
Τα περήφανα, τα πραγ-
ματικά περήφανα «γηρα-
τειά» ήταν και πάλι εκεί. 
Στις επάλξεις του αγώνα, 
από τις οποίες άλλωστε 
δεν φεύγουν ποτέ, απλά 
«για λίγο καιρό ξαποσταί-
νουν» για να γυρίσουν για 
το νέο παρόν. Στην Πλα-
τεία Εθνικής Αντίστασης. 
Στην Πλατεία που κάθε 
φορά που φιλοξενεί τις 
μαχητικές συγκεντρώσεις 
του εργατικού και συντα-
ξιουχικού κινήματος, το 
όνομά της παίρνει σάρκα 
και οστά, που της δίνουν 
τα μπλοκ, τα πανό, οι 
σημαίες, τα συνθήματα 
των αγωνιστών, που αντι-
στέκονται με πείσμα στις 
πολιτικές, οι οποίες στις 
σημερινές συνθήκες τους 
γυρίζουν τη ζωή, το βιοτι-
κό επίπεδο σε ένα άθλιο 
παρελθόν

Στην ανακοίνωσή της η 

ΣΕΑ τόνιζε: «Συνεχίζουμε 
όλοι αδιάκοπα στο δρόμο 
του Αγώνα. Να μην επι-
τρέψουμε, με όπλο τον 
αγώνα μας στην κυβέρνη-

ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να εφαρ-
μόσει τις καταστρεπτικές 
αντισυνταξιουχικές διατά-
ξεις του νόμου 4387/16. Η 
ΣΕΑ καλεί όλους τους 
συνταξιούχους σε πανελ-
λαδικό ξεσηκωμό, σε 
μαραθώνιο κινητοποιήσε-
ων σε όλη τη χώρα. Με 
τοπικές, περιφερειακές 
και πανελλαδικές συγκε-
ντρώσεις να εκφράσουμε 
την αντίθεσή μας στις 
αντισυνταξιουχικές- αντια-
σφαλιστικές πολιτικές που 
εφάρμοσαν όλες οι κυβερ-
νήσεις και η σημερινή, 
που καταστούν εκατομμύ-
ρια συνταξιούχους σε 
επαίτες και να απαιτήσου-
με:
* κανένας επανυπολογι-

σμός, καμία μείωση με 
την προσωπική διαφο-
ρά στις κύριες και επι-
κουρικές συντάξεις μας 
και την κατάργηση του 
νόμου 4387/16

* όχι στη μείωση του αφο-
ρολόγητου και την 
περικοπή των οικογε-
νειακών επιδομάτων 
και του ΕΚΑΣ

* διεκδικούμε ότι μας έχει 
αφαιρεθεί από όλο το 
αντισυνταξιουχικό νομι-
κό πλαίσιο, που ψήφι-

σαν όλες οι κυβερνή-
σεις

* να αποδοθούν  χωρίς 
αιτήσεις, δικαστήρια 
και προαπαιτούμενα 
όσα η κυβέρνηση 
αυθαίρετα παρακρατεί 
σε κύριες και επικουρι-
κές συντάξεις και την 
εισφορά αλληλεγγύης

* να μην περάσουν τα 
καταστρεπτικά νέα 
μέτρα της 4ης αξιολό-
γησης. Να καταργηθεί 
ο νόμος για τους πλει-
στηριασμούς.
Καλούμε όλους τους 

συνταξιούχους σε όλη τη 
χώρα να νικήσουν το 
φόβο, την αδιαφορία την 
αντίληψη του «δεν γίνεται 
τίποτα» και να πάρουν 
αποφασιστικά μέρος στον 
αγώνα τώρα, αύριο θα 
είναι αργά».

Χιλιάδες και πάλι αντα-
ποκρίθηκαν στο κάλεσμα, 
που η ΣΕΑ ανανεώνει 
συνεχώς, μην αφήνοντας 
στην κυβέρνηση το περι-
θώριο να εφησυχάσει, να 
πιστέψει πως ξεμπέρδεψε 
με τους συνταξιούχους, 
πως κατάφερε να τους 
κουράσει, να τους απογο-
ητεύσει. Η συγκέντρωση 
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ΗΠΑ - Βρετανία - Γαλλία - Γερμανία - ΝΑΤΟικοί - Ισραήλ φονιάδες των λαών- 
Δολοφόνοι του Παλαιστινιακού λαού. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ είναι 
συνένοχος στα εγκλήματα αυτά. Δεν μπορεί να εκπροσωπεί τον ελληνικό 
λαό, να μιλά εκ μέρους του και της χώρας μας. Ο ελληνικός λαός είναι περή-
φανος, φιλειρηνικός, αλληλέγγυος με τα θύματα των πολέμων των ιμπερια-
λιστών.

ΣΕΑ: Συλλαλητήριο στις
15 Μάη στην Αθήνα

Της... σύνταξης

Νέα προσπάθεια εξαπάτησης 
των συνταξιούχων και του λαού

Όσο φουντώνει η συζήτηση για πιθανές πρόωρες 
εκλογές, τόσο δυναμώνει και η προσπάθεια της κυβέρ-
νησης να πείσει τους συνταξιούχους και το λαό πως με 
την “λήξη” των μνημονίων, την ...καθαρή έξοδο από το 
πρόγραμμα επιτήρησης και με τον σχεδιασμό του 
δικού μας προγράμματος(!!!), αλλά κύρια με το δεδο-
μένο των... εκπληκτικών (όπως πολλές φορές τις απο-
κάλεσε ο πρωθυπουργός) αποδόσεων όσον αφορά το 
δημοσιονομικό πλεόνασμα- το οποίο ξεπέρασε κάθε 
προσδοκία και το στόχο της κυβέρνησης και των δανει-
στών (φανταστείτε το μέγεθος της σε βάρος μας 
ληστείας)- πως είναι δυνατό ακόμη και να ακυρωθούν 
δεσμευτικά αποφασισμένες και ψηφισμένες επιλογές 
για την νέα κατακρεούργηση των συντάξεων και τη 
μείωση του αφορολόγητου. Και πάντως αφήνει να αιω-
ρείται η νέα απατηλή ελπίδα πως υπάρχει αυτή η πιθα-
νότητα, αλλά και ότι ίσως μπορέσουν να μοιράσουν 
πάλι κάποιο ξεροκόματο.

Όταν σε όλους τους τόνους Ευρωπαίοι αξιωματού-
χοι, κυβερνητικά στελέχη, αλλά και εκπρόσωποι του 
ΔΝΤ (του οποίου μάλιστα τη συμμετοχή στο νέο πρό-
γραμμα επιτήρησης η κυβέρνηση δεν την θεωρεί ανα-
γκαία), του ΟΟΣΑ, αλλά κύρια οι εκπρόσωποι του 
μεγάλου κεφαλαίου (ΣΕΒ, τράπεζες) ξεκαθαρίζουν 
πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση παρέκκλισης από τα 
συμφωνηθέντα. Πως όσα έχουν ψηφιστεί στη βάση των 
μνημονίων και των αξιολογήσεων θα εφαρμοστούν 
οπωσδήποτε.

Κι ασφαλώς η κυβέρνηση όταν καμαρώνει πως πέτυ-
χε την μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό, 
σίγουρα η περηφάνια της δεν προκύπτει μόνο από την 
ψηφιακοποίηση των υπηρεσιών, την οργανωτική πλευ-
ρά της δημιουργίας του ΕΦΚΑ κλπ, αλλά κυρίαρχα από 
το πετσόκομμα των συντάξεων, την αύξηση των ορίων 
ηλικίας, την εξάλειψη των τελευταίων στοιχείων κοινω-
νικού χαρακτήρα του συστήματος. Και για τις επιλογές 
αυτές πήρε τα εύσημα και τα μπράβο από την ΕΕ, το 
ΔΝΤ τον ΟΟΣΑ, τον ΣΕΒ.

Η προσπάθεια της κυβέρνησης εκτός από τον καθα-
ρό στόχο της ψηφοθηρίας υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ στην 
ουσία, έχει και αυτόν να περάσει στην συνείδηση των 
συνταξιούχων ότι δεν χρειάζεται να συνεχίσουν να 
αγωνίζονται για θέματα, τα οποία η κυβέρνηση θα 
κάνει ότι μπορεί ή κι ότι βρίσκεται σχεδόν στα πρόθυρα 
της θετικής για τους συνταξιούχους και το λαό επίλυ-
σής τους. Αρκεί να περιμένουν το αυγουστιάτικο 
θαύμα της, να εμπιστευτούν την διαπραγματευτική... 
ικανότητά της για άλλη μια φορά, να πιστέψουν ξανά 
τις γεμάτες με αέρα κοπανιστό υποσχέσεις της.

Ο ίδιος ο Τσίπρας απέφυγε να κάνει τέτοιες αναφο-
ρές ή να αναλάβει παρόμοιες δεσμεύσεις στις ομιλίες 
του στα “αναπτυξιακά συνέδρια”, που οργάνωσε η 
κυβέρνηση.  Έμεινε στα γενικά κι αόριστα για “δίκαιη 
ανάπτυξη”, για ανακούφιση του ταλαίπωρου λαού, για 
“δίκαιο μοίρασμα του πλούτου” κ.α., αμόλησε όμως 
τους βασικούς υπουργούς του (Αχτσιόγλου, Κατρού-
γκαλο, Πετρόπουλο) και άλλα στελέχη να μας πείσουν 
για την θετική αυτή προοπτική.

συνέχεια στη σελ. 2

Γενική Πανεργατική 
Απεργία στις 30 Μάη

Η απόφαση για την κήρυξη Πανεργατικής Απεργίας 
πάρθηκε κάτω από την πίεση των ταξικών δυνάμεων, 
που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ. Οι ηγεσίες των ΓΣΕΕ 
και ΑΔΕΔΥ έχει αποδειχτεί ξεκάθαρα πλέον, πως δεν 
έχουν καμία σχέση με τα συμφέροντα των εργαζομέ-
νων. Πως στέκονται στην ίδια όχθη με τους εχθρούς 
της εργατικής τάξης και του λαού, τους κεφαλαιοκρά-
τες. Είναι κι αυτές αντίπαλοι των εργαζομένων στο 
πεδίο της ταξικής πάλης για την υπεράσπιση και διεκδί-
κηση των εργατικών και λαϊκών αιτημάτων και κατακτή-
σεων. 

Τα αιτήματα που προβάλει το ταξικό εργατικό κίνημα 
δεν ταιριάζουν με τα “αιτήματα” των άλλων παραταξια-
κών δυνάμεων, που απαρτίζουν το μπλοκ του  προδοτι-
κού “δούρειου ίππου” μέσα στις γραμμές του εργατι-
κού κινήματος. Και η απεργία αυτή θα σηκωθεί, θα 
στηριχτεί και θα απλωθεί με τη δράση των ταξικών 
συνδικάτων. Κι εμείς οι συνταξιούχοι, χωρίς να νιώθου-
με καμία κούραση από τις αλλεπάλληλες κινητοποιή-
σεις μας αυτού του μήνα, θα προσθέσουμε την απεργία 
στις 30 Μάη στο αγωνιστικό μας “σερί”. 

“Εδώ- εδώ μ' αγώνα ταξικό- γιατί εμείς δεν ζούμε με 
σύνταξη 300 ευρώ”. Θα επαναλάβουμε για πολλοστή 
φορά το σύνθημά μας αυτό. Με ζωντάνια και αποφασι-
στικότητα. Θα είμαστε εκεί. Όλοι και όλες στα αγωνι-
στικά μπλοκ των ομοσπονδιών μας, των σωματείων 
μας.
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Της... σύνταξης

Νέα προσπάθεια εξαπάτησης των 
συνταξιούχων και του λαού

Δεν θα καταφέρουν τίποτα, να είναι βέβαιοι. Η προ-
σπάθεια εξαπάτησης δεν θα περάσει. Σ' εμάς έχει γίνει 
απόλυτα καθαρό. Η αντιλαϊκή πολιτική δεν διορθώνε-
ται, δεν μαλακώνει από εκείνους, που με πάθος την 
υπερασπίζονται και την υλοποιούν κατά γράμμα. Το 
συνταξιοδοτικό, εργατικό και λαϊκό κίνημα δεν θα 
παρασυρθούν από τέτοιες μεθοδεύσεις, δεν θα πέσουν 
σε τέτοιες παγίδες. Αντίθετα θα δυναμώσουν την δική 
τους προσπάθεια να ενταθούν οι αγώνες κόντρα στην 
πολιτική αυτή. Να εμποδίσουν, να καθυστερήσουν, να 
ακυρώσουν με την δική τους πάλη την εφαρμογή της. 
Να μειώσουν την σκληρότητα των μέτρων κερδίζοντας 
επί μέρους νίκες, όπως το σταμάτημα της κλοπής κ.α. 
Ο κεντρικός στόχος για μη εφαρμογή του νόμου 
Καρούμπαλου και την ακύρωση της μείωσης του αφο-
ρολόγητου στα 5600 θα παραμείνει η άμεση διεκδίκηση 
μας. Και θα είναι αυτή η πάλη που θα υποχρεώσει την 
κυβέρνηση να κάνει υποχωρήσεις και να αναδιπλωθεί 
από την υλοποίηση των μέτρων αυτών. Σε τελευταία 
ανάλυση, αν πράγματι το πιστεύει και το θέλει- όπως 
ισχυρίζεται-, δεν έχει παρά να βγει και να δεσμευτεί 
απέναντι στο λαό, πως χωρίς καμία διαπραγμάτευση, 
χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση θα ακυρώσει την εφαρ-
μογή του επανυπολογισμού των συντάξεων και της 
περικοπής της προσωπικής διαφοράς, θα κρατήσει το 
αφορολόγητο στα 8600 ευρώ. Αλλά και άλλα ζητήματα, 
όπως η επαναφορά της ισχύος των κλαδικών συμβάσε-
ων, η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751. Εμείς 
πάντως θα είμαστε έξω από τα υπουργεία απαιτώντας.

ΣΕΑ: Συλλαλητήριο στις 
15 Μάη στην Αθήνα

συνέχεια από τη σελ. 1
ήταν πολύ μεγάλη. Από όλη την Αττική, από όλους 
τους κλάδους των συνταξιούχων. Το κυρίαρχο σύνθη-
μα «ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ακούστε το καλά, ο νόμος του 
Κατρούγκαλου θα μείνει στα χαρτιά». 

Στην κεντρική ομιλία ο Δ. Κουμπούρης, πρόεδρος 
της ΟΣΙΚΑ, κατήγγειλε για άλλη μια φορά την κυβερνη-
τική πολιτική, έθεσε τα βασικά αιτήματα που διεκδικεί 
το κίνημα των συνταξιούχων,  τόνισε την ανάγκη ο 
αγώνας του να συντονιστεί με εκείνον του ταξικού 
εργατικού κινήματος και κάλεσε στο δυνάμωμά του με 
την συνέχιση του μαραθώνιου των κινητοποιήσεων και 
την κλιμάκωσή του από Σεπτέμβρη. Απαντώντας στην 
κυβερνητική προπαγάνδα είπε: «Ισχυρίζονται πως δεν 
έκαναν περικοπές στις συντάξεις μας. Ποιος όμως 
έκοψε τις επικουρικές; Ποιος κατάργησε το ΕΚΑΣ 
των χαμηλοσυνταξιούχων; Ποιος εξαφάνισε τις 
συντάξεις χηρείας; Ποιος εμπορευματοποίησε παρα-
πέρα την Υγεία; Ποιος ετοιμάζεται να κόψει και πάλι 
τη λεγόμενη "προσωπική διαφορά" και τα επιδόμα-
τα…. Ο ένας τα λέει έτσι, ο άλλος τα λέει αλλιώς, αλλά 
όλοι τους υπηρετούν την ίδια αντιλαϊκή πολιτική... 
Για εμάς "καθαρή έξοδος" σημαίνει κατάργηση όλων 
των μνημονιακών νόμων και επιστροφή όλων των 
συντάξεων, τις οποίες οι συνταξιούχοι πλήρωσαν με 
το αίμα τους. Η άλλη "έξοδος" είναι για τους τραπεζί-
τες..!».

Ταυτόχρονα, έκανε καθαρό ότι οι Συνεργαζόμενες 
Συνταξιουχικές Οργανώσεις θα συνεχίσουν «τον μαρα-
θώνιο των κινητοποιήσεών τους απαιτώντας την 
κατάργηση όλων των νόμων, με τους οποίους οι 
κυβερνήσεις έριξαν στον Καιάδα τους απόμαχους της 
δουλειάς. Τέλος, κάλεσε τους συνταξιούχους να 
συμπαραταχθούν με το ταξικό εργατικό κίνημα, να 
συμβάλουν και αυτοί με τις δυνάμεις τους στην πανερ-
γατική απεργία στις 30 Μάη.

