απέλυε με “εθελούσιες” τους εργαζόμενους, για 
να αυξάνει την κερδοφορία της ΕΤΕ, πως προσλαμβάνει εδώ και δέκα σχεδόν χρόνια χιλιάδες εργαζόμενους με 
ελαστικές και μισοανασφάλιστες σχέσεις εργασίας για τον ίδιο λόγο, πως διαχρονικά αξιοποίησε τα αποθεματικά 
του ταμείου για να κάνει κερδοφόρες τραπεζικές μπίζνες, αλλά όταν οι δουλειές άρχισαν να μην πηγαίνουν καλά 
κούρεψε και ξανακούρεψε τα αποθεματικά αυτά και άλλες τέτοιες απιλογές, δεν έπαιξε κανένα ρόλο στην εξέλιξη 
αυτή. Ο υφυπουργός καταλόγισε όλες τις ευθύνες στους εργαζόμενους. Την ίδια λογική που χρησιμοποίησαν για 
χρόνια όλες οι προηγούμενες αντιλαϊκές κυβερνήσεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ ή των συνεταιρισμών τους. Καρμπόν 
και στα αντεργατικά επιχειρήματα.

Η ΕΕ ζήτησε να οργανωθεί επιτροπή, που θα μελετήσει την παραπληροφόρηση και τις ψευδείς ειδήσεις 
που διακινεί το FACEBOOK(!!!). Ανήκουστο, πρωτοφανές. Η ΕΕ προφανώς αισθάνθηκε πως της κλέβουν το 
ψωμί από το στόμα, την πρωτοκαθεδρία στο... άθλημα της ψευδολογίας και της παραπληροφόρησης.  Δεν 
μπορεί το αμερικάνικο facebook να αναδείχνεται μεγαλύτερος μάστορας στην ψευτιά και την προπαγανδιστι-
κή απατεωνιά των ευρωπαίων. Έχουμε, ως γηραιά ήπειρος και μια... αξιοπρέπεια. Δεν μπορούν οι νεότευκτοι 
γιάνγκηδες να μας πάρουν τον τίτλο. Θα τον υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο. Στο εδώλιο λοιπόν το facebook. 
Θα ανακριθεί από την ευρωπαϊκή επιτροπή μέχρι να τα ομολογήσει όλα. Και κυρίως να αποκαλύψει τους 
άγνωστους στην ΕΕ τρόπους παραπληροφόρησης και ψευδολογίας, για να τους... χρησιμοποιήσει κι αυτή. 
Πάντως ΕΕ και ΗΠΑ δεν χάνουν ευκαιρία να αποδείχνουν πως και στο ζήτημα αυτό, η κόντρα- κόντρα, αλλά 
και η ταύτιση- ταύτιση. Έτσι με την... αποκάλυψη από μια... ξεφωνημένη προβοκατόρικη και πρακτόρικη ΜΚΟ 
(Λευκά κράνη) πως στη Συρία η κυβέρνηση χρησιμοποίησε χημικά όπλα. Σαν έτοιμοι από καιρό γι' αυτήν, 
Τράμπ, Μακρόν, Μέι κλπ υιοθέτησαν αυτήν την στημένη ψευδολογία για να δικαιολογήσουν την απόφασή 
τους να επιτεθούν στη Συρία. Ένας πόλεμος, ειδικά μισοπαγκόσμιος, χρειάζεται κάθε φορά και τους Γκαί-
μπελς του για να αποσπάσει την διεθνή λαϊκή αποδοχή.

Και ωπ η δικαιοσύνη (ΣτΕ) για την κυβέρνηση έγινε ξανά αντιθεσμική, ανακατεύτηκε 
σε πράγματα που δεν έχει δικαιοδοσία με την απόφασή της για την αντισυνταγματικό-
τητα των ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 όσον αφορά την ένταξη στον ΕΦΚΑ των ελευθε-
ροεπαγγελματιών και του ύψους των ασφαλιστικών εισφορών τους. Δεν πέρασε μήνας 
από τότε που, για την κυβέρνηση, η δικαιοσύνη ήταν άκρως θεσμική και την εξυμνούσε  
επειδή έπαιρνε το μέρος της για το θέμα της NOVARTIS, στην αντιπαράθεσή της με τη 
ΝΔ. Πολύπαθη δικαιοσύνη. Λίγο αν κάνει πως ξεφεύγει από το ταξικό καθήκον της και 
πάρει μια απόφαση, που χαλάει κάπως τα σχέδια κυβέρνησης και μεγάλου κεφαλαί-
ου, βρίσκει αμέσως τον μπελά της. Η κυβέρνηση (ο απερίγραπτος κος Τ. Πετρόπου-
λος) λοιπόν ζήτησε από το ΣτΕ να βρει αυτό τα λεφτά, για να πληρωθούν οι συντάξεις. 
Και βέβαια αυτή αμέσως μπήκε στο ψάξιμο για να βρεθεί τρόπος, που θα παρακάμψει 
και θα αχρηστεύσει την απόφαση του ΣτΕ, όπως έκανε με την παλιώτερη απόφασή του 
για την αντισυνταγματικότητα των νόμων του 2012. Όχι θα κάτσει να σκάσει.

