
Σε συνέχεια του 
προγράμματος δράσης 
που είχε αποφασίσει η 
ΣΕΑ πραγματοποιήθηκε 
στις 25 Μάη το Παναττικό 
Συλλαλητήριο των συντα-
ξιουχικών οργανώσεων. Η 
αφετηρία ήταν η Πλατεία 
Εθνικής Αντίστασης, όπου 
συγκεντρώθηκαν τα μέλη 
των σωματείων των 
συνταξιούχων.

Η συγκέντρωση ήταν 
πολύ μεγάλη, καθώς 
χιλιάδες ανταποκρίθηκαν 
στο κάλεσμα της ΣΕΑ και 
των σωματείων.

Οι ομιλητές κατέδειξαν 
την οξύτητα των προβλη-
μάτων που έχει δημιουρ-
γήσει η κυβερνητική πολι-
τική στην υγεία- περίθαλ-
ψη του λαού και ειδικά 
των συνταξιούχων, που 
υποχρεώνονται να βάζουν 
συνεχώς το χέρι στην 
τσέπη για να πληρώνουν 
την μεγάλη συμμετοχή 
στα φάρμακα που εγκρίνει 
ο ΕΟΠΥΥ και να καλύπτουν 
όλο το κόστος των μη 
συνταγογραφούμενων, 
ενώ το ίδιο συμβαίνει με 
τις επισκέψεις σε γιατρούς 
και για εξετάσεις. Στη 
συγκέντρωση την κεντρική 
ομιλία έκανε ο Χρ. 
Μπουρδούκης, πρόεδρος 
της ΠΟΠ Συνταξιούχων 

του Δημοσίου, ενώ 
χαιρετισμό απηύθυναν και 
τα άλλα συνδικάτα και ο 
πρόεδρος της ΟΣΙΚΑ Δ. 
Κουμπούρης.

Στη συγκέντρωση 
παρευρέθηκαν αντιπρο-
σωπεία του ΠΑΜΕ και του 
ΚΚΕ, εκφράζοντας την 
αλληλεγγύη τους.

Στη συνέχεια συγκρο-
τήθηκε συλλαλητήριο 
προς το υπουργείο υγεί-
ας. Η πορεία έκανε τον 
κύκλο της Ομόνοιας από 
τα Χαυτεία για να συνεχί-
σει προς την 3η 
Σεπτεμβρίου. Ο όγκος της 

ήταν τόσο μεγάλος, που 
όταν η κεφαλή της 
περνούσε από την 
Βερανζέρου, η ουρά της 
βρισκόταν ακόμα στην 
Αθηνάς. Τα πανό και τα 
συνθήματα έδιναν τον 
τόνο: «ανθρώπινες 
συντάξεις και δωρεάν 
υγεία- την κρίση να 
π λ η ρ ώ σ ε ι  η 
πλουτοκρατία». Η πορεία 
κατέληξε στο υπουργείο, 
όπου αντιπροσωπεία της 
ΣΕΑ συναντήθηκε με τον 
αναπληρωτή υπουργό 
υγείας Π. Πολάκη. Η 
αντιπροσωπεία παρέδωσε 

υπόμνημα με τα αιτήματα, 
ενώ στην συζήτηση που 
έγινε ο υπουργός αφού 
εκθείασε την «καλή και 
σταθερή κατάσταση του 
ΕΣΥ», παρέπεμψε την 
«λύση» των προβλημάτων 
στην μεταμνημονιακή 
εποχή. Μόνιμη επωδός 
της κυβέρνησης, που δεν 
αφήνει κανένα περιθώριο 
για αυταπάτες. Ο μόνος 
δρόμος είναι η συνέχιση 
του αγώνα, κι οι συγκε-
ντρωμένοι ανανέωσαν το 
ραντεβού τους στις 19 
Ιούνη, με συγκέντρωση 
και πορεία στη Βουλή.
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19 Ιούνη: Παναττικό Συλλαλητήριο ΣΕΑ 
Όλοι και όλες, όλοι οι συνταξιούχοι θα είμαστε εκεί, στην Πλ. Εθνικής Αντίστασης στις 
10 το πρωί. Στην συγκέντρωση των συνταξιουχικών οργανώσεων ενάντια στα παλιά 
και νέα αντισυνταξιουχικά μέτρα της κυβέρνησης. Να καταργηθεί ο νόμος 4387/16. Κι 
ο Κατρούγκαλος που τον έφτιαξε και τον ψήφισε και η Αχτσιόγλου που θα τον εφαρ-
μόσει είναι ψαλιδοχέρηδες. Με τους αγώνες μας να τους ψαλιδοκόψουμε τη φόρα.