Η συγκέντρωση με πορεία έφτασε στο υπουργείο 
οικονομικών, όπου αντιπροσωπεία της ΣΕΑ συναντήθη-
κε με τον Διευθυντή του γραφείου του κου Τσακαλώ-
του (που εκείνη την ώρα βρισκόταν σε σύσκεψη με το 
κουαρτέτο- σιγά μην καθόταν να συναντηθεί με τους 
συνταξιούχους), στον οποίο έθεσε όλα τα αιτήματα 
των συνταξιούχων. Κάτω από την επιμονή της αντιπρο-
σωπείας κανονίστηκε συνάντηση με τον υπουργό την 
επόμενη εβδομάδα

Πρωτομαγιά 2018: Μαχητικά, μαζικά συλλαλητήρια του 
ΠΑΜΕ

Η 1η Μάη μας καλεί να μείνουμε ανυπότακτοι
Ζήτω η 1η Μάη και η πάλη η ταξική

Η εργατική τάξη της 
χώρας μας, τα ταξικά συν-
δικάτα, η νεολαία, οι 
γυναίκες, οι συνταξιούχοι, 
τα άλλα λαϊκά στρώματα 
τίμησαν με όλη την μαχη-
τικότητα και μαζικότητα 
που απαιτεί η απόδοση 
τιμής στην  Πρωτομαγιά. 
Η δέσμευση πως και η 
φετινή, όπως και κάθε χτε-
σινή και αυριανή Πρωτο-
μαγιά θα σηματοδοτούν 
την ασίγαστη και ανειρή-
νευτη πάλη της εργατικής 
τάξης και της συμμαχίας 
των λαϊκών δυνάμεων να 
παλέψουν μέχρι την ανα-
τροπή της εξουσίας των 
μονοπωλίων και την κατά-
κτησή της από αυτή τη 
συμμαχία. Σε 75 πόλεις 
οργανώθηκαν συγκεντρώ-
σεις και συλλαλητήρια 
του ΠΑΜΕ, που με την 
μαζικότητα και τον αγωνι-
στικό παλμό τους έστει-
λαν για άλλη μια φορά 
ξεκάθαρο μήνυμα στην 
κυβέρνηση και τα αφεντι-
κά της, πως δεν πρόκειται 
να υπάρξει καμία υποχώ-
ρηση, κανένας συμβιβα-
σμός, καμία αποδοχή της 
πολιτικής αυτής, αντίθετα 
θα δυναμώσει η πάλη για 
την ανατροπή της.

Κι ακόμα το μήνυμα 
προς την “διεθνή κοινότη-
τα” των ιμπεριαλιστικών 
χωρών και συμφερόντων 
πως οι λαοί θα ανεβάζουν 
συνεχώς τις στροφές του 
κοινού αγώνα ενάντια στις 
ιμπεριαλιστικές επεμβά-
σεις, τους πολέμους, τις 
καταστροφές, στην εκμε-
τάλλευση του λαϊκού 
πλούτου σε κάθε χώρα, 
μέχρις ότου απαλλαχτού-
με από την καταστρεπτική 
και δολοφονική αυτή 
κατάσταση της ιμπεριαλι-
στικής νέας τάξης πραγ-
μάτων. Μέχρις ότου μπει 
τέρμα και στην ιμπεριαλι-
στική ειρήνη με το πιστόλι 
στον κρόταφο των λαών 
και στην πολεμική αντιπα-
ράθεση πάνω στο αίμα 
των εκατομμυρίων νεκρών 
και κατατρεγμένων.

Δεκάδες χιλιάδες εργα-

ζόμενοι και λαός διαδήλω-
σαν σε όλη τη χώρα την 
ημέρα της Πρωτομαγιάς. 
Στα πανό και τα μπλοκ του 
ΠΑΜΕ και των άλλων λαϊ-
κών οργανώσεων. Ήταν 
εκεί και οι χιλιάδες συντα-
ξιούχοι με τα σωματεία 
τους, τις σημαίες , τα 
πανό τους. Στην Αθήνα 
στο Σύνταγμα, όπου συνέ-
κλιναν οι διαδηλωτές από 
τα σημεία των προσυγκε-
ντρώσεων και γέμισαν όλο 
το επάνω διάζωμα της 
πλατείας μπροστά στη 
Βουλή και τους γύρω δρό-
μους. Στην πορεία που 
ακολούθησε στην αμερι-
κάνικη πρεσβεία, όπου οι 
εργαζόμενοι, ο λαός δια-
δήλωσαν την αγωνιστική 
καταδίκη των ιμπεριαλι-
στικών επεμβάσεων σε 
βάρος των λαών και 
χωρών της περιοχής. 
Κατήγγειλαν την ελληνική 
κυβέρνηση για το “γη και 
ύδωρ” που δίνει στους 
ιμπεριαλιστές, για να διευ-
κολύνει τα σχέδιά τους, τα 
σχέδια της ντόπιας αστι-
κής τάξης. Πρόβαλαν την 
απαίτηση να σταματήσει 
κάθε μορφής εμπλοκή της 
χώρας μας στις επεμβά-
σεις αυτές.

Στη Θεσσαλονίκη στο 
Άγαλμα  Βενιζέλου, όπου 
ακολούθησε μαζική, δυνα-
μική πορεία προς το αμε-
ρικάνικο προξενείο και 
κατέληξε στον τόπο θυσί-
ας των εργατών του Μάη 
του '36, όπου έγινε κατά-
θεση στεφανιών από τα 
συνδικάτα και τους λαϊ-
κούς φορείς. Στον Πει-
ραιά στην πλατεία Καραϊ-
σκάκη, στην Πάτρα έξω 
από το Εργατικό Κέντρο, 
σε όλες τις άλλες πόλεις.

Στην ομιλία του στο 
Σύνταγμα ο Γ. Πέρρος 
μέλος της ΕΓ του ΠΑΜΕ 
τόνισε πως:

“Τώρα χρειάζεται να 
δυναμώσει ο αγώνας ενά-
ντια στον ιμπεριαλιστικό 
πόλεμο. Για να κλείσει η 
βάση της Σούδας και όλες 
οι ξένες βάσεις στην 
Ελλάδα... Να επιστρέψουν 

όλοι οι Έλληνες στρατιώ-
τες από αποστολές εκτός 
συνόρων. Για την αποδέ-
σμευση της χώρας από το 
ΝΑΤΟ και την ΕΕ... Πρω-
τοστατούμε στη πάλη για 
τα σύγχρονα δικαιώματα 
των εργαζομένων, για 
ΣΣΕ, αυξήσεις στους 
μισθούς, στις συντάξεις, 
κοινωνικές παροχές... Η 

διέξοδος βρίσκεται στην 
οργάνωση και τον αγώνα 
εναντίον της κυβέρνησης, 
του κεφαλαίου και των 
κομμάτων του, των νέων 
και παλιών αντεργατικών 
μνημονίων, στην πάλη με 
προοπτική να κάνουν οι 
εργαζόμενοι δικό τους τον 
πλούτο που παράγουν”.

Δεν θα σταματήσουμε 
να το επισημαίνουμε κάθε 
φορά κι όχι με δική μας 
βούληση, αλλά επειδή 
ακριβώς το μεγάλο κεφά-
λαιο και οι βασικοί εκπρό-
σωποί του, με κάθε ευκαι-
ρία, δεν παύουν να το 
διατηρούν με ιδιαίτερη 
έμφαση στην επικαιρότη-
τα. Ο επικεφαλής της 
Ένωσης Ελληνικών Τρα-
πεζών Ν. Καραμούζης 
στην ομιλία του σε μια 
εκδήλωση στη Θεσσαλο-
νίκη (οργανισμός  “ΔιαΝΕ-
Οσις”), αναφέρθηκε πάλι 
στο “προβληματικό ασφα-
λιστικό σύστημα”. Κι όταν 
αναφέρονται αυτοί οι 
τύποι στο ασφαλιστικό, 
εννοούν κατά κύριο λόγο 
το συνταξιοδοτικό.

Μετά από όλα όσα 
έχουν γίνει σε βάρος των 
συντάξεων, τις μεγάλες 
περικοπές, τον σφαγια-
σμό τους κυριολεκτικά 
μέχρι σήμερα, αλλά και με 
όσα θα εφαρμοστούν 
άμεσα με τον νόμο 
Κατρούγκαλου και το νέο 
αφορολόγητο, που θα 
καταντήσουν τις συντά-
ξεις επιδόματα φτώχειας 
και μιζέριας, οι τραπεζίτες 
και μαζί τους ο ΣΕΒ (που 
σε παλιότερες δικές του 
εκτιμήσεις επαναλαμβάνει 
ακριβώς τα ίδια) θεωρούν 
πως το συνταξιοδοτικό 
εξακολουθεί και δημιουρ-
γεί προβλήματα και 
δυσκολίες στην ανάπτυξη 
της οικονομίας. Τι άλλο 
θέλουν περισσότερο, που 
το πάνε τελικά;

Το ερώτημά μας δεν 
εκφράζει μια απλή αγανά-

κτηση, αλλά την ανάγκη 
να συνειδητοποιήσουμε 
όλοι, ο καθένας μας, πως 
η πολιτική αυτή δεν έχει 
τέλος. Ή μάλλον το τέλος 
της θα εμφανιστεί όταν 
θα έχει οριστικοποιηθεί 
ένα σύστημα, που πλέον 
δεν θα δίνει συντάξεις, 
αλλά γλίσχρες παροχές 
με αντάλλαγμα. Όταν οι 
εργοδότες και το κράτος 
τους θα έχουν απαλλαχτεί 
σχεδόν τελείως από την 
όποια υποχρέωση να 
συντηρούν ένα συνταξιο-
δοτικό ταμείο, με δημόσια 
χαρακτηριστικά, έστω και 
ελάχιστα, όταν οι συντά-
ξεις θα έχουν γίνει και 
πάλι έτοιμα κεφάλαια 
προς αξιοποίηση από το 
κεφάλαιο. Όταν ασφαλι-
στικό θα σημαίνει κέρδη 
για την πάρτη του και όχι 
όφελος για τους απόμα-
χους.

Το κρατάμε λοιπόν κι 
εμείς ψηλά στην ατζέντα 
των ενδιαφερόντων μας, 
των δικαιωμάτων μας, 
αφού μάλιστα για εμάς 
τους συνταξιούχους δεν 
είναι ένα απλό δικαίωμα, 
αλλά ο μοναδικός πόρος 
επιβίωσης. Από τη σύντα-
ξη περιμένουμε να ζήσου-
με κι εμείς κι όσοι στην 
οικογένειά μας έχουν την 
ανάγκη μας. Και δεν θα 
σταματήσουμε να απαι-
τούμε και να διεκδικούμε: 
συντάξεις αξιοπρεπείς για 
να ζούμε και όχι να επιβι-
ώνουμε με το ζόρι. Ταμεία 
που θα δίνουν συντάξεις 
σ' εμάς και όχι χρηματο-
πακέτα στους κεφαλαιο-
κράτες.

Ασφαλιστικό - συνταξιοδοτι-
κό: πάντα στην επικαιρότητα
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Η συνέχεια του σήριαλ των 
απατηλών ελπίδων 

Μετά τους διάφορους 
κυβερνητικούς παράγο-
ντες που προσπαθούσαν 
το προηγούμενο διάστημα, 
να μας πείσουν πως κάτι 
μπορεί να γίνει και να γλι-
τώσουμε οι συνταξιούχοι 
την περικοπή των συντάξε-
ών μας, με επιχειρήματα 
που τους αυτογελοιοποι-
ούσαν κι επειδή τα περιθώ-
ρια για να συνεχιστεί αυτή 
η κοροϊδία εξανεμίζονται, 
αφού οι άμεσα ενδιαφερό-
μενοι (ΣΕΒ, τράπεζες, ΕΕ 
και ΔΝΤ) δεν αφήνουν 
τέτοια και απαιτούν από 
την κυβέρνηση να ξεκαθα-
ρίσει τη θέση της, βγήκε ο 
Τ. Πετρόπουλος να βάλει 
τα πράγματα σε τάξη, 
χωρίς όμως να διαγράφει 
από τον πίνακα τελείως 
την απατηλή ελπίδα. 

Σε δηλώσεις του σε τ/ο 
σταθμό επιβεβαίωσε πως ο 
επανυπολογισμός των 
συντάξεων και η περικοπή 
της προσωπικής διαφοράς 
θα υλοποιηθούν κανονικά 
από 1/1/2019, ενώ οι νέες 
(παλιές) συντάξεις θα ανα-
κοινωθούν τον Δεκέμβρη.  
Έκανε κι αυτός βέβαια μια 
τελευταία απελπισμένη 
προσπάθεια να κάνει το 
μαύρο άσπρο ή τουλάχι-
στον γκρίζο, ισχυριζόμε-
νος πως το μέτρο αυτό θα 
“πιάσει” μόνο ένα 20% των 
συνταξιούχων, αφού εξαι-
ρούνται οι αγρότες και ορι-
σμένα ειδικά ταμεία, ενώ 
ένα ποσοστό 25% των 
συντάξεων θα μείνουν οι 
ίδιες ή θα έχουν και αύξη-
ση. Να θυμίσουμε βέβαια 
πως οι αγροτικές συντά-
ξεις κινούνται στα όρια της 
λεγόμενης «εθνικής», 
δηλαδή πρόκειται για επι-
δόματα πείνας, ενώ στα 
ίδια επίπεδα κυμαίνονται οι 
εναπομείνασες συντάξεις 
χηρείας και εκείνων που 
τους κόπηκε το ΕΚΑΣ. Γι 
αυτούς ο υπουργός πανη-
γύρισε ότι δεν θα περικο-
πούν άλλο οι συντάξεις 
τους(!!!). 

Μέσα στο επόμενο 
εφτάμηνο θα προσπαθή-
σουν να αξιοποιήσουν τα 
“θετικά” οικονομικά αποτε-
λέσματα του ΕΦΚΑ για να 
πετύχουν συμφωνία με 
τους “θεσμούς” για ευνοϊ-
κότερη ρύθμιση, παραδέ-
χτηκε όμως πως θα περι-
κοπούν και συντάξεις κάτω 
των 1000 ευρώ, που όμως- 
ισχυρίστηκε- θα είναι πάρα 
πολύ λίγες περιπτώσεις. 
Εμείς λέμε πως θα αφορά 
την συντριπτική πλειοψη-
φία τους. Να προσθέσου-
με την κατάργηση των 
οικογενειακών επιδομάτων 
και του ΕΚΑΣ. Για το οικο-
γενειακό επίδομα επανέλα-
βε πως η κατάργησή του 
περιλαμβάνεται μέσα στο 

18%, πράγμα που δεν 
αλλάζει την ουσία, ότι 
δηλαδή αυτό εξαφανίζεται, 
ενώ για το ΕΚΑΣ πως ήταν 
προνοιακό επίδομα και 
άρα δεν λογίζεται σαν 
περικοπή σύνταξης. Επί-
σης είπε πως δεν θα υπάρ-
ξουν άλλες περικοπές στις 
επικουρικές, επειδή ο επα-
νυπολογισμός τους έχει 
γίνει, πράγμα που δεν 
ισχύει όμως αφού από 
αυτές θα αφαιρεθεί το 
ποσό εκείνο, που θα χρεια-
στεί για να συμπληρωθεί 
το 18%, εφ' όσον αυτό δεν 
“βγαίνει” από την περικοπή 
της ΠΔ της κύριας μόνο. 

Καυχήθηκε πως η δημο-
σιονομική δαπάνη έπεσε 
κάτω από το 16% που προ-
βλέπεται στα μνημόνια, 
αλλά κατά τα άλλα αυτοί 
δεν έκοψαν τις συντάξεις. 
Παραδέχτηκε μια μικρή 
μείωση μόνο λόγω της 
αύξησης των εισφορών για 
τον ΕΟΠΥΥ, ενώ… ξέχασε 
τις παράνομες παρακρατή-
σεις. Δεν ανέφερε βέβαια 
για τις μειώσεις των επι-
κουρικών μέχρι και 40% 
μέσω του επανυπολογι-
σμού τους, τις μειώσεις 
των αναπηρικών συντάξε-
ων, τη μείωση επικουρικών 
ειδικών ταμείων από 20- 
40%, τη μείωση όσων 
συντάξεων ξεπερνούσαν 
το νέο πλαφόν των 2000 
ευρώ (βλέπετε σχετικά 
στην ανάλυση του 
ν.4387/16 στη σελίδα 2 του 
προηγούμενου τεύχους 
του ΠΑ). Για τις μειώσεις 
που επιφέρει ο ίδιος νόμος 
στις νέες συντάξεις, σε 
σχέση με αυτές που θα 
έπαιρναν οι νέοι συνταξι-
ούχοι αν έπαιρναν σύνταξη 
με το παλιό καθεστώς, δεν 
τις θεωρεί σαν μειώσεις 
αλλά σαν με νέο τρόπο 
υπολογισμένες συντά-
ξεις(!!)