Είδατε το Κίνημα Αλλαγής; Ερίζουν ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ ποιος θα το φέρει στη δική 
του αγκάλη. Κι όσο κι αν η ηγεσία του προσπαθεί να αποστασιοποιηθεί από τα 
καλέσματα αυτά, η προοπτική της συνεργασίας του με τον ένα από τους δύο είναι 
δεδομένη. Αυτό προστάζει η ανάγκη της “εθνικής ομοψυχίας” που απαιτούν τα 
αφεντικά κι έτσι θα γίνει.
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Λαϊκός ξεσηκωμός για να αποτρέψουμε την εμπλοκή της χώρας μας στους πολέμους
Έξω το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο. Να φύγουν τώρα όλες οι ξένες βάσεις. Να γυρίσουν πίσω 

όλοι οι έλληνες στρατιωτικοί. Ο στρατός μας να υπερασπιστεί μόνο τα σύνορα της
πατρίδας. Να μην πολεμήσει για τα ξένα και ντόπια μονοπωλιακά συμφέροντα

Με αφορμή τη σύλλη-
ψη και κράτηση των δύο 
ελλήνων στρατιωτικών σε 
τούρκικη φυλακή της 
Αδριανούπολης, το θέμα 
μπήκε από την κυβέρνησή 
μας στην ΕΕ, στο ΝΑΤΟ 
και στις ΗΠΑ, από τις 
οποίες ζητήθηκε η υπο-
στήριξη στο αίτημα για 
την άμεση απελευθέρωσή 
τους, μαζί με τη καταδίκη 
της τούρκικης επιθετικό-
τητας στο Αιγαίο και στην 
Αν. Μεσόγειο. Εισπράξα-
με λοιπόν από την ΕΕ ένα 
στα λόγια μόνο μάλωμα 
της Τουρκίας για την 
συμπεριφορά της, το 
ΝΑΤΟ επανέλαβε την 
θέση των ίσων αποστάσε-
ων, πως δεν επεμβαίνει 
ανάμεσα σε δυο κράτη- 
μέλη του  κι από τις ΗΠΑ, 
πως “δεν νίπτουν τα χεί-
ρας τους” για το πρόβλη-
μα (κατά δήλωση του πρε-
σβευτή τους στην Αθήνα 
Πάιατ), αλλά σαν πρακτι-
κή βοήθεια και συμπαρά-
σταση προς την χώρα μας 
η μεν ηγεσία της ΕΕ συνα-
ντήθηκε με τον Ερντογάν 
για να κανονίσουν τα της 
διαδικασίας για την εντα-
ξιακή πορεία της Τουρκί-
ας, το ΝΑΤΟ προέτρεψε 
τις δύο χώρες να τα βρού-
νε μεταξύ τους και οι ΗΠΑ 
βρήκαν την ευκαιρία να 
βάλουν στο τραπέζι τη 
δημιουργία νέων βάσεων 
στη χώρα μας, χωρίς να 
προβαίνουν σε καμία άλλη 
ενέργεια προς την Τουρ-
κία. Δίκαια λοιπόν οι 
περισσότεροι αναλυτές, 
δημοσιογράφοι, δημοσιο-
λόγοι και λοιποί συμπέρα-
ναν πως “άνθρακες ο 
θησαυρός” της στήριξής 
τους, πως “ήταν καλά τα 
λόγια αλλά λίγα” και δεν 
επρόκειτο να επηρεάσουν 
την τούρκικη ηγεσία και 
πολιτική. Δεν πέρασαν 
όμως πολλές μέρες και 
αντιλήφθηκαν πως αυτή η 
εκτίμηση σε βάρος των... 
συμμάχων μας μας, που 
τόσα χρόνια μας τριβέλι-