Συλλαλητήριο της ΣΕΑ 
25 Μάη για την υγεία

Της... σύνταξης
Έξοδος από τα μνημόνια - 

αναπτυξιακό σχέδιο - πλεονάσματα 
για το λαό: οι μεγάλες απάτες

Τρία είναι τα βασικά επίκαιρα προπαγανδιστικά επιχει-
ρήματα της κυβέρνησης, στην προσπάθεια να κοροϊδέψει 
για άλλη μια φορά το λαό. Το πρώτο είναι αυτό της 
«εξόδου από τα μνημόνια» με το τέλος του Αυγούστου, 
το δεύτερο η ανάπτυξη που θα προέλθει από το «αναπτυ-
ξιακό σχέδιό της και τρίτο ότι από τα πλεονάσματα θα 
διατεθούν μεγάλα κονδύλια στις λαϊκές ανάγκες.

Μας λέει λοιπόν πως από Σεπτέμβρη τελειώνουν τα 
βάσανά μας, τα λαϊκά βάσανα, γιατί γι’ αυτά δήθεν 
ενδιαφέρεται. Τι αποκαλύπτουν όμως όλες, μα όλες οι 
δημόσιες δηλώσεις των αρμόδιων κυβερνητικών 
στελεχών, υπουργών, αξιωματούχων της ΕΕ, αλλά κύρια 
των εκπροσώπων του μεγάλου κεφαλαίου; Τι 
αποκαλύπτουν οι εξαγγελίες για τα νέα και παλιά «νέα» 
μέτρα, που θα εφαρμοστούν μετά την ψήφιση του νέου 
πολυνομοσχεδίου; Πως θα εφαρμοστούν στο ακέραιο 
όλα τα ήδη ψηφισμένα αντεργατικά- αντιλαϊκά μέτρα και 
ειδικά η μείωση του αφορολόγητου και ο νόμος 4387/16 
(Κατρούγκαλου) για τις συντάξεις, αλλά και η νέα 
φορολεηλασία με την αύξηση του ΕΝΦΙΑ, οι κατασχέσεις 
των όποιων εισοδημάτων έχουν απομείνει στα λαϊκά 
στρώματα, καθώς και των σπιτιών τους για χρέη στις 
τράπεζες και στο –γενικού χαρακτήρα- δημόσιο. Η 
«έξοδος από τα μνημόνια» θα συνοδευτεί από την είσοδο 
νέων και παλιών αντεργατικών- αντιλαϊκών μέτρων, που 
συνιστούν το 4ο μνημόνιο. Τα τρία πρώτα μνημόνια θα 
φύγουν, θα μείνουν πίσω τους όμως όλοι οι σιδερένιοι 
νόμοι, που αποτέλεσαν το ουσιαστικό περιεχόμενό τους.

Θα μείνει η εντολή- δέσμευση της όποιας κυβέρνησης 
για την επίτευξη των τεράστιων, αβάσταχτων πρωτογε-
νών πλεονασμάτων του 3,5 έως 5,19% μέχρι – κατ’ 
αρχήν- το 2022. Πλεονάσματα που θα προέλθουν όλα 
από το οικονομικό γονάτισμα, μέχρις εξόντωσης των 
λαϊκών στρωμάτων, από το τσεκούρωμα των δαπανών 
του δημοσίου για τις λαϊκές ανάγκες.