Οι εκλογικίστικες τακτι-
κές της κυβέρνησης έχουν 
τα όριά τους. Αυτά καθορί-
ζονται από τους “κυρίαρ-
χους του παιχνιδιού” και σ' 
αυτά υποτάσσονται όλες 
οι άλλες διεργασίες. Η 
κυβέρνηση είναι υποχρεω-
μένη να τηρήσει τα συμ-
φωνημένα προαπαιτούμε-
να της 3ης αξιολόγησης 
(σ' αυτά εμπίπτουν και οι 
περικοπές του νόμου 
4387/16). Αυτά τα “βγαί-
νουμε από τα μνημόνια και 
μπορούμε να χειριστούμε 
μόνοι μας την οικονομία 
μας”, δεν περνάνε πλέον 
ούτε στα μικρά παιδιά.

Η ανατροπή των 
δεσμεύσεων αυτών μπορεί 
να έρθει μόνο με σκληρό, 
ανυποχώρητο αγώνα από 
το εργατικό και συνταξιου-
χικό κίνημα.

9 Μάη: Επέτειος της 
Μεγάλης Αντιφασιστικής 

Νίκης των Λαών
Εμείς έτσι θα την ονο-

ματίζουμε, έτσι θα την 
θυμόμαστε, έτσι θα την 
τιμάμε. Μ' αυτόν τον 
χαρακτηρισμό, μ' αυτό το 
νόημα. Η ημέρα που το 
τέρας του φασισμού τσα-
κισμένο από τα απανωτά, 
πανίσχυρα χτυπήματα του 
κόκκινου σοβιετικού στρα-
τού αναγκάστηκε σε 
πλήρη, χωρίς όρους συν-
θηκολόγηση, σημαίνο-
ντας το τέλος του Β΄ αιμα-
τοβαμμένου, καταστροφι-
κού, εξοντωτικού Παγκό-
σμιου Πολέμου, που βύθι-
σε τους περισσότερους 
ευρωπαϊκούς λαούς στη 
δυστυχία, μαζί και τον 
γερμανικό.

Οι ιμπεριαλιστικές 
ευρωπαϊκές δυνάμεις που 
αναβαφτίστηκαν στα ερεί-
πια του πολέμου, με τη 
βοήθεια και των ΗΠΑ και 
μετά την ανατροπή του 
σοσιαλιστικού συστήμα-
τος, δεν μπορούν να ξεγε-
λάσουν κανέναν, δεν μπο-
ρούν να σβήσουν από τη 
λαϊκή μνήμη την ατράντα-
χτη αλήθεια για τον χαρα-
κτήρα του πολέμου, τις 
αιτίες για την διεξαγωγή 
του, τις αντιπαραθέσεις 
και συγκρούσεις των ιμπε-
ριαλιστικών δυνάμεων για 
τη διατήρηση ή όχι του 
στάτους που είχε δημι-
ουργηθεί ύστερα από την 
ήττα της Γερμανίας στον 
Α Παγκόσμιο Πόλεμο.

Με νερόβραστους τίτ-
λους όπως “Ημέρα της 
Ευρώπης” πασχίζουν να 
αναδείξουν το αντιδραστι-
κό μόρφωμα της ΕΕ σαν 
απαύγασμα και τελικό επι-
ζητούμενο αποτέλεσμα 
της αντιφασιστικής πάλης 
των λαών. Επιχειρούν αφ’ 
ενός να θολώσουν την 
ιστορία και τη μνήμη των 
λαών, διαγράφοντας τις 
αιτίες του πολέμου (που 
και σήμερα λειτουργούν 
σαν άξονας της επιθετικό-
τητας του ευρωπαϊκού 
ιμπεριαλισμού σε βάρος 
χωρών εκτός Ευρώπης), 
αφ' ετέρου να μας πουν 
ότι οι εργαζόμενοι και οι 
λαοί πολέμησαν τον φασι-
σμό για να φτιαχτεί η ΕΕ 
και η Ευρώπη(!!!), που 
αυτοί διαμόρφωσαν. Μια 
αντιδραστική καρικατού-
ρα ένωσης των χωρών, 
που μόνο στόχο έχει την 
υπεράσπιση και προώθη-
ση των συμφερόντων των 
ευρωπαϊκών μονοπωλίων, 
την ενιαιοποίησή της επι-
θετικότητάς τους ενάντια 
στα εργατικά και λαϊκά 
συμφέροντα και δικαιώ-
ματα.

Ε λοιπόν δεν θα τους 
περάσει. Η 9 Μάη ανήκει 

στους λαούς, είναι δική 
τους επέτειος. Δεν ανήκει 
στην Μέρκελ και τον 
Μακρόν, στην Μέι και 
τους αντιδραστικούς νεο-
ναζήδες και ρατσιστές 
ηγέτες άλλων ευρωπαϊ-
κών χωρών, συμβιβασμέ-
νους ηγετίσκους τύπου 
Τσίπρα. Δεν ανήκει στον 
Γιούνγκερ,  στον Σουλτς, 
στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα, 
στους μνημονιακούς και 
άλλους μηχανισμούς 
ελέγχου και εκμετάλλευ-
σης των εργαζομένων και 
των λαών.

Κι είναι η εργατική τάξη 
και οι λαοί της Ευρώπης 
και όχι μόνο, που θα ξανα-
ζωντανέψουν την 9 Μάη, 
με όποια ημερομηνία και 
χρονιά, για να πάρει τη 
θέση της στην νέα επανα-
στατική ιστορική πραγμα-
τικότητα, που θα διαμορ-
φώσει η ταξική, εργατική 
και λαϊκή πάλη.

ΠΑΜΕ: Αντιιμπεριαλιστικά 
συλλαλητήρια

Στο διάστημα από τις 
17 έως 20 Απρίλη με 
κεντρικό σύνθημα “ούτε 
γη, ούτε νερό- στους 
φονιάδες των λαών” χιλιά-
δες εργαζόμενοι, φορείς 
του λαϊκού κινήματος 
(ΜΑΣ, ΟΓΕ, συνδικάτα, 
αγρότες) ανταποκρίθηκαν 
στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ 
για διοργάνωση συλλαλη-
τηρίων σε πολλές πόλεις, 
για να διαδηλώσουν την 
αντίθεση και καταδίκη του 
ελληνικού λαού της ιμπε-
ριαλιστικής επέμβασης 
των ΗΠΑ, Γαλλίας, Βρετα-
νίας ενάντια στη Συρία. 

Τα μεγαλύτερα έγιναν 
στην Αθήνα και Θεσσαλο-
νίκη. Στην Αθήνα η συγκέ-
ντρωση στο Σύνταγμα 
ήταν μεγάλη, μαζική. Οι 
συγκεντρωμένοι με 
πορεία, που “επισκέφτη-
κε” τις πρεσβείες των 
χωρών που πήραν μέρος 
στην επίθεση, ολοκλήρω-
σαν την κινητοποίηση έξω 
από την αμερικάνικη. Το 
ίδιο δυναμική και μαζική 
ήταν η συγκέντρωση της 
Θεσσαλονίκης στο Άγαλ-
μα Βενιζέλου, που πορεύ-
τηκε στο αμερικάνικο 
προξενείο. 

Μεγάλη επιτυχία είχαν οι αντιιμπεριαλι-
στικές εκδηλώσεις που οργάνωσαν οι 
οργανώσεις της ΕΕΔΥΕ σε πολλές πόλεις. 
Χιλιάδες διαδήλωσαν με συγκεντρώσεις, 
πορείες με κατάληξη έδρες ΝΑΤΟικών, 
Αμερικάνικων και ΕΕ στρατιωτικών υποδο-
μών. 

Στη Θεσσαλονίκη η ΕΔΥΕΘ έκανε 
συγκέντρωση έξω από το στρατόπεδο 
Νταλίπη, συνέχισε με πορεία που πέρασε 
από το αμερικάνικο προξενείο, έγινε 
στάση και κατάθεση στεφανιών στο 
σημείο που δολοφονήθηκε ο Γ. Λαμπρά-
κης και η πορεία κατέληξε σε μαζική 
συγκέντρωση έξω από το ΝΑΤΟικό Στρα-
τηγείο στο Γ΄ Σώμα Με ομιλίες και συνθή-
ματα οι συγκεντρωμένοι απαίτησαν να 
κλείσουν και να φύγουν όλες οι ΝΑΤΟικές 
υποδομές. 

Στην Λάρισα η Πανθεσσαλική Επιτροπή 
Ειρήνης με συγκέντρωση στην πλατεία 
Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας και 
πορεία προς το Στρατηγείο Επιχειρήσεων 
της ΕΕ, που εδρεύει στο στρατόπεδο της 
1ης Στρατιάς, όπου παρέδωσαν ψήφισμα 
σε εκπρόσωπό της, έκαψαν σημαία του 
ΝΑΤΟ. Κατάγγειλαν την δημιουργία βάσης 
επιχειρήσεων αμερικάνικων drones στην 
αεροπορική βάση της πόλης.

Στην Αλεξανδρούπολη, όπου θα εγκα-
τασταθεί βάση ελικοπτέρων του ΝΑΤΟ, 
πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση και 
πορεία στους δρόμους της πόλης. Συγκέ-
ντρωση στο κέντρο της πόλης έγινε και 
στην Κοζάνη.

Στα Χανιά μεγάλη συγκέντρωση με 
αγωνιστές από όλη την Κρήτη διαδήλωσε 
έξω από την βάση της Σούδας, απ’ όπου 
ξεκινούν οι ισχυρότερες πολεμικές επιχει-
ρήσεις των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ σε βάρος των 
λαών της περιοχής. Στη Σάμο οι συγκε-
ντρωμένοι εκφράσανε την αλληλεγγύη 
τους στους πρόσφυγες, θύματα του πολέ-
μου στις χώρες της περιοχής. Στο Άκτιο οι 
διαδηλωτές από την ευρύτερη περιφέρεια 
συγκεντρώθηκαν έξω από τη βάση των 
αεροπλάνων AWAKS.

Στην Αθήνα η 38η Πορεία Ειρήνης ξεκί-
νησε από τον τύμβο του Μαραθώνα, με 
ένα μεγάλο μπλοκ συγκεντρωμένων να 

πορεύεται την κλασσική διαδρομή, με τον 
τερματισμό της στο υπουργείο Εθνικής 
Άμυνας. Με συνθήματα και πανό απαίτη-
σαν την «απεμπλοκή της Ελλάδας από 
τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και 
πολέμους. «Να κλείσουν τώρα οι βάσεις 
και τα ευρωΝΑΤΟικά στρατηγεία. Αποδέ-
σμευση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ». 

Στην ομιλία του ο Ν. Παπαναστάσης 
αντισυνταγματάρχης ε. α., μέλος του 
Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ αναφέρ-
θηκε στις «εγκληματικές ευθύνες της 
συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ, που από 
τη μια μοιράζει, υποκρινόμενη, λόγια 
συμπάθειας για τον Παλαιστινιακό λαό, 
ενώ την ίδια στιγμή «ξεπλένει» τον αμερι-
κάνικο ιμπεριαλισμό και το κράτος- δολο-
φόνο του Ισραήλ, αναβαθμίζοντας διαρ-
κώς την πολιτική- οικονομική- στρατιωτική 
συνεργασία μαζί του… μετατρέπει τη 
χώρα σε ορμητήριο ιμπεριαλιστικών επεμ-
βάσεων ενάντια στους λαούς της περιο-
χής…». Κάλεσε το λαό να μην έχει καμία 
εμπιστοσύνη στις αστικές κυβερνήσεις και 
στις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες, καθώς και 
τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και 
τους φαντάρους να προβληματιστούν με 
τη θέση της ΕΕΔΥΕ πως «ο πραγματικός 
πατριωτισμός, που συνδέεται με το δίκιο 
και τα συμφέροντα του λαού μας, δεν 
καναλιζάρεται, δεν έχει σχέση με τα συμ-
φέροντα των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ 
στην περιοχή και τους πολεμικούς σχεδια-
σμούς τους… Συνεχίζουμε δυνατά, απο-
φασιστικά, κλιμακώνουμε την πάλη μας. 
Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις αστεί-
ρευτες λαϊκές δυνάμεις. Είναι νομοτελεια-
κά βέβαιο ότι αργά ή γρήγορα, οι λαοί με 
την πάλη τους θα βγουν στο προσκήνιο 
και θα νικήσουν την ιμπεριαλιστική βαρβα-
ρότητα».

ΕΕΔΥΕ: 13 Μάη - Ημέρα Αντιιμπεριαλιστικής 
Δράσης - 38η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης



ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΑ & ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΣΕΑ: υλοποιείται ο Μαραθώνιος της δρά-
σης  με τα συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα

Κόντρα στην επίθεση της κυβέρνησης, στην εφαρμογή των νέων αντια-
σφαλιστικών και αντιλαϊκών μέτρων.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που είχε αποφασίσει η ΣΕΑ σε συνεννόηση με τα 
τοπικά σωματεία σε κάθε νομό, οργανώθηκαν από τις 19 Απρίλη και βρίσκεται σε 
εξέλιξη η πραγματοποίηση δεκάδων μαζικών συλλαλητηρίων, συγκεντρώσεων σε 
όλες τις πόλεις. 

Την αρχή έκαναν τα σωματεία συνταξιούχων της Κρήτης στις 19/4 στο Ρέθυμνο 
στη παγκρήτια - πανσυνταξιουχική συγκέντρωση και πορεία, στην οποία συμμετείχε 
και η πρωτοβουλία Απόστρατων Ενόπλων Δυνάμεων. Την ίδια μέρα έγινε συγκέντρω-
ση στην Κατερίνη.  Συνέχισαν η Πάτρα και η Λάρισα στις 24/4, όπου με συγκεντρώ-
σεις έξω από το Εργατικό Κέντρο Πάτρας και στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, με 
πορείες μέσα στις πόλεις διατράνωσαν την απόφαση των συνταξιούχων να εντείνουν 
τον αγώνα ενάντια στην αντισυνταξιουχική κυβερνητική πολιτική.

Τη σκυτάλη πήραν η Αττική και οι Σέρρες, που στις 25/4 πραγματοποίησαν τις 
δικές τους συγκεντρώσεις. Στη μαζικότατη συγκέντρωση της Αθήνας οι χιλιάδες 
συνταξιούχοι μαζεύτηκαν στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης και με πορεία κατευθύν-
θηκαν αρχικά στο υπουργείο Οικονομικών, όπου είχε ζητηθεί συνάντηση με τον 
αρμόδιο υπουργό για τα θέματα της μη εφαρμογής του ν.4387/16, των πλειστηρια-
σμών, του αφορολόγητου. Ο υπουργός απουσίαζε και η πορεία επέστρεψε στο 
υπουργείο Εργασίας, όπου αντιπροσωπεία της ΣΕΑ συναντήθηκε με τον υφυπουργό 
Τ. Πετρόπουλο, στον οποίο έθεσε όλα τα θέματα της περικοπής των συντάξεων και 
ότι άλλο απορρέει από τον νόμο Κατρούγκαλου. Σε δελτίο τύπου που εξέδωσε η ΣΕΑ 
μετά την συνάντηση με τον κ. Πετρόπουλο αναφέρει:

«Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε τέθηκε στον Υφυπουργό η απαίτηση των 
συνταξιούχων για τη μη κατάργηση της προσωπικής διαφοράς που προκύπτει από 
τον καταδικαστέο επανυπολογισμό των συντάξεων που προκύπτει από το ν.4387/16 
(ν. Κατρούγκαλου) και τόνισαν ιδιαίτερα ότι ο αγώνας στρέφεται συνολικά κατά του 
νόμου, ο οποίος πρέπει να καταργηθεί.

Στον κ. Υφυπουργό τέθηκαν μια σειρά ζητήματα αναγκαία για την αποκατάσταση 
των παρανόμως και αυθαίρετων παρακρατηθέντων. Καθώς και ζητήματα φορολόγη-
σης, της άμεσης καταβολής των συντάξεων σε όσους τα δικαιούνται και της απόδο-
σης της σύνταξης σε δικαιούχους του ΟΑΕΕ που οφείλουν πάνω από 20.000 ευρώ. 
Ο υφυπουργός απάντησε ότι : Από την καταβολή της επόμενης επικουρικής σύντα-
ξης σταματάει η εισφορά για την Αλληλεγγύη και όσοι δικαιούνται επιστροφές αυτές 
θα εξεταστούν μετά την 21/6/2018 που θα ολοκληρωθεί η συζήτηση για την 4η αξι-
ολόγηση. Για τις Επικουρικές Συντάξεις θα εξεταστεί και θα υπολογιστεί εκ νέου η 
καταβολή χωρίς αυθαίρετες παρακρατήσεις οι οποίες θα αποδοθούν. Οι εκκρεμείς 
συντάξεις θα καταβληθούν μέχρι τέλος του χρόνου στο ακέραιο. 