ζαν τα μυαλά πως ήταν τα 
μεγάλα και ισχυρά ατού 
και στηρίγματά μας, δημι-
ουργούσε αρνητική εντύ-
πωση στη συνείδηση του 
λαού, το γύρισαν το καλα-
μπούρι. Κι έτσι όλοι αυτοί 
οι ιμπεριαλιστικοί οργανι-
σμοί ξαναμεταμορφώθη-
καν σε φύλακες – αγγέ-
λους μας, που χάρις σε 
αυτούς μπορεί να γλιτώ-
σουμε μια σύγκρουση με 
την Τουρκία. Κι έτσι επα-
νέλαβε η κυβέρνησή μας 
πως παραμένουμε σταθε-
ροί στη θέση μας για 
ένταξη της γείτονος στην 
ΕΕ, πως πρέπει να πυκνώ-
σει η πολυποίκιλη συμμε-
τοχή μας στις δραστηριό-
τητες του ΝΑΤΟ και πως 
ασφαλώς θα στήσουν οι 
Αμερικάνοι νέες βάσεις. 
Μάλιστα ο Τζανακόπου-
λος σε ερώτηση για τη 
στάση των ίσων αποστά-
σεων του ΓΓ του ΝΑΤΟ 
Στόλτεμπεργκ, τον υπερα-
σπίστηκε δηλώνοντας 
πως “ ο ΓΓ του ΝΑΤΟ δεν 
θα μπορούσε να κάνει 
οποιαδήποτε δήλωση, 
που θα μπορούσε να 
εκληφθεί ως παρέμβαση 
στις διαδικασίες των 
τουρκικών δικαστηρί-
ων”(!!!). Αυτό ήταν το 
άγχος του κυβερνητικού... 
μεντεσέ. Μήπως ο Στόλ-
τεμπεργκ ενοχλήσει την 
τουρκική δικαιοσύνη, 
δηλαδή ο Τζανακόπουλος 
δεν θα ήθελε να υπάρξει 
τέτοια ενόχληση(!!!), ούτε 
προφανώς σαν εκδήλωση 
συμπαράστασης του κου 
ΓΓ πρός τη χώρα μας. 
Άραγε πως εννοούν εκεί 
στην κυβέρνηση την προ-
σπάθεια να εξασφαλίσου-
με από τους “συμμάχους” 
μας την αλληλλεγγύη 
τους; Με τη δική της λογι-
κή γιατί εμείς είμαστε 
απόλυτα βέβαιοι πως οι 
“σύμμαχοι” δεν πρόκειται 
να θυσιάσουν τα δικά 
τους συμφέροντα για 
χάρη μας.

Η ευρωαμερικάνικη... 
αλληλλεγγύη

Όχι στον πόλεμο των ιμπεριαλι-
στών. Όχι στην εξόντωση των 

λαών για τα κέρδη των μονοπω-
λίων. Δεν θα επιτρέψουμε να 
οδηγηθούν τα παιδιά και τα 

εγγόνια μας στα σφαγεία των 
ιμπεριαλιστικών συγκρούσεων
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Το ποιηματάκι μας
Πάρτε το απόφαση υπουργοί
κι εσύ Αλέξη πρώτος
πως των αγώνων συνεχώς 
θ' ακούγεται ο κρότος
Έχω μπροστά μου πρόγραμμα
κι απόφαση για δράση
δεν χάνω το κουράγιο μου
κι έχω γερή την κράση
Κι ότι κι αν βρέξει πάνω μου
και ότι κι αν χιονίσει
θα το τινάξω δυνατά
κι ολούθε θα σκορπίσει
Αντίσταση- Ομόνοια
Σύνταγμα από Σταδίου
θα παρασέρνω ακούραστα 
την κόπρο του Αυγείου
Κι άμα νομίζεις με ψευτιές
στις εκλογές θα φτάσεις
ξέρε το εσύ κι οι όμοιοι
πως δεν θα με γελάσεις
Έχω στόχο αλλιώτικο
μαζί με τους εργάτες
για συμμαχία λαϊκή
θα βάλουμ' όλοι πλάτες
Και τότε θα 'ρθει η ώρα σας
απάτες και αγύρτες
ν' ακούστε που θα κλείσουνε
ξοπίσω σας οι σύρτες.