Για τους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ που έχουν οφειλές πάνω από 20.000 ευρώ  
προς τα ταμεία τους και δεν τους αποδίδεται η σύνταξη τους η κυβέρνηση θα εξε-
τάσει σύντομα την απόδοση τους. Κυρίως για τις ΔΕΚΟ  θα επανεξεταστεί ο  επανυ-
πολογισμός τους γιατί δεν έχει γίνει με σωστό τρόπο. 

Όσοι συνταξιούχοι παίρνουν την σύνταξη τους προσωρινά όταν αυτή εκκαθαρι-
στεί στα ποσά που καταβάλλονται εφάπαξ από την διαφορά η φορολογική τους 
επιβάρυνση θα γίνεται κάθε μήνα και όχι στο συνολικό ποσό όπως γίνεται σήμερα.  

Γι’ αυτά τα θέματα ο κ. Υφυπουργός απάντησε ότι θα τα εξετάσει και ζήτησε επί 
μέρους συναντήσεις.    

Οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων έκαναν καθαρό στη κυβέρνηση ότι ο Μαραθώ-
νιος αγώνας για την ανατροπή των αντισυνταξιουχικών - αντιλαϊκών πολιτικών της θα 
συνεχισθεί στο επόμενο διάστημα με μεγαλύτερη ένταση με την συμμετοχή των 
συνταξιούχων στην Εργατική Πρωτομαγιά και στη συνέχεια 15/5 – 25/5 και 19/6 που 
οι αγωνιστικοί αυτοί σταθμοί αφορούν όλη τη Χώρα και καλούν τους συνταξιούχους 
να συσπειρωθούν στα Σωματεία τους αγωνιστικά για να ανατραπούν οι αντιλαϊκές 
– αντισυνταξιουχικές πολιτικές, από πού και αν προέρχονται». 

Στις 26/4 στους δρόμους βρέθηκαν οι συνταξιούχοι στα Γιάννινα, στο Βόλο και 
στο Κιλκίς με τον ίδιο δυναμισμό και αποφασιστικότητα. Μέσα στο Μάη από τις 8/5 
με πρώτες τις Καρδίτσα και Ρόδο, στις 10/5 την Κοζάνη, στις 15/5 τον δεύτερο συλ-
λαλητήριο στην Αττική και στην Κέρκυρα (στο ΙΚΑ), στις 16/5 στη Λαμία (στην εφο-
ρία), στις 17/5 στην Χαλκίδα (πλατεία Αγοράς), στον Πύργο (πλατεία ΟΤΕ) και στην 
Πάτρα στο Εργατικό Κέντρο, στην Καβάλα στις 22/5 (πλατεία Καπνεργάτη), στην 
Αθήνα στις 25/5 στο υπουργείο Υγείας, θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις. 

Σε όλες τις συγκεντρώσεις παρευρέθηκαν και μίλησαν στελέχη των ομοσπονδιών 
που συσπειρώνονται στη ΣΕΑ.

Σύνδεσμος 
Συνταξιούχων 

ΙΚΑ 
Καρλοβασίου

Κάλεσμα απηύθυνε ο 
Σύνδεσμος στα μέλη του 
για συμμετοχή στη σύσκε-
ψη που οργάνωσε στις 
25/4, στην εκδήλωση του 
Εργατικού Κέντρου Σάμου 
για την 1η Μάη και στην 
Πρωτομαγιάτικη απεργια-
κή συγκέντρωση στο Βαθύ, 
επισημαίνοντας πως:

«…Εδώ και δέκα χρόνια 
παίρνουν μέτρα σε βάρος 
μας και σχεδιάζουν νέα με 
το παραμύθι της δίκαιης 
ανάπτυξης και της επι-
στροφής στην κανονικότη-
τα. Με το 3ο μνημόνιο και 
τους κατοπινούς νόμους 
προβλέπουν- από το 2019- 
κατάργηση του οικογενεια-
κού επιδόματος, μείωση 
του αφορολόγητου στα 
5.600e από 9.000e, περικο-
πή της  προσωπικής διαφο-
ράς στις συντάξεις κλπ, το 
χάσιμο 2-3 συντάξεων το 
χρόνο. Άρα δίκαιη ανάπτυ-
ξη για τους συνταξιούχους 
δεν πρόκειται να υπάρξει. 
Από τη μια ετοιμάζονται 
για «έξοδο στις αγορές» 
και από την άλλη είναι σε 
εξέλιξη οι πλειστηριασμοί 
και οι κατασχέσεις.

Δεν μας χάρισαν τίποτα. 
Οι συντάξεις μας, η υγεία, 
η πρόνοια είναι πληρωμένα 
με τη δουλειά μας. Δεν 
χρωστάμε ούτε στις κυβερ-
νήσεις, ούτε στους τραπε-
ζίτες, ούτε στους δανει-
στές. Διεκδικούμε αγωνι-
στικά τα αιτήματα μας με 
βάση τις πραγματικές ανά-
γκες μας.

Είμαστε σε παραμεθό-
ριο περιοχή και ζούμε τις 
συνέπειες καθημερινά. 
Χρειαζόμαστε ΕΙΡΗΝΗ για 
να ζήσουμε και να χαρούμε 
τον τόπο μας, τις οικογέ-
νειές μας. Όπως όμως εξε-
λίσσεται η κατάσταση στην 
περιοχή μας πραγματικά 
μυρίζει μπαρούτι. 

Η κυβέρνηση έχει ευθύ-
νη που δίνει γη και ύδωρ 
στα γεράκια του πολέμου. 
Οι ιμπεριαλιστικές επιθέ-
σεις στη Συρία γίνονται 
γιατί ανταγωνίζονται κράτη 
και μονοπώλια ποιος θα 
ελέγχει το πετρέλαιο, το 
φυσικό αέριο, τους υδρο-
γονάνθρακες και τους δρό-
μους μεταφοράς τους. 
Γίνεται για το ποια μονο-
πώλια θα έχουν περισσότε-
ρα κέρδη. Όλοι πρέπει να 
παλέψουμε και να αγωνι-
στούμε μαζί με τους εργα-
ζόμενους και τη νεολαία 
για έναν κόσμο χωρίς 
πολέμους, φτώχια και προ-
σφυγιά! Ο πόλεμος είναι 
στην «πόρτα» μας! Δεν 
πρέπει να επιτρέψουμε τα 
παιδιά μας και τα εγγόνια 
μας να γίνουν θύματα για 
τα κέρδη του κεφαλαίου. 

ΕΞΩ η Ελλάδα από τον 
πόλεμο!-Ούτε γη ούτε 
νερό στους φονιάδες των 
λαών- Έξω το ΝΑΤΟ από 
το Αιγαίο και από τη 
χώρα».

Σωματείο 
Συνταξιούχων 

Σάμου
Η Διοίκηση του Σωμα-

τείου Συνταξιούχων 
Σάμου πραγματοποίησε 
την ετήσια γενική συνέ-
λευση στις 27/4 στο ΕΚΣ 
με θέματα τον διοικητικό 
και οικονομικός απολογι-
σμό του 2017 και πρό-
γραμμα δράσης για το 
2018. 

Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ 
Ν. Ηρακλείου

Με ανακοίνωσή της η Ένωση κάλεσε «όλους τους συντα-
ξιούχους στην απεργιακή συγκέντρωση, ενάντια στην εκμε-
τάλλευση και τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο για την τελική νίκη 
των λαών, την Τρίτη 1η Μάη 2018 10:00 στην πλατεία Ελευ-
θερίας.

Η 1η Μάη είναι Απεργία, ημέρα της παγκόσμιας εργατι-
κής τάξης, επιθεώρησης των δυνάμεων μας και εφαλτήριο 
νέων αγώνων. Τιμάμε τους νεκρούς μας, του Σικάγο το 
1886, τους καπνεργάτες του Μάη του 36, τους διακόσιους 
της Καισαριανής της Πρωτομαγιάς του 44. Τιμάμε όλους 
όσους έδωσαν την ζωή τους, για να έχουμε δικαιώματα στη 
δουλειά και στη ζωή, με μισθούς που να ικανοποιούν τις 
ανάγκες μας, σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας, ελεύθερο 
χρόνο, κοινωνική ασφάλιση, για να ζήσουμε σε ένα κόσμο 
χωρίς εκμετάλλευση, σε ένα κόσμο χωρίς πολέμους, προ-
σφυγιά.

Η μεγαλύτερη τιμή στους αγώνες, στις θυσίες των 
συντρόφων μας που έπεσαν στην ανειρήνευτη πάλη των 
τάξεων για δικαιώματα, για κοινωνική απελευθέρωση, για 
την κατάργηση της εκμετάλλευσης, ενάντια στον ιμπεριαλι-
στικό πόλεμο, είναι η συνέχιση του ταξικού αγώνα, στον ίδιο 
χαραγμένο δρόμο για την τελική νίκη των λαών.

Ζήτω η 1Η ΜΑΗ – Ζήτω η παγκόσμια εργατική τάξη!

Σωματείο Συνταξιούχων 
ΙΚΑ Ρόδου

Με ανακοίνωσή του το σωματείο κάλεσε τους συνταξι-
ούχους σε συμμετοχή στην Πρωτομαγιάτικη συγκέντρω-
ση στην Πλ. Κύπρου, τονίζοντας ιδιαίτερα:

«Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ρόδου συμμετέχει 
στην απεργιακή συγκέντρωση   της Πρωτομαγιάς 2018. 
Τιμούμε τους αγώνες των εργατών, τους νεκρούς του 
Μάη του 1886, του 1936 και συνεχίζουμε τον αγώνα μαζί 
με τους εργαζόμενους και τους ανέργους της χώρας μας. 

Η φετινή πρωτομαγιά βρίσκει τους συνταξιούχους 
στον αγώνα. Εκφράζουμε την αντίθεσή μας απέναντι στις  
πολιτικές που εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις μαζί και η 
σημερινή στο συνταξιοδοτικό και στο ασφαλιστικό που 
μετατρέπει εκατομμύρια συνταξιούχους σε ζητιάνους. 

Και η φετινή πρωτομαγιά βρίσκει τη Μέση Ανατολή 
στις φλόγες του πολέμου που απειλεί να εξαπλωθεί και 
στην ανατολική Μεσόγειο…. Απαιτούμε να μη πάρει 
μέρος η χώρα μας στις πολεμικές συγκρούσεις.   Να 
κλείσουν όλες οι ξένες βάσεις στο ελληνικό έδαφος, 
κανένας έλληνας στρατιωτικός σε πολεμική αποστολή 
έξω από τα σύνορα. Ο ελληνικός λαός,  όπως κι άλλοι 
λαοί, δεν έχει κανένα όφελος από τους πολέμους. Δεν θα 
εξασφαλίσουμε με το αίμα μας τα κέρδη πετρελαϊκών, 
εφοπλιστικών και κατασκευαστικών εταιριών ντόπιων και 
ξένων».

Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ 
Ν. Φωκίδας

Κάλεσμα για συμμετοχή στην Πρωτομαγιάτικη συγκέντρω-
ση στην Πλ. Λαού στην Άμφισσα απηύθυνε η Ένωση με ανακοί-
νωσή της:

«Συνάδελφοι συνταξιούχοι, Δεν έφτανε ο πόλεμος που γίνε-
ται όλα αυτά τα χρόνια ενάντια στις συντάξεις μας, στα μερο-
κάματα των παιδιών μας, στην υγεία μας, στην ίδια μας τη ζωή, 
με πραγματικά θύματα εμάς, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, τώρα 
έχουμε και τον πόλεμο με βόμβες, με πυραύλους και με 
νεκρούς… Οι ανταγωνισμοί ισχυρών ιμπεριαλιστικών κέντρων 
για το ποιος θα πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι της πίττας 
(πετρέλαιο - υδρογονάνθρακες - ενεργειακοί δρόμοι) εν ονόμα-
τι των ενεργειακών μονοπωλιακών κολοσσών  δείχνουν ότι δεν 
διστάζουν ακόμη και για γενικευμένο πόλεμο. Δείχνουν επίσης 
ότι  στις κυβερνήσεις κουμάντο κάνουν τα μονοπώλια και ότι 
αυτές δεν διστάζουν να μπούνε σε πολέμους  με εκατόμβες 
θυμάτων ακόμα και αμάχων…

Ο πόλεμος και στο εσωτερικό της χώρας μας συνεχίζεται με 
αμείωτους ρυθμούς και απεριόριστα θύματα. Η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ μιλάει για έξοδο από τα μνημόνια και για «δίκαιη 
ανάπτυξη». Κανένας συνταξιούχος δεν πρέπει να έχει αυταπά-
τες για το ποιος θα είναι ο ωφελημένος από μια τέτοια ανάπτυ-
ξη! Αυτή θα στηριχθεί στα συντρίμμια των δικαιωμάτων μας και 
των συντάξεων μας… Από 1/1/2019 νέες περικοπές των συντά-
ξεών μας. Μείωση τουλάχιστον τριών συντάξεων το χρόνο με 
την προσωπική διαφορά,  τον επανυπολογισμό και τη μείωση 
του αφορολόγητου.

Εμείς οι συνταξιούχοι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να 
μείνουμε μόνο στη λογική να μην μας κόψουν κι άλλα! Να βγού-
με στις κινητοποιήσεις του Εργατικού Κέντρου, ενάντια στον 
ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Να πάρουμε μέρος στην Πρωτομαγιάτι-
κη συγκέντρωση διεκδικώντας, μαζί με τους εργάτες, ότι μας 
έχει αφαιρεθεί».

Πυκνώστε τις γραμμές 
των σωματείων.

Ενισχύστε τη δράση τους.

Συμπαραταχτείτε στους 
αγώνες μας. 

Είναι υπόθεση, ευθύνη
και υποχρέωση όλων μας.



Γιατί μόνο με ισχυρό ταξικό σωματείο και ισχυρό λαϊκό 
κίνημα μπορεί να μπει φρένο στην αντιλαϊκή πολιτική 
Κυβερνήσεων, Ε.Ε., πλουτοκρατίας και να κερδίζει και 
δικαιώματα για τις σύγχρονες ανάγκες μας».

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο είναι:
Πρόεδρος:                Κρέπαπας Θεόδωρος
Αντιπρόεδρος:          Κυριαζέλος Απόστολος
Γεν. Γραμματέας:     Κούρτη Σμαρούλα
Ταμίας:                     Τιρτιράκη Ελευθερία
Μέλη: Γκούσκου Ιωάννα, Νίκας Βασίλειος, Κατρανά 

Γιάννα, Κοράκης Κωνσταντίνος, Σμαρδά Αικατερίνη

Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ 
Πειραιά και γύρω Δήμων 

Σε ανακοίνωση η Ένωση τονίζει:
Το ΣτΕ θεώρησε νόμιμες τις περικοπές συντάξεων του 

νόμου Καρούμπαλου και απέρριψε τις προσφυγές των 
«συνδικαλιστικών οργανώσεων συνταξιούχων» που 
ζητούσαν να κηρυχθεί  αντισυνταγματικός ο επανυπολο-
γισμός των συντάξεων και η περικοπή της προσωπικής 
διαφοράς στις καταβαλλόμενες συντάξεις τους, που θα 
επιβληθούν με τον ν. 4387/2016. Τι έχουν να πουν τώρα 
οι λεγόμενες… συνδικαλιστικές οργανώσεις  που οργά-
νωσαν τη συμπαιγνία με δικηγορικά γραφεία και αφαίμα-
ξαν παραπέρα όσους συναδέλφους τους πίστεψαν;

Η μόνη φερέγγυα δύναμη και φωνή είναι η ταξική και 
αγωνιστική δύναμη (ΟΣΙΚΑ) Ομοσπονδία Συνταξιούχων 
και η (ΣΕΑ). Από την αρχή σας είπαν την αλήθεια, ότι ο 
μόνος δρόμος για την ανατροπή αυτών των μέτρων είναι 
ο μαζικός διαρκής αγώνας, ότι αυτά τα θέματα δεν λύνο-
νται με δικαστικές αποφάσεις αλλά με πολιτική απόφαση 
που πρέπει να την επιβάλουμε με τον αγώνα μας και 
εξαρτάται από την μαζικότητα .

Αυτό θέλανε να κτυπήσουν αυτοί που οδήγησαν τους 
συνταξιούχους σε δικαστικές προσφυγές και με το αζη-
μίωτο βέβαια για να οδηγήσουν τους συνταξιούχους 
στον καναπέ, περιμένοντας να τους φέρουν τα κλεμμένα 
στο σπίτι .

Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των συνταξιουχικών 
οργανώσεων καλεί όλους τους συνταξιούχους σε πανελ-
λαδικό ξεσηκωμό, σε μαραθώνιο κινητοποιήσεων παντού 
σε όλη την χώρα. Διεκδικούμε ότι μας έχει αφαιρεθεί, 
από όλο το αντισυνταξιουχικό - αντιασφαλιστικό νομικό 
πλαίσιο που ψήφισαν όλες οι κυβερνήσεις.

Να αποδοθούν άμεσα χωρίς αιτήσεις, δικαστήρια και 
προαπαιτούμενα, ότι η κυβέρνηση αυθαίρετα παρακρα-
τεί σε κύριες - επικουρικές συντάξεις και την εισφορά 
αλληλεγγύης. Να μην περάσουν τα καταστρεπτικά νέα 
μέτρα της 4ης  αξιολόγησης. Να καταργηθεί ο νόμος για 
τους πλειστηριασμούς.

Καλούμε όλους τους συνταξιούχους σε όλη την χώρα 
να νικήσουν τον φόβο, την αδιαφορία, την καταστρεπτική 
αντίληψη του «δεν γίνεται τίποτα» και να πάρουν αποφα-
σιστικά μέρος στον αγώνα τώρα, αύριο θα είναι αργά.

Σωματείο Συνταξιούχων
Α. Λιοσίων- Φυλής- 

Ζεφυρίου- Καματερού
Συγκέντρωση οργανώθηκε από τους λαϊκούς φορείς 

των περιοχών αυτών με απαίτηση το άμεσο και οριστικό 
κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής, που δημιουργεί τόσα αρνητικά 
προβλήματα για την υγεία των κατοίκων των δήμων 
αυτών. Συνδιοργανωτής της συγκέντρωσης ήταν και ο 
σύλλογος των συνταξιούχων ΙΚΑ με κάλεσμα για συμμε-
τοχή των μελών του, που παρευρέθηκαν μαζικά σ' αυτήν. 
Χαιρετισμό απηύθυνε στους συγκεντρωμένους η πρόε-
δρος του σωματείου Γ. Δελή.

Σωματείο Συνταξιούχων 
ΙΚΑ Ελευσίνας & 

Περιχώρων
Με ανακοίνωσή του το ΔΣ του σωματείου κάλεσε τα 

μέλη του στη Γενική Συνέλευση στο 
Εργατικό Κέντρο με θέματα:
1.οικονομικός απολογισμός για τον τελευταίο χρόνο 

και έγκριση του ισολογισμού για τον επόμενο  χρόνο.
2. Διοικητικός απολογισμός και πρόγραμμα δράσης.
3. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για τις αρχαιρεσίες 

του σωματείου.
Στην ανακοίνωση επίσης τονίζεται πως θα γίνει συζή-

τηση για το πώς καλύτερα θα οργανώσουμε τον αγώνα 
μας και πως θα πετύχουμε τον καλύτερο προγραμματι-
σμό δράσης του σωματείου μας, είναι ζήτημα, που ο 
καθένας από εμάς μπορεί να συμβάλει με τη συμμετοχή 
του στη γενική συνέλευση.

Συνεργαζόμενα Σωματεία 
Συνταξιούχων Λιβαδειάς
Μαζική και δυναμική ήταν η συμμετοχή των συνταξι-

ούχων της Λιβαδειάς στη νέα κινητοποίηση που διοργά-
νωσαν τα Συνεργαζόμενα Σωματεία συνταξιούχων 
ΙΚΑ-Δημοσίου-ΟΑΕΕ. Στην κεντρική πλατεία της πόλης, 
διατράνωσαν την αντίθεση τους σε περαιτέρω μειώσεις 
των συντάξεων τους, έβαλαν κατά του υπουργού Γιώρ-
γου Κατρούγκαλου  και κάλεσαν όλους του συνταξιού-
χους σε «ξεσηκωμό». Μετά τη συγκέντρωση ακολούθησε 
πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Δυναμική 
ήταν η παρουσία τους στη απεργιακή συγκέντρωση της 
Πρωτομαγιάς μαζί με τα ταξικά συνδικάτα. Σε αναμονή 
κάλεσαν τους συνταξιούχους για την κλιμάκωση της 
πάλης με νέες κινητοποιήσεις μέσα στον Μάη και Ιούνη.

Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ 
Καλαμάτας

Μαζική ήταν η συμμετοχή των συνταξιούχων στην 
Πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση στην οποία απηύθυνε 
χαιρετισμό ο πρόεδρός της Ένωσης Π. Θεοδώρου, τονί-
ζοντας ιδιαίτερα πως: 

«Η  Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ Καλαμάτας χαιρετίζει 
την σημερινή συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς και τιμά 
τους επώνυμους και ανώνυμους κοινωνικούς αγωνιστές 
τις τάξης μας.

Σήμερα είναι μέρα τιμής, μνήμης και πάλης, τιμάμε 
τους ξεσηκωμένους εργάτες του Σικάγο που το 1886 
αγωνίστηκαν για οκτάωρη εργασία και άλλα εργατικά 
δικαιώματα… τους φονευθέντες και τραυματίες Λιμενερ-
γάτες της πόλης μας, που στις 9 Μάη 1934 χτυπήθηκαν 
με τα πολυβόλα διεκδικώντας αγωνιστικά το δικαίωμα 
στην δουλειά και το ψωμί των παιδιών τους.

Τιμούμε τους 200 πατριώτες αγωνιστές που εκτελέ-
στηκαν την 1 Μάη του 1944 από τα γερμανικά στρατεύ-
ματα κατοχής στο σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Και σήμερα τα προβλήματα των εργαζομένων και των 
συνταξιούχων παραμένουν άλυτα αφού η κυβέρνηση 
μας γυρίζει πίσω στον μεσαίωνα, καταργώντας το 8ωρο, 
τις ΣΣΕ, με συνεχόμενη μείωση των συντάξεων,  κατάρ-
γηση του ΕΚΑΣ και της 13ης και 14ης σύνταξης.

Με την προσωπική διαφορά στις κύριες και επικουρι-
κές συντάξεις και με την μείωση του αφορολόγητου στα 
5.600e έχει αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση των 
συντάξεων. Με τις συνεχιζόμενες φορολογικές επιβα-
ρύνσεις, την μη καταβολή συντάξεων σε 200.000 συντα-
ξιούχους και άλλα, κύριοι της κυβέρνησης για πιο πλεό-
νασμα  μιλάτε στον Ελληνικό Λαό; Όταν επιβάλεις 
φόρους, παίρνεις δανεικά και δεν έχεις παραγωγικές 
επενδύσεις, το αποτέλεσμα είναι χρεοκοπία…   

Κλείνοντας, συνάδελφοι δεν θα επιτρέψουμε σε κανέ-
ναν να τσαλακώσει την αξιοπρέπεια μας για την οποία 
αγωνιστήκαμε για να μην γίνουμε επαίτες στην πατρίδα 
μας.

Ένας είναι ο δρόμος, ο δρόμος της ενότητας και του 
αγώνα.

ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ»

Σωματείο Συνταξιούχων 
ΙΚΑ Βέροιας

Στις 22 Απρίλη έφυγε από κοντά μας ο συνάδελφος 
και συναγωνιστής Στράτος Χιονίδης. Υπήρξε δραστήριο 
μέλος του σωματείου μας και για πολλά χρόνια μέχρι το 
θάνατο του, γραμματέας του σωματείου. Ο Στράτος 
ήταν πάντα μπροστάρης στη δράση και στους αγώνες 
του κλάδου μας.

Το Δ.Σ. του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Βέροιας 
εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στη γυναίκα του, 
στα παιδιά του και στα εγγόνια του. Στράτο, θα σε θυμό-
μαστε. Καλό ταξίδι.

Σωματείο Συνταξιούχων 
ΙΚΑ Μαγνησίας

Μαζική συμμετοχή είχαν οι συνάδελφοι συνταξιούχοι 
στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας που οργάνωσαν εργα-
τικοί και λαϊκοί φορείς στο Βόλο στις  5 Μάη, ενάντια 
στην επιλογή της καύσης σκουπιδιών και πετ-κοκ από την 
βιομηχανία ΑΓΕΤ (ιδιοκτησίας της Lafarge). Το σωματείο 
συνταξιούχων ΙΚΑ κάλεσε τα μέλη του και όλους τους 
συνταξιούχους να πάρουν μέρος στη συγκέντρωση. Στον 
χαιρετισμό του ο πρόεδρος του συλλόγου Γ. Ρούσσας 
τόνισε πως “αυτή είναι η δίκαιη ανάπτυξη που τάζουν... 
να ζούμε εμείς με ψίχουλα... να σακατεύονται οι εργάτες 
χωρίς μέτρα υγιεινής και ασφάλειας... να πεθαίνουμε 
από καρκίνο... για τα κέρδη της Lafarge”.

Σωματεία Συνταξιούχων 
ΙΚΑ και ΟΑΕΕ Ν. Πιερίας
Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν τα εξής: Από τις 

υποσχέσεις στα μισόλογα
«Οι διοικήσεις των σωματείων συνταξιούχων ΙΚΑ και 

ΟΑΕΕ νομού Πιερίας επισκέφτηκαν το Διοικητή του 
νοσοκομείου Κατερίνης Ανέστη Μυστρίδη στις 
4.11.2017. Ανάμεσα στα αιτήματα που έθεσαν τα 
σωματεία των συνταξιούχων για την αναβάθμιση της 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των κατοίκων του 
νομού ήταν και η δημιουργία Τοπικών Μονάδων Υγείας 
(ΤΟΜΥ) στο κέντρο της Κατερίνης.

Στις 26.1.2018 εγκαινιάστηκε η πρώτη μονάδα ΤΟΜΥ 
στα παλιά ιατρεία του ΙΚΑ στην Κατερίνη, που προβλε-
πόταν να είναι στελεχωμένη με 12 άτομα και ότι πρόκει-
ται να λειτουργήσουν, επί πλέον, τέσσερις ΤΟΜΥ. Ότι 
θα εισαχθεί ο θεσμός του Οικογενειακού Γιατρού και οι 
ΤΟΜΥ θα στοχεύουν κυρίως στην πρόληψη στα πλαί-
σια της ανάπτυξης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεί-
ας (ΠΦΥ).

Δυστυχώς σήμερα η πρώτη ΤΟΜΥ είναι υποστελε-
χωμένη με τρία ή τέσσερα άτομα, ενώ δεν είναι σίγου-
ρη η λειτουργία ακόμη μιας ΤΟΜΥ μέσα στο παλιό 
Νοσοκομείο. Επί πλέον ο Οικογενειακός Γιατρός… 
δείχνει περισσότερο σαν «κόφτης» των αρρώστων 
προς το νοσοκομείο, παρά σαν ο κεντρικός επιστήμο-
νας σε μια σύγχρονη μονάδα υγείας.

Στις 4.11.2017 ο Διοικητής του νοσοκομείου Κατερί-
νης ενημέρωσε τα σωματεία των συνταξιούχων για το 
Κέντρο Αποκατάστασης, το οποίο, όπως είπε, με την 
έναρξη χρήσης του θα επιλύσει πολλά προβλήματα 
των συνδημοτών μας, που αναγκάζονται να μετακινού-
νται στις γειτονικές πόλεις καταβάλλοντας μεγάλα 
χρηματικά ποσά. Τα Διοικητικά Συμβούλια των Σωμα-
τείων Συνταξιούχων εξέφρασαν τη διάθεση να συμβάλ-
λουν με όλους τους τοπικούς φορείς και εκπροσώπους 
του νομού Πιερίας στην έγκριση του αιτήματός τους 
προς το Υπουργείο Υγείας και έμπρακτα δηλώθηκε η 
στήριξη αυτή με την επίσκεψη των Διοικητικών Συμβου-
λίων στους Βουλευτές Ν. Πιερίας στις 19.12.2017 για 
την κατάθεση του αιτήματος συμβολής τους για την 
άμεση έκδοση άδειας και έναρξης λειτουργίας του 
Κέντρου. 

Όμως μέχρι τον Φλεβάρη του 2018 το Κέντρο δεν 
είχε λειτουργήσει, με άμεση συνέπεια η δραστηριότητά 
του να καλυφθεί απ’ την επιχειρηματική δραστηριότητα 
με την αντίστοιχη οικονομική επιβάρυνση στους ασθε-
νείς. Τα σωματεία έχουν πληροφορίες πως υπάρχουν 
ήδη κινήσεις για τη λειτουργία ιδιωτικού κέντρου απο-
κατάστασης στην Κατερίνη. Σήμερα παρά τις συνεχείς 
οχλήσεις μας προς τους αρμόδιους η απάντηση για το 
κέντρο αποκατάστασης είναι η εκκωφαντική σιωπή. Και 
μαζί με τα άσχημα μηνύματα για την Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας δημιουργούν μια δυσμενή προοπτική 
για τους αρρώστους στην ώρα της ανάγκης.

Σωματείο Συνταξιούχων 
ΙΚΑ Δήμου Αχαρνών  

Με ανακοίνωση ενημέρωσε και κάλεσε τα μέλη του να 
προσέλθουν στην Έκθεση ζωγραφικής που οργανώνουν 
οι φορείς της περιοχής στον Εκθεσιακό χώρο του Δήμου 
Αχαρνών με τίτλο "ΠΑΝΤΑ ΠΑΡΩΝ», όπου θα εκτεθούν 
έργα καλλιτεχνών του δήμου και των γύρω περιοχών.

Εγκαίνια στις 20 Μάη, ώρα 8μμ και η Έκθεση θα διαρ-
κέσει έως στις 29 Μάη.

Σύνδεσμος Συνταξιούχων 
ΙΚΑ Αιγάλεω – Χαϊδαρίου – 

Αγ. Βαρβάρας
Τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη νέου 

ΔΣ που έγιναν το Μάρτη αναφέρει ο Σύνδεσμος σε ανα-
κοίνωσή του

«Ευχαριστούμε τους συναδέλφους που ανταποκρίθη-
καν. Ψήφισαν 370 συνάδελφοι – σες (το 2016 είχαν ψηφί-
σει 261). Μπορεί να κάναμε ένα βήμα μπροστά, δεν 
πετάμε όμως στα σύννεφα, έχουμε δρόμο  ακόμα μέχρι 
να γίνει το σωματείο μας γερό και μαζικό. Γι’ αυτό καλού-
με όλους τους συναδέλφους συνταξιούχους ιδιαίτερα 
νεώτερης ηλικίας, αλλά και αυτούς που βγαίνουν στη 
σύνταξη να εγγράφονται στο σωματείο και να συμμετέ-
χουν ενεργά στις δραστηριότητες του και στους αγώνες. 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΑ & ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
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Η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται πάντα σαν φάρσα. 
Δυστυχώς επανέρχεται σαν τραγωδία με μεγαλύτερες 
μάλιστα διαστάσεις και προεκτάσεις. Η γενικευμένη 
κρίση του καπιταλισμού, τα αδιέξοδα και οι δυσκολίες 
για το σταθερό και μόνιμο ξεπέρασμά της, επαναφέ-
ρουν στο προσκήνιο ζητήματα τέτοια, που τα προηγού-
μενα χρόνια και στα πλαίσια των κεϋνσιανικών μεθό-
δων διαχείρισης των προβλημάτων της καπιταλιστικής 
οικονομίας, διατηρούσαν στην επιφάνεια κάποιες μορ-
φές αστικής δημοκρατίας, που δήθεν είχαν στην προ-
μετωπίδα τους τα ανθρώπινα δικαιώματα και την υπε-
ράσπισή τους, τις λεγόμενες ευρωπαϊκές αξίες κλπ.

Σήμερα όμως η κατάσταση οδηγεί πιο πλατιές λαϊ-
κές μάζες στην γενικευμένη εξαθλίωση. Εκατομμύρια 
εργάτες βρίσκονται σε μόνιμη ανεργία, τα φαινόμενα 
φτωχοποίησης πληθαίνουν ραγδαία. Με τα μέτρα- 
ασπιρίνες που παίρνουν οι κυβερνήσεις η κατάσταση 
δεν φαίνεται να βελτιώνεται. Κι έτσι ο φόβος του 
“φαντάσματος που πλανιέται πάνω από την Ευρώπη” 
εξακολουθεί να υπάρχει και να ενισχύεται.

Πως αντιμετωπίζουν την κατάσταση οι καπιταλιστές 
με το πολιτικό, νομικό και στρατιωτικό- αστυνομικό 
οπλοστάσιό τους; Με την προλείανση του εδάφους για 
την άμεση, βίαιη και κατασταλτική τακτική σε βάρος 
του “εχθρού λαού”. Οι διαδικασίες είναι και γενικότε-
ρες και εξειδικευμένες σε κάθε χώρα, ειδικά της ΕΕ. Το 
νομικό και κατασταλτικό, δικαστικό σύστημα της ΕΕ, 
(συμπυκνώνοντας εμείς την ουσία) προβλέπει την ενι-
αία νομική και κατασταλτική (αστυνομική και στρατιω-
τική) δυνατότητα επέμβασης σε κάθε χώρα με όποιο 
πρόσχημα, βασικότερο των οποίων είναι αυτό της λαϊ-
κής εξέγερσης ενάντια στις πολιτικές που εφαρμόζο-
νται.