Το αμερικάνικο 
μοντέλο για την 

ενότητα και
σταθερότητα και 
η κυβέρνησή μας

Σε δηλώσεις της η κα Κ. Ντόχερτι, 
πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Κύπρο τόνι-
σε πως “μπορούν οι υδρογονάνθρα-
κες (που ανακαλύφθηκαν στο νησί και 
την Α. Μεσόγειο) να διασυνδέσουν 
και να ενώσουν την περιοχή... η ευη-
μερία που θα έρθει... μπορεί να δυνα-
μώσει τις δημοκρατίες και να φέρει 
την πολυαναμενόμενη πολιτική και 
οικονομική σταθερότητα στην Ανατο-
λική Μεσόγειο...” Ένα μήνα μετά οι 
ΗΠΑ απέδειξαν πως εννοούν την 
“πολυαναμενόμενη” ενότητα και στα-
θερότητα. Αφού σ' όλο το προηγού-
μενο διάστημα κουβάλησαν ένα μεγά-
λο μέρος του πολεμικού ναυτικού 
στόλου τους στην περιοχή (αεροπλα-
νοφόρα και άλλα πλοία) και  έβαλαν 
σε μαχητική εγρήγορση τις βάσεις 
τους και ειδικά της Σούδας, αποφάσι-
σαν να φέρουν και την... ενότητα και 
σταθερότητα. Έτσι οξύνοντας την 
αντιπαράθεση με Ρωσία και Ιράν στη 
Συρία, στα ίσια απείλησαν με μια ανοι-
χτή πολεμική σύγκρουση με σύγχρο-
νους εξοπλισμούς και επέμβαση στη 
Συρία. Ταυτόχρονα ο χρόνιος σύμμα-
χός τους, το Ισραήλ, ανέλαβε κι αυτός 
δράση βομβαρδίζοντας περιοχές της. 
Στο όνομα της “σταθερότητας και 
ενότητας” που θέλουν να επιβάλουν 
οι ΗΠΑ, βρισκόμαστε στα πρόθυρα 
ενός γενικευμένου ή ίσως και παγκό-
σμιου ακόμα πολέμου.

Φυσικά στην προσπάθεια αυτή 
έσπευσαν να συνδράμουν τις ΗΠΑ οι 
εταίροι τους από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, 
Γαλλία (πρώτος και καλύτερος ο 
Μακρόν, αυτή η νέα ελπίδα του γαλλι-
κού λαού!!), Αγγλία, Ιταλία και φυσικά 
η Ελλαδίτσα μας με την κυβερνησού-
λα μας. Μη χάσουμε, μην μείνουμε 
απ' έξω. Γιατί πως αλλιώς θα έχουμε 
εξασφαλισμένη την αμερικανοΝΑΤΟι-
κή συμπαράσταση, πως θα αποδεί-
χνουμε στην πράξη πως η χώρα μας 
είναι... πυλώνας σταθερότητας(!!!) 
στην ευρύτερη περιοχή. Πως θα απο-
δείχνουμε πως με τις ΗΠΑ διαχρονικά 
μας “ενώνουν οι κοινές αξίες για τη 
δημοκρατία και την ελευθερία”.

Κι όσο κι αν επιχειρεί η κυβέρνηση 
να σκεπάσει τη δική της συμμετοχή 
και συνενοχή στην βρωμερή αυτή 
ιμπεριαλιστική υπόθεση με αναφορές 
του τύπου, ότι η όλη κατάσταση είναι 
“παιχνίδι ξένων”, με υποκριτική 
έκφραση αγανάκτησης για τα θύματα 
της σφαγής στη Συρία, δεν μπορεί να 
αποκρύψει το γεγονός, πως οι αμερι-
κανοΝΑΤΟικές βάσεις στη χώρα μας 
είναι το πιο ασφαλές ορμητήριο για 
να είναι επιτυχείς οι επεμβάσεις των 
ιμπεριαλιστών.

Κι άραγε η κυβέρνηση πήρε υπ' 
όψη της την προειδοποίηση της Ρωσί-
ας πως δεν θα καταστρέψει μόνο 
τους πυραύλους των ΗΠΑ αλλά και 
“τις πηγές προέλευσής τους”, δηλα-
δή μπορεί και τη Σούδα; Ή να πάρει η 
μπόρα και τα ελληνικά πολεμικά πλοία 
που συνοδεύουν τα αμερικάνικα; 

Όπως φαίνεται όμως η  “ελευθε-
ρία” που απαιτούν οι ΗΠΑ, θέλει 
“πρόστυχη αρετή και τόλμη”. Και 
τέτοια διαθέτει μπόλικη η ελληνική 
κυβέρνηση.