Αλλά η μεθόδευση αυτή παίρνει και πιο ειδικά χαρα-
κτηριστικά με την εξάσκηση εφαρμογών της σε εγχώ-
ριο επίπεδο. Έτσι εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά με 
έξαρση στο τελευταίο διάστημα και λόγω των εξελίξε-
ων στην περιοχή υλοποιούνται προγράμματα και αστυ-
νομικές, αλλά κύρια στρατιωτικές ασκήσεις αντιμετώ-
πισης δραστηριοτήτων του “εχθρού λαού”, πχ συγκε-
ντρώσεις έξω από ΝΑΤΟικές βάσεις. Εκτός λοιπόν από 
την αστυνομία, τα ΜΑΤ, ο στρατός καλείται να παίξει 
ένα πιο αποφασιστικό ρόλο στις περιπτώσεις αυτές. 
Πχ άσκηση “αντιμετώπισης διαδηλωτών” στις  24/4/2018 
στην 113 Πτέρυγα Μάχης στη Μίκρα, άσκηση που επα-
ναλαμβάνεται μια φορά το χρόνο. Εκπαίδευση “κατα-
στολής κινητοποιήσεων “ το 2014 από το Μεικτό Λόχο 
Στρατονομίας στο Πεντάγωνο, άσκηση “καταστολής 
πλήθους Καλλίμαχος” του ευρωστρατού το 2013 στο 
Κιλκίς. Θα μπορούσε να πει κανείς πως βρισκόμαστε 
υπό το καθεστώς της κήρυξης ενός μόνιμου, αλλά 
αθόρυβου, σιωπηρού στρατιωτικού νόμου, με τον 
στρατό σε ετοιμότητα να παρέμβει ανά πάσα στιγμή. Κι 
είναι ενδεικτική η ετοιμότητα της κυβέρνησης να αντι-
μετωπίσει τέτοια φαινόμενα, όταν αυτά εμφανίζονται 
μέσα στο στράτευμα. Αυτό είναι πολύ- πολύ βαρύ για 
να το ανεχτούν οι μηχανισμοί αυτοί. Έτσι οι στρατιώ-
τες που τόλμησαν να εκφράσουν ανοιχτά την αντίθεσή 
τους στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και την εμπλοκή 
της χώρας μας, τιμωρήθηκαν άμεσα, με υπόδειξη μάλι-
στα της Χρυσής Αυγής. Εντάξει σου λέει, οι εργαζόμε-
νοι θα κάνουν το δικό τους. Όχι όμως και να έχουμε 
στρατιώτες, που αύριο- μεθαύριο θα αρνηθούν να 
εκτελέσουν διαταγές εναντίον του “εχθρού λαού”.

Και δεν είναι μόνο οι στρατιωτικές ασκήσεις με τα 
υποθετικά σενάριά τους. Υπάρχουν και οι αστυνομικές 
των ειδικών δυνάμεων, που βέβαια δεν είναι ασκήσεις, 
αλλά επεμβατικές δράσεις σε πραγματικό χρόνο. Χτύ-
πημα εργατικών και λαϊκών κινητοποιήσεων, νομικές 
διώξεις σε βάρος συνδικάτων και συνδικαλιστών, απα-
γόρευση απεργιών, όπου σε περίπτωση που δεν θα 
γίνεται από τους εργαζόμενους “σεβαστός” ο νόμος 
της, θα πίπτει άγρια ράβδος προ συμμόρφωσή τους.

Βρισκόμαστε σε επαγρύπνηση. Ο εχθρός του λαού 
μπορεί να φοράει την προβιά του φίλου, όμως ακονίζει 
συνέχεια τα δόντια και τα νύχια του για κάθε περίπτω-
ση. Βρισκόμαστε σε επαγρύπνηση και ετοιμότητα να 
αποκρούσουμε τέτοια σχέδια, να τα συντρίψουμε.

Ανάπτυξη: η αθέατη
πλευρά της

Την αναπτυξιακή δυνα-
μική που θα προσδώσει η 
πολιτική της στην οικονο-
μία μετά την “έξοδο” από 
τα μνημόνια διαφημίζει σε 
όλους τους τόνους η 
κυβέρνηση. Μέρος των 
“αναπτυξιακών έργων” 
είναι και αυτά που θα 
γίνουν για να επεκταθούν 
ή να διαμορφωθούν πιο 
κατάλληλες υποδομές για 
τις μετακινήσεις εμπορευ-
μάτων (δρόμοι, γέφυρες, 
λιμάνια, αεροδρόμια, ναυ-
πηγεία κ.α.). Η κυβέρνηση 
όμως κρύβει εκείνη την 
πλευρά των έργων αυτών 
που ο στόχος τους είναι 
(και) άλλος. Η εξυπηρέτη-
ση των στρατιωτικών δρα-
στηριοτήτων ΝΑΤΟικών 
και Ευρωενωσιακών σχε-
διασμών, ή με άλλα λόγια 
η μέγιστη διευκόλυνση 
της μετακίνησης στρατιω-
τικών δυνάμεων. Η ΕΕ 
επεξεργάζεται πρόγραμ-
μα τέτοιων επενδύσεων 
σε όλες τις χώρες μέλη 
της, παράλληλα με το 
ΝΑΤΟ, που θα εξυπηρε-
τούν πρώτα και κύρια 
αυτούς τους σχεδια-
σμούς. Αξιολογώντας τις 
μέχρι σήμερα υπαρκτές 
δυσκολίες στην πραγμα-
τοποίηση τέτοιων απο-
στολών θα προσδιορι-
στούν τα εθνικά δίκτυα 
δρόμων, χερσαίων, εναέ-
ριων και θαλάσσιων προ-
σβάσεων, θα γίνει υπολο-
γισμός της αντοχής των 
οδοστρωμάτων και του 
ύψους των γεφυρών, 
ώστε να περνούν άνετα 
βαριά στρατιωτικά οχήμα-
τα, μέτρα τελωνειακής 
διευκόλυνσης κλπ. 
Τέτοιας σημασίας έργο 

θα είναι λχ η επανέναρξη 
της λειτουργίας των ναυ-
πηγείων της Σύρου, για τα 
οποία υπάρχει μεγάλο 
επενδυτικό ενδιαφέρον 
από αμερικάνικη πολυε-
θνική, ώστε σε αυτά να 
επισκευάζονται πολεμικά 
πλοία του ΝΑΤΟ και του 
αμερικάνικου 6ου στόλου. 
Ή τα έργα ανάπλασης 
του αεροδρομίου και του 
λιμανιού της Αλεξανδρού-
πολης, ώστε να χρησιμο-
ποιηθούν σαν βάση στρα-
τιωτικών ελικοπτέρων και 
ελλιμενισμού πολεμικών 
πλοίων. Όπως  έγινε με 
την κατασκευή πριν 70 
περίπου χρόνια του υπε-
ραστικού τηλεφωνικού 
δικτύου του ΟΤΕ, για να 
εξυπηρετηθούν πρωταρ-
χικά οι ανάγκες του ΝΑΤΟ.  
Ή αν χρειαστεί να ανακα-
τασκευαστούν χώροι για 
την προσωρινή (ή μόνιμη) 
στάθμευση στρατιωτικών 
μονάδων κατά την μετακί-
νησή τους προς τις περιο-
χές εκτέλεσης επεμβάσε-
ων ή ασκήσεων, όπως 
έγινε με την άσκηση 
“Noble Jump 2017”.

Αυτά λοιπόν τα περί 
αναπτυξιακής πολιτικής 
σε μεγάλο βαθμό είναι 
ψεύτικα ή επικίνδυνα, 
αφού έχουν τέτοιους στό-
χους. Ο λαός δεν θα ωφε-
ληθεί από μια τέτοιου 
είδους ανάπτυξη, αντίθε-
τα θα μεγαλώσουν οι κίν-
δυνοι βαθύτερης εμπλο-
κής της χώρας μας στα 
ιμπεριαλιστικά σχέδια και 
επεμβάσεις. Να δυναμώ-
σει η αντιιμπεριαλιστική 
πάλη του, αυτό χρειάζεται 
για να πάρουν πόδι από 
τη χώρα μας όλοι αυτοί.

Η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ: 
Χασίσι

και γονεϊκή αναδοχή απο 
ομόφυλα ζευγαρια

Έχετε ακούσει ποτέ τη 
νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ να 
βγάλει κάποια ανακοίνω-
ση για την περικοπή των 
συντάξεων, των μισθών, 
την κατάργηση του απερ-
γιακού δικαιώματος, την 
αθλιότητα των εργασια-
κών σχέσεων και  των 
μισθών πείνας των νέων 
εργαζομένων; Την είδατε 
να παίρνει καμιά πρωτο-
βουλία για κάποια από τα 
προβλήματα αυτά, σε 
θετική για τους εργαζόμε-
νους κατεύθυνση; Εμείς 
όχι. Βγήκε όμως από την 
αφάνειά της πρόσφατα, 
διέκοψε τη μουγκαμάρα 
της για να πει το λόγο της 
και να δώσει τη δική της 
συνεισφορά για δυο ζητή-
ματα. Το ένα ήταν τα ναρ-
κωτικά και το δεύτερο το 
νομοσχέδιο για την υιοθε-
σία και την αποδοχή γονε-
ϊκής προστασίας σε μικρά 
παιδιά των ιδρυμάτων.

Για το πρώτο διοργά-
νωσε διημερίδα υπέρ της 
νομιμοποίησης της χρή-
σης κάνναβης για ψυχα-
γωγικούς λόγους(!!!). 
Δηλαδή άμα θέλεις να 
περάσεις ευχάριστα ένα 
βραδάκι με την παρέα 
σου, δεν χρειάζεται να 
πάτε σινεμά, να δείτε θέα-
τρο, να κάνετε συζήτηση 
για τα προβλήματα και τη 
λύση τους, να διασκεδά-
σετε σε ταβερνάκι (αν 
αντέχει το βαλάντιό σας 
βέβαια), να αθληθείτε, να 
παίξτε τάβλι ή σκάκι βρε 
αδερφέ, να ακούσετε 
μουσική στο σπίτι, τρώγο-
ντας πίτσα. Δεν χρειάζε-
ται τίποτα από αυτά. Μπο-
ρείτε απλά να κάνετε 
μερικά τσιγαριλίκια, να 
τραβάτε τις τζούρες σας, 
να μαστουρώνετε, να 
χάνεστε ολίγον στον 
κόσμο της χασικλίδικης 
ψυχαγωγίας. Πολύ ψυχα-
γωγίας(!!). Όπου ο καθέ-
νας της παρέας κι η ψυχή 
του θα βρίσκονται στη 
νιρβάνα τους, τελείως 
αποξενωμένοι από τους 
άλλους. Τόσο... συντροφι-
κά και ομαδικά.

Το δεύτερο ήταν η ανα-
δοχή υιοθεσίας από ομό-
φυλα ζευγάρια. Ξεσπάθω-
σαν τα νιάτα του ΣΥΡΙΖΑ. 
Με μεγάλη ζέση υπερα-
σπίστηκαν ειδικά αυτή τη 
διάταξη. Κι όλο το νομο-
σχέδιο βέβαια. Τη δράση 
των ΜΚΟ, την επικείμενη 
εμπορευματοποίηση της 
υιοθεσίας και αναδοχής. 
Αλλά εκεί έδωσαν τα 
ρέστα τους. Μην και μεί-

νει παραπονεμένο κάποιο 
παιδί, που δεν θα έχει 
δυο.. μπαμπάδες  χωρίς 
μαμά, ή δυο... μαμάδες 
χωρίς μπαμπά, συνήθως 
το πρώτο. Το γεγονός 
πως η σεξουαλική προτί-
μηση των ομόφυλων 
γονιών (ασφαλώς προσω-
πικό και ατομικό δικαίωμά 
τους) μπορεί να λειτουρ-
γήσει σαν παράδειγμα 
προς μίμηση από το παιδί 
δεν τους προβληματίζει. 
Να μιμείται δηλαδή το 
παιδί μεγαλώνοντας τους 
μπαμπάδες ή τις μαμά-
δες, να αποκτά καθ' έξιν 
την δική τους σεξουαλική 
επιλογή, να χάνει την 
όποια κανονικότητα όσον 
αφορά τον φυσικό φυλετι-
κό του προσδιορισμό, 
επειδή “έτσι κάνουν οι 
γονείς του”.

Όχι αυτοί δεν είναι 
προβληματισμοί για την... 
προοδευτική νεολαία του 
ΣΥΡΙΖΑ. Μοναδικό πρό-
βλημά της η προστασία 
του δικαιώματος του 
“αυτοπροσδιορισμού” 
του καθένα. Μάλιστα. Ο 
καθένας έχει δικαίωμα, 
όταν συνειδητοποιήσει 
τον εαυτό του να αυτο-
προσδιοριστεί για όποια 
πλευρά του χαρακτήρα 
του θέλει. Ποιος του δίνει 
όμως το δικαίωμα να επη-
ρεάζει και να επιδρά σε 
κάποιον άλλον και μάλι-
στα σε μικρό παιδί, με τα 
δικά του χαρακτηριστικά 
σε τόσο σοβαρά για την 
φυσική και κοινωνική εξέ-
λιξη ενός νέου ανθρώπου 
ζητήματα. Κανένας μέχρι 
τώρα. Τώρα το έδωσε κι 
αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ και η 
κυβέρνησή του, με τη 
βοήθεια άλλων... αριστε-
ρών και προοδευτικών 
δυνάμεων τύπου ΠΟΤΑΜΙ. 
Μπράβο τους. Άιντε και 
εις... κατώτερα. Γιατί φαί-
νεται πως ακόμα δεν 
έχουν πιάσει πάτο.

Ο εχθρός λαός: οι
αντιδραστικές αντιλήψεις

αναθερμαίνονται

“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

Δεν θα πούμε

«σφάξε με Αλέξη μου ν’ 

αγιάσω»

Τα πόδια μας αντέχουν 

τον Μαραθώνιο

των Αγώνων

Θα τερματίσουμε

έχοντας

περισσότερο

κουράγιο

για τη συνέχεια
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Α σ τ ε ί α  κ α ι  σ ο β α ρ ά
Η στήλη αυτή τη φορά θα είναι αφιερωμένη κύρια στον Πρωθυπουργό κύριο Α. Τσίπρα. Δεν θα διασπάσουμε 

την προσοχή σας με τις παρλάτες διαφόρων δευτεροκλασάτων υπουργών, κυβερνητικών και κομματικών παρα-
γόντων. Τα όσα είπε και έκανε στην περίοδο αυτή ο Τσίπρας αρκούν για να γεμίσουν δεκάδες στήλες.

Είπε στο Αναπτυξιακό συνέδριο στη Ρόδο πως “ο κόφτης δεν εφαρμόστηκε, τον ξεχνάμε”. Πως εννοεί 
άραγε την λειτουργία του; Δηλαδή των κόψιμο των συντάξεων, των επιδομάτων πρόνοιας, των συντάξεων 
χηρείας, των οικογενειακών επιδομάτων δεν είναι στη λογική της εφαρμογής του κόφτη; Τι άλλο θα έκανε ο 
κόφτης εκτός από αυτό ακριβώς. Το ότι αυτός υλοποιήθηκε με άλλο τρόπο, αλλάζει την ουσία; Κόφτης και 
στη μια κόφτης και στην άλλη περίπτωση. Και σίγουρα δεν έχουμε δει ακόμα όλες τις εφαρμογές του, που 
καραδοκούν στο άμεσο μέλλον.

Ισχυρίστηκε ακόμη πως η ανάπτυξη θα κατανέμεται δίκαια, η αναπτυξιακή πολιτική θα προβλέπει τη δίκαιη 
κατανομή του πλούτου. Εκτός από τα γνωστά και από το παρελθόν “θα”, εμείς αυτό που βλέπουμε μέχρι τώρα 
είναι πως σίγουρα ο πλούτος δεν μοιράζεται δίκαια ανάμεσα στους ξενοδόχους- μεγαλοεπιχειρηματίες (ειδικά στα 
Δωδεκάνησα) και στους ξενοδοχοϋπάλληλους. Τα χοντρά κέρδη πάνε στους πρώτους και οι γλίσχροι μισθοί και 
η μισοανεργία στους δεύτερους. Κι η “δίκαιη” μοιρασιά των συντάξεων γίνεται ανάμεσα στους “χαμηλο” και 
“υψηλο” συνταξιούχους. Κι αυτό βέβαια τελειώνει εδώ, αφού με την περικοπή των προσωπικών διαφορών, όλος 
ο συνταξιουχικός πλούτος , που θα αφαιρεθεί από τους συνταξιούχους, θα μοιραστεί και πάλι... δίκαια στους 
δανειστές.