Η εγκληματικότητα
και η αντιμετώπισή της

Με αφορμή τα πρόσφατα απανωτά κρούσματα διαρρήξεων 
και κλοπών σπιτιών φούντωσε η συζήτηση, ειδικά στα ΜΜΕ για 
το πως πρέπει να αντιμετωπιστεί και να παταχθεί η εγκληματι-
κότητα. Το μόνο ερώτημα που έμπαινε ήταν “τι μέτρα θα παρ-
θούν για την καλύτερη αστυνόμευση”, σ' αυτό μάλιστα πάνω 
έγιναν γκάλοπ, συζητήσεις στις τ/ο και ρ/φ εκπομπές. Κι όλη η 
υπόθεση άρχιζε και τελείωνε εκεί, με την προσθήκη όμως ενός 
σχετικά νέου και έντονου προβληματισμού Να επιτραπεί η 
οπλοφορία των πολιτών, ώστε να μπορούν από μόνοι τους να 
αντιμετωπίζουν αυτές τις παραβατικές δράσεις, που ασφαλώς 
πολλές από αυτές είναι και επικίνδυνες για την σωματική ακε-
ραιότητα των θυμάτων; Ήταν φανερό πως η όλη συζήτηση είχε 
στόχο να συγκαλύψει την πραγματική αιτία των φαινομένων 
εγκληματικότητας, την ίδια την κατάσταση που διαμορφώνει το 
σύστημα και η κρίση του, ειδικά η οικονομική στην φάση αυτή, 
που οδηγεί στην ραγδαία αύξηση αυτών των φαινομένων. Πως 
τελικά αυτό το γεγονός είναι κοινωνικό φαινόμενο και όχι 
απλουστευτικά ατομικό, όχι απόρροια της εγκληματικής φύσης 
ορισμένων ανθρώπων ή ομάδων που βρίσκουν αυτό τον “εύκο-
λο” τρόπο επιβίωσης ή και πλουτισμού.

Κι έτσι οι μισοί κατέληγαν στην απαίτηση να επιτραπεί η 
οπλοφορία και οι άλλοι μισοί στο να αυξηθεί περισσότερο η 
αστυνόμευση, χωρίς κανείς να θίγει τη γενεσιουργό του προ-
βλήματος αιτία. Μπορούμε να φανταστούμε βέβαια τι έχει να 
γίνει αν επιτραπεί η οπλοφορία των πολιτών. Το παράδειγμα 
των ΗΠΑ, την χώρα όπου η οπλοφορία δεν επιτρέπεται απλά, 
αλλά είναι και αναφαίρετο δικαίωμα, μπορεί να μας δείξει που 
θα πάει το πράγμα. Πρώτον η εγκληματικότητα δεν πρόκειται 
να μειωθεί, αφού η κατάσταση αυτή θα δώσει στις εγκληματικές 
ομάδες μεγαλύτερη ακόμα δυνατότητα να οπλοφορούν. Δεύτε-
ρον η οπλοφορία θα οδηγήσει σε έναν τακτικό “εμφύλιο” ανά-
μεσα στους ίδιους τους πολίτες, που με πολύ μεγαλύτερη 
ευκολία θα λύνουν τις όποιες διαφορές τους με τα όπλα. Για να 
μην πούμε τι θα γίνεται στα σχολεία μας, όπως στις ΗΠΑ. Για 
παράδειγμα πριν όχι πολύ καιρό είχε γίνει τόσος ντόρος με το 
πρόβλημα του σχολικού “μπούλινγκ”. Φαντάζεστε να λύνουν τις 
διαφορές τους οι μαθητές με τα όπλα των γονιών τους; Επίσης 
σήμερα, που η οπλοφορία απαγορεύεται, κάθε τόσο έχουμε τις 
δολοφονίες συγγενών μεταξύ τους, με κυνηγετικά ή άλλα όπλα 
για προσωπικές ή οικογενειακές διαφορές. 

Συμπέρασμα. Όσο κι αν φαίνεται δύσκολο για κάποιους να 
το χωνέψουν, όσο κι αν δεν τους βολεύει ένας τέτοιος προσα-
νατολισμός και προβληματισμός, η απάντηση είναι μία. Το φαι-
νόμενο της εγκληματικότητας, όπως και τόσα άλλα αρνητικά, 
έως και τραγικά που συμβαίνουν στην καπιταλιστική κοινωνία 
μας θα αντιμετωπιστεί ολοκληρωτικά, όταν θα ανατραπεί η 
γενεσιουργός αιτία τους. Το ίδιο το εγκληματικό καπιταλιστικό 
σύστημα. Και ο απλός λαός θα πρέπει να αποφασίσει: Ή θα ζει 
συνεχώς με την μίζερη, δειλή και φοβιτσιάρικη αποδοχή της 
επικίνδυνης αυτής και για τη ζωή του κατάστασης ή θα παλέψει 
να την ανατρέψει. Αλλιώς όσα όπλα κι αν έχει, όσοι αστυνομικοί 
κι αν περιπολούν στους δρόμους, το έγκλημα δεν πρόκειται 
ποτέ να εκλείψει.

“Θεσσαλικός κύκλος”:
μια θαυμαστή παράσταση

Παρακολουθήσαμε την παράσταση από το θεατρικό, μουσικό 
και χορωδιακό σχήμα του ΠΑΜΕ, στην εκδήλωση που διοργάνω-
σαν οι Σύλλογοι συνταξιούχων ΠΑΣΑΣ- ΔΕΗ, ΠΣΣ ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕ-
ΖΩΝ και του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου Αθή-
νας στις 18/3/2018 στο κινηματοθέατρο “Καλυψώ” στην Καλλιθέα. 
Μια θαυμαστή παράσταση με ενδιαφέροντα στοιχεία και ευρήμα-
τα πλοκής και εξέλιξης, που- κατά τη γνώμη μας-  έδιναν ορισμένα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε αυτήν. Ο τρόπος που θεατρικοποιή-
θηκε και δραματοποιήθηκε η υπόθεση του έργου, έμοιαζε και 
διέφερε ταυτόχρονα από έργο αρχαίας τραγωδίας. 

Το θέμα γνωστό, η εξέλιξη της ταξικής πάλης ανάμεσα στους 
κολίγους και τους τσιφλικάδες στον Θεσσαλικό κάμπο. Η βάση 
είναι το μουσικό (με τραγούδια) έργο του Γιάννη Μαρκόπουλου 
“Θεσσαλικός κύκλος”, σε στίχους Κ. Βίρβου, που παρουσιάζει την 
διαδικασία μετατροπής της  συνείδησης των κολίγων από μοιρο-
λατρική και υποταγμένη σε ταξική, με τη βοήθεια των πρωτοπό-
ρων του κινήματος της εποχής των αρχών του 20ου αιώνα.

Η πρώτη ομοιότητα ανάμεσα στην αρχαία τραγωδία και την 
παράσταση της ομάδας του ΠΑΜΕ έγκειται στο ότι και οι δύο 
μορφές εκφράζουν τα πάθη, τις αιτίες και το αποτέλεσμα της 
εξόδου (κάθαρση) των ηρώων από τις δεσμεύσεις των συνθηκών, 
που διαμορφώνουν αυτό το σύμπλεγμα καταστάσεων. Η δεύτερη 
είναι πως το έργο συνταιριάζει την επιρροή των εξελίξεων στα 
δρώμενα που αφορούν στους κεντρικούς ή στον κεντρικό ήρωα 
με την επιρροή του λαϊκού παράγοντα, τον οποίο εκφράζει ο 
χορός, συνήθως με ωδές αλλά και γνώμες και προτροπές. 

Οι διαφορά βρίσκεται στο ότι ενώ στην αρχαία τραγωδία ο 
χορός έχει συμπληρωματικό, παρεμβατικό ρόλο όχι όμως πρω-
τεύοντα, στην παράστασή μας είχαμε αντιστροφή των ρόλων. Ο 
χορός, συνοδευόμενος από τη μουσική, έπαιξε τον πρώτο ρόλο, 
ενώ οι κεντρικοί ήρωες ήρθαν να παρέμβουν, ζωντανεύοντας 
τους πραγματικούς χαρακτήρες, που δέχτηκαν την επιρροή των 
γεγονότων, τα οποία περιγράφει ο χορός με το τραγούδι.