Η εξίσωση του ΦΠΑ στα νησιά “δεν ήταν επιλογή της κυβέρνησης αυτής, αλλά της εμμονής των δανειστών, 
και προβλεπόταν στο mail Χαρδούβελη”. Αλλά το mail Χαρδούβελη ήταν μια πρόταση που δεν νομοθετήθηκε 
και δεν υλοποιήθηκε, αφού η κυβέρνηση της ΝΔ- ΠΑΣΟΚ έφυγε. Κατά συνέπεια η πολιτική για τον ΦΠΑ ήταν 
αποκλειστικά ΣΥΡΙΖΟΑΝΕΛικής... απόφασης και ιδιοκτησίας. Όσο για τις “εμμονές των δανειστών” για πόσο 
καιρό θα τις επικαλούνται ακόμα για να δικαιολογούν την δική τους ανελέητη αντεργατική και αντιλαϊκή πολι-
τική. Ο λαός πάντως τις έχει ταυτίσει με τις εμμονές της κυβέρνησης.

Θα επιδοτήσουν τα νησιά με πάνω από 5000 κατοίκους για να πάρουν τα πλοία στην δική τους ιδιοκτησία για 
να κάνουν πιο πολλά και φτηνά δρομολόγια, να μην εξαρτώνται από τους εφοπλιστές(!!). Τι πρωτότυπο. Άλλη μια 
νεοφιλελεύθερη αρλούμπα, που στόχο έχει να ξεγελάσει και να εγκλωβίσει και πάλι τους κατοίκους αυτών των 
περιοχών. Σίγουρα “οι κάτοικοι” και οι “δήμοι” θα είναι κάποιες ιδιωτικές δημοτικές επιχειρήσεις, κάποιες ΜΚΟ. Κι 
έπειτα το πείραμα το ζήσαμε παλιότερα με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, όταν στην Κρήτη 
δόθηκε σε συνεταιριστικές εταιρίες δήμων και κατοίκων η δρομολόγηση πλοίων, αλλά πολύ σύντομα οι εταιρίες 
αυτές κατέληξαν στα χέρια εφοπλιστών.

Στο συνέδριο στη Λέσβο είπε πως “κάποιοι διερωτώνται πως θα ζήσουμε χωρίς βαρβάρους-τεχνοκράτες”- 
εννοώντας μετά την... έξοδο από τα μνημόνια. Και συμπλήρωσε με στόμφο “σας διαβεβαιώνω πως θα είναι 
καλύτερα”.  Άραγε ποιους βαρβάρους εννοεί; Τα κλιμάκια ελέγχου από την ΕΕ και το ΔΝΤ, του ΟΟΣΑ. Γιατί 
αυτά θα εξακολουθήσουν να έρχονται και πιο συχνά, σύμφωνα με την παραδοχή του Τσακαλώτου. Τον Γιούν-
γκερ, τον Γκουρία; Γιατί αυτοί είναι οι επικεφαλής... βάρβαροι τεχνοκράτες της ΕΕ και του ΟΟΣΑ. Αλλά δεν 
τον ακούσαμε να τους αποκαλεί βάρβαρους όταν συναντήθηκε μαζί τους. Αυτά είναι για κατανάλωση προς το 
εγχώριο πόπολο, ενώ στις συναντήσεις του με αυτούς ήταν όλο γλύκες, χαμόγελα και αγκαλιές.

Στη συζήτηση στη Βουλή για την αναδοχή και υιοθεσία παιδιών είπε πως η κυβέρνηση “το κάνει (ψηφίζει το 
νόμο) για τα παιδιά (που ζουν σε ιδρύματα) που για το κράτος είναι αόρατα”(!!!!!!!). Άκουσον, άκουσον. Δεν στα-
ματούν να μας ξαφνιάζουν με την κυνικότητα και την ωμότητά τους. Παραδέχτηκε πως υπάρχουν παιδιά, που το 
κράτος αγνοεί την ύπαρξή τους, με την έννοια πως η φροντίδα που αυτό τους παρέχει δεν προσφέρει τίποτα στην 
μετέπειτα κοινωνική εξέλιξή τους. Όπως άλλωστε αόρατοι για το κράτος είναι οι άστεγοι, οι ναρκωμανείς και οι 
πόρνες στις πιάτσες και στις περιθωριακές πλατείες. Όπως αόρατοι είναι οι συνδικαλιστές που απολύονται ή 
τρομοκρατούνται από τους εργοδότες. Οι εργαζόμενοι που έχουν να πληρωθούν μισθούς μερικούς μήνες. Και τι 
θα κάνει για να γίνουν τα παιδιά αυτά.. ορατά; Θα χρηματοδοτεί επαγγελματίες... γονείς για να αναλαμβάνουν την 
επίβλεψή τους. Το επίδομα από τους πολύτεκνους το έκοψε γιατί κοστίζει, αλλά χρήματα θα βρεθούν για επιδό-
τηση των επαγγελματιών γονέων (όσοι από τους ανάδοχους θα αποδειχτούν τέτοιοι). Πάντως το κράτος θα εξα-
κολουθεί να τα θεωρεί αόρατα και δεν θα φέρει καμία ευθύνη για την τύχη τους, θα έχει απαλλαχτεί από αυτήν.

Τόνισε επίσης πως και στο ζήτημα αυτό διακρίνεται η διαφορά της κοινωνικής διάστασης του γνήσιου νεο-
φιλελευθερισμού του ΣΥΡΙΖΑ από  τον οπισθοδρομικό της ΝΔ. Αυτό το παιδί άμα το πιάσει κρίση ειλικρίνειας 
τα λέει χύμα. Ναι ρε είμαστε πιο νεοφιλελεύθεροι από τη ΝΔ. Και το αποδείχνουμε. Εσείς τι ζόρι τραβάτε; Να 
εκεί είναι το πρόβλημα. Τα ζόρια που τραβάμε εμείς. Από τη νεοφιλελεύθερη πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και της 
κυβέρνησής του.

Στην τριμερή σύσκεψη Ελλάδας- Κύπρου- Ισραήλ ο Τσίπρας (όπως και ο Αναστασιάδης) δήλωσε πως “συμμε-
ρίζεται τις ανησυχίες του Ισραήλ για το Ιράν”, κάλεσε “να διατηρηθεί η εδαφική ακεραιότητα της Συρίας”. Τι ήταν 
να το πει αυτό ο Αλέξης; Έχοντας εξασφαλίσει μια τόσο σημαντική στήριξη δυο μέρες μετά το Ισραήλ επιτέθηκε 
στη Συρία με αεροπορικούς και πυραυλικούς βομβαρδισμούς και συνέχισε την ανηλεή σφαγή του Παλαιστινιακού 
λαού, εκφράζοντας έτσι τις... ανησυχίες του καθώς και την δική του συμμετοχή στην διατήρηση της ακεραιότητας 
της Συρίας(!!!). Η κυβέρνησή μας δεν έβγαλε τσιμουδιά για την επίθεση στη Συρία ενώ για τα τραγικά γεγονότα 
στην Παλαιστίνη (ο Τζανακόπουλος) δήλωσε ότι το Ισραήλ απλά έκανε «δυσανάλογη χρήση βίας»(!!!!!!!). Αν αυτό 
δεν λέγεται δικαιολόγηση και συμφωνία με το έγκλημα, πως λέγεται;

Κι ένα μόνο πλην Αλέξη αλλά σχετικό. Η “Αυγή” έγραψε πως η ΝΔ στο συνέδριο του ΣΕΒ “του έκλεινε το 
μάτι”. Σιγά το πράγμα. Εδώ η κυβέρνηση κλείνει όχι μόνο το ένα, αλλά και τα δύο. Τα κλείνει και τα μισοκλείνει 
λάγνα, παίζοντας και τα βλέφαρα ναζιάρικα, προσπαθώντας να σαγηνεύσει τον ΣΕΒ, γνέφοντάς του όλο 
νόημα πως είναι έτοιμη για όλα, πως ανυπομονεί να του δοθεί και να του δόσει ότι αυτος επιθυμεί. Και τα 
καταφέρνει μέχρι τώρα. Ο ΣΕΒ ανταποκρίνεται σε κάθε νεύμα της, παινεύει όλες τις προσπάθειές της,  δεν 
υποκύπτει στα γοερά καλέσματα της ΝΔ. Της ρίχνει βέβαια κι αυτηνής κανένα χαμόγελο, την κρατάει σε ανα-
στάτωση μήπως αλλάξει γνώμη κάποια στιγμή για το πολιτικό του ταίρι, αλλά δεν αφήνει εύκολα την απόλυτα 
διαθέσιμη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ. Το καλό το πράγμα φαίνεται. Κι ο ΣΕΒ ξέρει που και τι ψωνίζει κάθε 
φορά.

Η συζήτηση για το 8ωρο
Άναψε ξανά η κουβέντα για το 8ωρο, αφού έτσι κι 

αλλιώς είναι ένα βασικό πρόβλημα, που και η αστική τάξη 
αλλά και η εργατική καλούνται να δώσουν τις δικές τους 
απαντήσεις, πως θέλουν η κάθε μία να διαμορφωθεί  
γενικά το ωράριο εργασίας στη σύγχρονη εποχή, στα 
πλαίσια συνολικών ρυθμίσεων για τις εργασιακές σχέ-
σεις. Βέβαια η συζήτηση δεν ξεκίνησε να διεξάγεται σε 
κενό, ούτε από το μηδέν, αφού ήδη και το ωράριο βρί-
σκεται στο μάτι του κυκλώνα των αντεργατικών μέτρων 
για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και κερδοφορί-
ας του μεγάλου κεφαλαίου, την αύξηση της εκμετάλλευ-
σης των εργαζομένων για την παραγωγή μεγαλύτερης 
υπεραξίας από την εργατική δύναμη μέσα στον εργάσιμο 
χρόνο, που κάθε φορά καθορίζεται.

Ο Κ. Μητσοτάκης έβαλε το θέμα στην ημερήσια διάτα-
ξη με την δήλωσή του πως “το 8ωρο είναι ξεπερασμένο”. 
Βέβαια η ΝΔ δεν αναφέρεται στο 8ωρο αυτό καθαυτό, 
γιατί πράγματι πλέον εφαρμόζεται σε λίγες περιπτώσεις 
(επιχειρήσεις), σαν σταθερός εργάσιμος χρόνος με 
μισθό και απολαβές που ανταποκρίνονται σε σταθερά 
συμβατικά συστήματα αμοιβών στον καπιταλισμό. Στην 
πλειοψηφία των επιχειρήσεων υπάρχουν τα ελαστικά 
ωράρια, 3ωρα έως 5ωρα με άθλιους μισθούς κι ακόμη 
περιστασιακές μορφές εργασιών, που δεν έχουν στην 
ουσία ωράρια. Από την άλλη σε πολλές επιχειρήσεις το 
8ωρο εφαρμόζεται και μάλιστα 9ωρο μέχρι 12ωρο, με 
μισθό όμως που αποζημιώνει μόνο τις 4- 5 ώρες εργασί-
ας. Οι υπόλοιπες αποτελούν κλεμμένο χρόνο, που εκμε-
ταλλεύονται οι εργοδότες για να αυξάνουν την υπεραξία 
και τα κέρδη τους.

Η ΝΔ, στην ίδια γραμμή ασφαλώς με τις κατευθύνσεις 
που το μεγάλο κεφάλαιο δίνει σε όλους τους πολιτικούς 
υπαλλήλους του, σε όλα τα αστικά κόμματα, νεοφιλελεύ-
θερα, σοσιαλδημοκρατικά, “αριστερά” κλπ, σπεύδει να 
προκαταλάβει το αποτέλεσμα μιας τέτοιας συζήτησης 
ξεμπερδεύοντας από την αρχή, όχι απλά με το 8ωρο, 
αλλά με τον σταθερό χρόνο μόνιμης εργασίας, με σταθε-
ρό, μόνιμο μισθό. Αυτό ακριβώς που απαιτούν τα μονο-
πώλια, οι επενδυτές.

Τι λέμε όμως εμείς. Μην ξαφνιαστείτε, συμφωνούμε 
πως το 8ωρο είναι ξεπερασμένο. Γιατί έτσι προστάζουν 
οι επαναστατικές εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνο-
λογία των σταθερών μέσων παραγωγής, των μηχανών και 
μεθόδων παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών. Οι ίδιοι 
οι καπιταλιστές έχουν αναγάγει τις νέες τεχνολογίες, την 
ρομποτική και τις εφαρμογές της σαν την 4η βιομηχανική 
επανάσταση, που θα ανοίξει για την παραγωγική μηχανή 
του καπιταλισμού νέες προοπτικές. 

Οι καπιταλιστές συνδέουν την εξέλιξη αυτή με την 
ανάγκη να αποκομίσουν μεγαλύτερη υπεραξία απασχο-
λώντας λιγότερους εργαζόμενους. Έντονη διαμάχη έχει 
ξεσπάσει στους κύκλους τους, με μια πλευρά να εκτιμά 
πως, στην αρχή τουλάχιστον μπορεί να υπάρξει και αύξη-
ση της απασχόλησης και την άλλη να προδιαγράφει την 
εξαέρωση εκατομμυρίων θέσεων ζωντανής εργασίας, 
που θα αντικατασταθούν από τα ρομπότ και θα δημιουρ-
γήσουν νέες στρατιές ανέργων.

Ποιο είναι λοιπόν το επίδικο. Να εφαρμοστούν τα απο-
τελέσματα της επιστημονικής και τεχνολογικής επανά-
στασης στην παραγωγή ή όχι. Δεν ξεχνάμε βέβαια πως 
αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα μέσα στα πλαίσια του 
καπιταλισμού. Αναντίρρητα λέμε ναι. Οι νέες μέθοδοι 
μπορούν να απαλλάξουν τους εργαζόμενους από τις 
βαριές, χειρωνακτικές εργασίες, που ακόμα υπάρχουν, 
να τους ευκολύνουν στην οργάνωση της εργασίας τους, 
να αυξήσουν ακόμα την παραγωγικότητα χωρίς να σπα-
ταλούν επί πλέον εργατική δύναμη, αντίθετα να την μειώ-
σουν. Που μας οδηγεί η θέση αυτή; Μα στο πολύ απλό, 
κατανοητό από τον καθένα. Πως σήμερα ο εργαζόμενος 
μπορεί να κατακτήσει ένα ωράριο πολύ μειωμένο, 4ωρο 
ή 5ωρο σε πραγματικούς όρους πλήρους απασχόλησης, 
διατηρώντας ή και αυξάνοντας τις αμοιβές του, αφού θα 
αυξάνεται η παραγωγικότητα της εργασίας του. Αυτό 
οδηγεί σε αύξηση της απασχόλησης, προσφορά περισ-
σότερων θέσεων εργασίας σε 12ωρη, 18ωρη ή 24ωρη 
βάση (ανάλογα την περίπτωση). Εκεί που εργάζονται 2 
εργαζόμενοι σε μία θέση σε 8ωρη βάση στον ημερήσιο 
χρόνο εργασίας, μπορούν να εργαστούν 3 ή 4 σε 4ωρη ή 
5ωρη βάση. Με την έννοια αυτή πράγματι το 8ωρο είναι 
πλέον ξεπερασμένο και για την εργατική τάξη, αυτή πρέ-
πει να προβάλει σήμερα κι όλας το αίτημα της μείωσης 
των ωρών εργασίας στη βάση που αναλύθηκε πιο πάνω.

Κι εδώ προκύπτει το κυρίαρχο ερώτημα. Μπορούν 
τέτοιες κατακτήσεις να πραγματωθούν στον καπιταλι-
σμό; Την απάντηση θα την δώσει η ίδια η ταξική πάλη, η 
ενίσχυση του αγώνα της εργατικής τάξης για τέτοιες 
κατακτήσεις. Το απόλυτα βέβαιο είναι πως αυτές θα 
κατακτηθούν και θα κατοχυρωθούν, θα βελτιώνονται 
συνεχώς με μια άλλη οικονομία και εξουσία, με την εργα-
τική εξουσία και στον σοσιαλισμό. Να ο στόχος για τις 
νέες γενιές της εργατικής τάξης.

Αρχίσαν τα ταξίματα για να μας ξεγελάσουν 
ψέματα κι απατεωνιές σε μας δεν θα περάσουν
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Το ποιηματάκι μας
Μάης

Μάης μήνας σημαδιακός

στης εργατιάς το δρόμο

Μάης μήνας συγκρούσεων

με των αστών το νόμο

Πρωτομαγιά 8ωρο

Σικάγο κι απεργίες

μίσος των καπιταλιστών

κρεμάλες κι αδικίες

Το '36 χτύπησαν

τουφέκια τους εργάτες

με θρήνο η Μάνα έδωσε

κουράγιο στους αντάρτες

Διακόσιοι στην Καισαριανή

χόρεψαν περηφάνια

της τάξης μας χρυσαετοί

πέταξαν στα ουράνια

9 του Μάη γονάτισε

του φασισμού το τέρας

αφού το σβάρνισε στη γης 

ο κόκκινος αστέρας

Και κάθε Μάη θυμόμαστε

θυμίζουμε κι υμνούμε

της τάξης μας το παρελθόν.

Στο μέλλον προχωρούμε

Δεν θα επεκταθούμε ιδιαίτερα στα γεγονότα κατά 
την προσπάθεια των φοιτητών και εργαζομένων που 
διαδήλωναν να γκρεμίσουν το άγαλμα του Τρούμαν, τα 
ξέρουμε όλοι. Τα ΜΑΤ χτύπησαν με ωμή αγριότητα και 
βαναυσότητα τους συγκεντρωμένους.  Εμπόδισαν το 
γκρέμισμα. Έστειλαν στο νοσοκομείο αρκετούς, συνέ-
λαβαν κάποιους και η δικαιοσύνη παρέπεμψε δύο νεο-
λαίους σε δίκη με βαριές κατηγορίες. Υπήρξε βέβαια η 
απάντηση από το ΠΑΜΕ και το ΜΑΣ με συγκεντρώσεις 
στα δικαστήρια. Έχει μια αξία όμως να σχολιάσουμε 
κάποια ζητήματα και τις δηλώσεις κυβερνητικών αρμο-
δίων, αλλά και ορισμένων τιμητών του Τρούμαν για το 
επίμαχο θέμα.

Κατ' αρχήν την επέμβαση έκαναν δυνάμεις του 
υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Άραγε ποιος 
πολίτης κινδύνεψε από το συλλαλητήριο και τον προ-
στάτεψε ο υπουργός, δίνοντας εντολή στα ΜΑΤ να 
χτυπήσουν;  Ο Τρούμαν είναι άγαλμα και όχι πολίτης. 
Το άγαλμα προστάτεψε. Τι εκφράζει το άγαλμα αυτό; 
Μα την αμερικανοκρατία της εποχής της προεδρίας 
του στις ΗΠΑ. Τι αντιπροσώπευσε η προστασία του 
αγάλματος σήμερα; Μα την σημερινή μορφή υποταγής 
στην νέα αμερικανοκρατία. Που την έκφρασε ο πρέ-
σβης των ΗΠΑ Πάιατ με την φωτογράφισή του δίπλα 
στο ανέπαφο και σταθερό στη βάση του άγαλμα.

Κι άραγε δεν θα ήταν προτιμότερο ο υπουργός να 
στείλει αυτές τις αστυνομικές δυνάμεις στις γειτονιές, 
να προστατεύουν τους πολίτες από την εγκληματικότη-
τα, αντί να στέκονται φρουρά στο άγαλμα;

Ο υπουργός εξωτερικών Ν. Κοτζιάς δήλωσε πως η 
επέμβαση της αστυνομίας “προστάτεψε τις διπλωματι-
κές σχέσεις Ελλάδας- ΗΠΑ”. Τι ομολογούν οι άνθρω-
ποι. Πως αν έπεφτε το άγαλμα, θα είχαμε διπλωματικό 
επεισόδιο και οι ΗΠΑ θα θύμωναν και προφανώς θα 
τραβούσαν τα αυτιά της ελληνικής κυβέρνησης, που 
δεν θα είχε αποτρέψει ένα τέτοιο... ανοσιούργημα(!!!). 

Κι ακούσαμε έναν κάποιο Μπράντι Κίσλινγκ, αμερι-
κανό ιστορικό αναλυτή στην ΕΡΤ3 να μας λέει πως ο 
Τρούμαν ήταν... μετριοπαθής, μετρημένος και θρη-
σκευόμενος Πρόεδρος(!!!). Αυτός που έριξε τις δύο 
ατομικές βόμβες στην Ιαπωνία, βόμβες ναπάλμ στους 
μαχητές του ΔΣΕ. Φανταστείτε να μην ήταν μετριοπα-
θής και θρησκευόμενος τι θα είχε κάνει. Ισχυρίστηκε 
μάλιστα πως αν ο Τρούμαν ζούσε σήμερα θα ενεργού-
σε όπως ο Ομπάμα και όχι όπως ο Τρραμπ(!!!!!). Τι λες 
ρε μεγάλε Κίσλινγκ, τέτοια τεράστια διαφορά. Αλλά 
πριν τα πει αυτά τον Αλέξη τον ρώτησε; Γιατί ο Έλλη-
νας πρωθυπουργός αναγνώρισε στον Ντόναλντ τον 
χαρακτήρα του “διαβολικά καλού”. Και προστατεύο-
ντας το άγαλμα προφανώς απένειμε και στον Τρούμαν 
τον ίδιο τίτλο. Του “διαβολικά μετριοπαθή, μετρημένου 
και θρησκευόμενου”. Έλα εδώ βρε Κίσλινγκ να μάθεις 
την πραγματική ιστορία. Από τον Αλέξη και τον Κοτζιά. 
“Διαβολικά” φιλοαμερικάνους(!!!).

Πάντως δεν μπορούμε να μην σημειώσουμε πως, 
όταν στην (πρώην) Σοβιετική Ένωση και τις άλλες 
(πρώην) σοσιαλιστικές χώρες γκρεμίζονταν τα αγάλ-
ματα του Λένιν και του Στάλιν από τις αντιδραστικές 
αντεπαναστατικές δυνάμεις, που πήραν  εκεί την 
εξουσία, οι τότε ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΕΝΟΙ, νυν ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ 
πανηγύριζαν για το γκρέμισμα των αγαλμάτων των 
πρωταγωνιστών της σοσιαλιστικής επανάστασης. 
Τώρα μην τους πειράξουμε τον Τρούμαν. Το φονιά. 
Αυτός ο διεθνής εγκληματίας τους ταιριάζει, όπως ο 
Τρράμπ. Μπορούμε να φανταστούμε πως το επόμενο 
άγαλμα θα είναι του Ντόναλντ και την αποκάλυψή του 
θα κάνει ο Τσίπρας.

Ο Τρούμαν και
το άγαλμά του

Ο αεικίνητος Πάιατ... 
Πιουριφόι

Πραγματικά τέτοιος 
αμερικάνος πρέσβης δεν 
έχει περάσει από τη χώρα 
μας τα τελευταία σαρά-
ντα τουλάχιστον χρόνια. 
Τι κινητικότητα είναι αυτή 
που έχει. Και που δεν πάει 
και τι δεν κάνει και τι δεν 
λέει.  Κάθε μέρα κάπου 
βρίσκεται. Ούτε ο πρωθυ-
πουργός μας δεν έχει 
τέτοια δραστηριότητα. 
Γιατί να την έχει άλλωστε, 
αφού τον αντικαθιστά 
επάξια ο Πάιατ(!!!). Περι-
διαβαίνει όλη τη χώρα 
από Αλεξανδρούπολη 
μέχρι Καλαμάτα.

Παρευρίσκεται σε 
ασκήσεις στρατιωτικές, 
επιθεωρεί και μιλάει στα 
στρατιωτικά σώματα, που 
παίρνουν μέρος σ' αυτές, 
παρουσιάζει τις δικές του 
εκτιμήσεις, επιθεωρεί τις 
αμερικάνικες και ΝΑΤΟι-
κές βάσεις, τα ελληνικά 
στρατιωτικά σώματα που 
έχουν ενταχθεί καθαρά 
στους ΝΑΤΟικούς σχημα-
τισμούς 

Παίρνει μέρος σε συνέ-
δρια, βγάζει λόγους (πχ 
στην Σχολή Εθνικής Άμυ-
νας- ΣΕΘΑ- του ελληνι-
κού(;) υπουργείου ), κάνει 
τις δικές του προτροπές 
και υποδείξεις προς την 
κυβέρνηση, πως πρέπει 
να ενεργήσει για κάθε 
ζήτημα.

Παρουσιάζει τις αμερι-
κάνικες στοχεύσεις σε 

κάθε περιοχή (πχ Καλαμά-
τα, Αλεξανδρούπολη, 
Σύρο, Σούδα), περιγράφει 
τους τρόπους που τα 
συμφέροντα των ΗΠΑ θα 
εξυπηρετηθούν καλύτε-
ρα, κάνει επαφές με τοπι-
κούς παράγοντες (δήμαρ-
χους, περιφερειάρχες 
κ.α.), για να εξασφαλίσει 
τη δική τους συμφωνία.

Και σχεδόν παντού τα 
καταφέρνει. Όλοι οι περι-
φερειάρχες και οι περισ-
σότεροι δήμαρχοι σκίζο-
νται να τον καλοπιάσουν.

Προβάλει τις αμερικά-
νικες αντιρρήσεις σε 
πιθανές ενέργειες, που οι 
ΗΠΑ δεν εγκρίνουν, απαι-
τεί οικονομικές συμφωνί-
ες (πχ εξαγορές επιχειρή-
σεων) με αμερικάνικα 
μονοπώλια.

Στα ίσια, με τσαμπουκά 
ξεκαθαρίζει πως οικονομι-
κές δοσοληψίες εγχώριων 
ομίλων με ανταγωνίστριες 
χώρες και μονοπώλια 
(Ρώσικα και Κινέζικα 
κύρια) δεν γίνονται απο-
δεκτές από την κυβέρνη-
σή του και πως η ελληνική 
κυβέρνηση πρέπει να τις 
απορρίψει.

Άθελά μας επανέρχεται 
στη μνήμη εκείνο το ερώ-
τημα του Καραμανλή, 
μετά τη δολοφονία του 
Λαμπράκη από το παρα-
κράτος: “Ποιος κυβερνάει 
αυτή τη χώρα”; 

Το ΝΑΤΟ και
ο Στόλτενμπεργκ

Αλληλεγγύη στον Λαό της 
Παλαιστίνης

Αίσχος για τους σφαγείς του 
και τους υποστηριχτές τους

Το αίμα των θυμάτων τους θα 
γίνει λαϊκή οργή 

και διεθνής εργατικός αγώνας 
να τους πνίξει

Ένας δεύτερος ισχυρός 
αξιωματούχος που παρεμ-
βαίνει ανοιχτά, με τις πλά-
τες βέβαια της κυβέρνη-
σης, που έχει αναγάγει το 
ΝΑΤΟ σε θεματοφύλακα 
των “συμφερόντων” της 
χώρας, είναι ο ΓΓ του Γ. 
Στόλτενμπεργκ. Οι παρεμ-
βάσεις, συνεντεύξεις και 
δηλώσεις του σηματοδο-
τούν όχι απλά την απαίτη-
ση του ιμπεριαλιστικού 
μηχανισμού για την χωρίς 
ενδοιασμούς συμμετοχή 
της χώρας μας σ' αυτόν 
και στις δράσεις του, αλλά 
και τους στόχους που πρέ-
πει αυτή η συμμετοχή να 
εξυπηρετεί, με τους όρους 
και προϋποθέσεις που το 
ΝΑΤΟ βάζει. Θα πει κανείς 
πως αυτό είναι γνωστό, 
αφού η χώρα μας συμμετέ-
χει σε όλα τα ΝΑΤΟικά 
όργανα, που χαράζουν την 
πολιτική του οργανισμού 
αυτού, συνδιαμορφώνει με 
την σύμφωνη γνώμη της 
τις αποφάσεις, η σημερινή 
ελληνική κυβέρνηση μάλι-
στα επιζητεί και διεκδικεί 
ακόμη πιο αναβαθμισμένο 
ρόλο στις δράσεις του 
ΝΑΤΟ.

Όμως ο Στόλτενμπεργκ 
έχει αναλάβει και το καθή-
κον να καλλωπίζει το πρό-
σωπο του ΝΑΤΟ, να το 
παρουσιάζει σαν καλό και 
μάλιστα στο λαό μας, που 
τόσα έχει υποφέρει και 
από τις δικές του παρεμ-
βάσεις στην ελληνική 
πραγματικότητα, αλλά και 
λόγω του κόστους των 
υποχρεώσεων, που η χώρα 
μας έχει αναλάβει (πχ 2% 
του ΑΕΠ για ΝΑΤΟικούς 
εξοπλισμούς). Δήλωσε λοι-
πόν σε συνέντευξή του ο 
περί ου ο λόγος εκπρόσω-
πος του ιμπεριαλισμού 
πως “το ΝΑΤΟ αποτελεί 
φόρουμ που φέρνει κοντά 
την Ελλάδα και την Τουρ-
κία”. Μα αυτό είναι που 
μας ανησυχεί. Κατ' αρχάς 
οι δυο χώρες είναι αντικει-
μενικά γεωγραφικά πολύ 
κοντά, γείτονες, έχουν 
κοινά σύνορα. Όμως σε 
γεωστρατηγικό επίπεδο 
συμφερόντων βρίσκονται 
πολύ μακριά, έχουν αντιτι-
θέμενα, βρίσκονται εδώ 
και πολύ καιρό σε κατά-
σταση αντιπαράθεσης με 
ευθύνη βέβαια της Τουρκι-
κής πολιτικής ηγεσίας. 
Αντιπαράθεσης που έχει 
ήδη καθαρά στρατιωτικά 
χαρακτηριστικά. Όλοι 
ξέρουν πως βρισκόμαστε 
στο παρά κάτι για μια 
πολεμική εμπλοκή, για ένα 
“ατύχημα” όπως την ονο-
μάζουν.

Κι εδώ είναι που μας 
προκαλεί ανησυχίες η 

ρήση ότι “το ΝΑΤΟ μας 
φέρνει πιο κοντά”. Πιο 
κοντά σε τι. Στην ειρηνική 
επίλυση των διαφορών με 
βάση το διεθνές δίκαιο και 
τις συμφωνίες που έχουν 
κατοχυρώσει τα κυριαρχι-
κά δικαιώματα της χώρας 
μας; Στην αποκλιμάκωση 
των τουρκικών προκλήσε-
ων και διεκδικήσεων και τη 
δημιουργία εντάσεων; Σε 
τίποτα από αυτά. Αντίθετα 
το ΝΑΤΟ φέρνει πιο κοντά 
τον κίνδυνο πολεμικής 
σύγκρουσης των δυο 
χωρών. Παίζει τον Πόντιο 
Πιλάτο στις διαφορές, που 
εμφανίζει σαν πραγματικές 
η τούρκικη πλευρά. Δεν 
αναγνωρίζει τα κυριαρχικά 
δικαιώματα της χώρας μας 
στο Αιγαίο. Το θεωρεί ενι-
αίο επιχειρησιακό χώρο, 
που δεν ανήκει σε καμία 
χώρα, αλλά στο ΝΑΤΟ και 
στα πλαίσια αυτά δεν εκτι-
μά σαν αναγκαίο να παρέμ-
βει στις αντιπαραθέσεις 
αυτές, παίρνοντας το 
μέρος αυτού που έχει 
δίκιο, αφού- για το ΝΑΤΟ- 
και οι δυο έχουν δίκιο. 
Θέση που αντικειμενικά 
ενισχύει την τούρκικη 
τακτική. Μάλιστα σε δηλώ-
σεις του κατά την επίσκε-
ψή του στην Τουρκία πριν 
μερικές βδομάδες είπε 
πως η Τουρκία είναι “ο 
σύμμαχος ο περισσότερο 
εκτεθειμένος στην αστά-
θεια αυτής της περιοχής”. 
Το ότι η ίδια η Τουρκία 
είναι παράγοντας αστάθει-
ας με την επεκτατική και 
επιθετική πολιτική της, λχ 
σε βάρος της χώρας μας, 
της Συρίας, αυτό για τον 
Στόλτνμπεργκ δεν υπάρ-
χει. Τόνισε επίσης πως το 
ΝΑΤΟ “στέκεται αλληλέγ-
γυο σε αυτήν”. Προφανώς 
και στην αντιπαράθεσή της 
με την Ελλάδα παίρνει το 
μέρος της Τουρκίας. 

Από την άλλη ήδη το 
ΝΑΤΟ μας έχει φέρει τόσο 
κοντά, που βρισκόμαστε 
στα πρόθυρα πολέμου. Αν 
μας φέρει ακόμα πιο κοντά 
θα ξεσπάσει σίγουρα 
τέτοιος. Να μας λείπουν 
λοιπόν τα ΝΑΤΟικά πλησι-
άσματα.

Επειδή λοιπόν εμείς δεν 
πιστεύουμε πως το ΝΑΤΟ 
μπορεί να παίξει οποιονδή-
ποτε θετικό ρόλο σ' αυτά, 
αλλά και όλα τα άλλα προ-
βλήματα, θα εξακολουθή-
σουμε να παλεύουμε για 
τον μεγάλο, αντιιμπεριαλι-
στικό στόχο μας. Έξω η 
Ελλάδα από το ΝΑΤΟ. 
Έξω από την Ελλάδα το 
ΝΑΤΟ, οι βάσεις του, όλοι 
οι στρατιωτικοί, πολεμικοί 
του σχηματισμοί και σχεδι-
ασμοί.