Η δεύτερη διαφορά ως εκ τούτου, είναι πως ο χορός εδώ δεν 
είχε συμβουλευτική, παραινετική παρέμβαση. Ο λόγος της (τα 
τραγούδια) ήταν εξ αρχής δεδομένος, αλλά έδωσε τη βάση για 
την ανάπτυξη της θεματολογίας της παράστασης, την παρουσία-
ση των “παθών” των ηρώων.

Φυσικά η τρίτη διαφορά είναι πως η “λύση”, η “κάθαρση” δεν 
δόθηκε από την ανάγκη να τηρηθούν οι κανόνες που όριζε η θεο-
κρατική τάξη, αλλά η υλιστική κατάληξη της ταξικής σύγκρουσης 
και σε αντίθεση με τους “θεϊκούς” νόμους της κοινωνίας της επο-
χής.

Και είναι η τελική αυτή στιγμή της κατάληξης, όπου αποκατα-
στάθηκε η τάξη και οι ρόλοι ήρθαν στη θέση τους στα πρότυπα 
της αρχαίας τραγωδίας. Οι ήρωες έγιναν πρωταγωνιστές και ο 
χορός ανέλαβε τον συνοδευτικό χαρακτήρα του. Ήταν η τελευ-
ταία πράξη, όπου η σύγκρουση πήρε σάρκα και οστά από τη 
μεριά των κολίγων, που εναντιώθηκαν οπλισμένοι στον τσιφλικά, 
τον οποίο μέχρι πριν λίγο καιρό προσκυνούσαν σαν αφέντη και 
ευεργέτη τους. Κι αυτή η τελευταία πράξη, η “λύση” του δράμα-
τος εκφράστηκε με τον συγκλονιστικό ζεϊμπέκικο, που οι δύο 
ταξικοί αντίπαλοι χόρεψαν πριν πέσει “η τελευταία καθαρτήρια 
πιστολιά” της νίκης του κολίγου επί του τσιφλικά.

Η παράσταση πλουτίστηκε με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, που 
ξεδίπλωναν τις ταξικές αντιθέσεις και σε άλλα πεδία, όπως ο ξύλι-
νος, ξιπασμένος  λόγος της οικογένειας του τσιφλικά σε αντίθεση 
με το ζεστό ακούμπημα του χεριού του κολίγα παππού στο κεφά-
λι του εγγονού. Η υπεροπτική συμβουλευτική της μητέρας του 
τσιφλικά προς τον εγγονό και την κόρη της για την υπεράνω των 
ανθρώπινων συναισθημάτων μοίρα τους σε αντίθεση με την απλή, 
χωριάτικη κουβέντα των κολίγων. Τα στηρίγματα της εξουσίας 
του τσιφλικά (παπάς, κρατικός μηχανισμός, λάδωμα) σε αντίθεση 
με την αλληλεγγύη των εργατών της γης μεταξύ τους. Η εξέλιξη 
της τσιφλικάδικης τάξης σε αστική, σε αντίθεση με το δέσιμο των 
πρωτοπόρων της όξυνσης της ταξικής πάλης με την οργάνωση 
της δράσης των εκμεταλλευόμενων. Η άνετη αλλά κενή ουσίας 
μοίρα της νέας γυναίκας στην τσιφλικάδικη οικογένεια σε αντίθε-
ση με την επαναστατική συνειδητοποίηση των κοριτσιών των 
αγροτών.

Το μπράβο μας ασφαλώς ανήκει στους συντελεστές της παρά-
στασης. Στους κειμενογράφους με τους απλούς αλλά μεστούς 
διαλόγους, στην σκηνοθέτη για τις εξαιρετικές εμπνεύσεις της, 
στην ορχήστρα, που έπαιξε όσο πιο απλά γινόταν τη μουσική, 
ώστε να μην επισκιάζει το τραγούδι, στην εξαίσια χορωδία και 
στην διευθύντριά της, που πραγματικά κράτησε τους ρόλους της 
στο ύψος των απαιτήσεων και στους εργάτες και εργάτριες ηθο-
ποιούς, που με πολύ γλαφυρό τρόπο “έπαιξαν” τους ρόλους 
τους, απεικονίζοντας πολύ παραστατικά τους χαρακτήρες των 
ηρώων της εποχής.

Προτρέπουμε όλους τους συλλόγους των συνταξιούχων να 
διοργανώσουν παρόμοιες εκδηλώσεις και να παρακολουθήσουν 
την πολύ ωραία αυτή παράσταση.