Μας λέει ακόμη πως με το «αναπτυξιακό σχέδιο» θα 
επέλθει ανάπτυξη της οικονομίας από την οποία θα ωφε-
ληθούν και τα λαϊκά στρώματα, πως θα γίνουν επενδύ-
σεις στους τομείς όπου πέφτει το βάρος αυτών των 
σχεδίων, θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, θα εισρεύ-
σει χρήμα στην οικονομία. Ήδη μετρούν κάποια μικρά 
ποσοστά στην ανάπτυξη του ΑΕΠ. Ενώ όμως αυτή η 
ανάπτυξη μπορεί πράγματι να επιτευχθεί, από πουθενά 
δεν προκύπτουν συγκεκριμένα οφέλη για το λαό. Χρήμα 
θα εισρεύσει και θα πέσει στην οικονομία, όμως αυτό θα 
εκφραστεί σε υψηλά κέρδη για το μεγάλο κεφάλαιο, που 
θα κάνει επενδύσεις και σε εισπράξεις του κρατικού 
κορβανά, που μέσω αυτού θα διανεμηθούν και πάλι 
στους μεγαλοεπιχειρηματίες. Θα δημιουργηθούν και –
κάποιες- θέσεις εργασίας, που θα στηρίζονται στον υπο-
κατώτατο μισθό, στην μεγαλύτερη ελαστικοποίηση των 
εργασιακών σχέσεων, στη δουλειά μέχρι τα 71.

Τρίτο ότι από τα τεράστια πρωτογενή πλεονάσματα , 
που θα προέλθουν αποκλειστικά από την αφαίμαξη του 
λαϊκού εισοδήματος, θα διατεθούν πολλά ποσά για 
κάποιες ανάγκες, που δεν γίνονται όμως συγκεκριμένες, 
εκτός από μία. Την μείωση της φορολογίας. Που θα 
αφορά σχεδόν αποκλειστικά την μείωσή της για τα 
επιχειρηματικά κέρδη. Γιατί ενώ ήδη στα απανωτά 
συνέδρια των ΣΕΒ, ΣΕΤΕ, Εφοπλιστών η κυβέρνηση, διά 
στόματος πρωθυπουργού, τάζει αναπτυξιακές 
φοροελαφρύνσεις, για τα λαϊκά στρώματα το μόνο 
δεδομένο είναι η φοροεπιδρομή μέχρι το 20……;;; Γιατί 
πολύ απλά οι φοροελαφρύνσεις στο κεφάλαιο θα 
αφήνουν εισπρακτικά κενά στον κρατικό προϋπολογισμό, 
που κάποιος- ο λαός και οι λαϊκές ανάγκες- θα πρέπει να 
αναπληρώνει, έστω κι αν τα έσοδα του δημοσίου θα 
αυξάνονται λόγω της αύξησης του ΑΕΠ. 
Δεν θα περάσει η απάτη της κυβέρνησης. Τους μάθαμε 
πια. Κι απαντάμε στην… αγανακτισμένη Αυλωνίτου 
(πρωταγωνιστικός ο ρόλος της), που φωνασκούσε «απα-
τεώνες είμαστε;». Ναι απατεώνες είσαστε. Γι’ αυτό και 
την απατεωνιά σας θα ξεμπροστιάζουμε και τους αγώνες 
μας θα εντείνουμε.

ΠΑΜΕ: Συλλαλητήρια στις 14 Ιούνη
Συλλαλητήρια οργάνω-

σε το ΠΑΜΕ την ημέρα 
που ψηφίστηκε το πολυ-
νομοσχέδιο στη Βουλή. 
Στην Αθήνα η συγκέντρ-
ωση έγινε στην Ομόνοια 
στην 1 μμ και με πορεία 
έφτασε στη Βουλή, όπου 
γινόταν η ψηφοφορία.

Η κυβέρνηση για άλλη 
μια φορά προσπάθησε 
να αιφνιδιάσει το εργατι-
κό κίνημα μεταθέτοντας 
την ώρα ψηφοφορίας το 
μεσημέρι αντί για το από-
γευμα, ώστε να δυσκολέ-
ψει την αγωνιστική αντί-

δραση, όμως και πάλι 
δεν το κατάφερε. Οι ταξι-
κές δυνάμεις, όντας σε 
επιφυλακή και έχοντας 
πείρα από τις άλλεπάλλη-
λες τέτοιες μπαγαπο-
ντιές της κυβέρνησης, 
της έδωσαν την αγωνι-
στική, δυναμική απάντη-
σή τους.

Με κεντρικά συνθήματα 
«Μπροστά οι δικές μας 
ανάγκες» και «Η ανάπτυξή 
σας τσακίζει τη ζωή μας - 
Αγώνας, οργάνωση κι 
αντεπίθεση η απάντησή 
μας», εργαζόμενοι, άνερ-

γοι, συνταξιούχοι, νεολαία 
–Συνδικάτα- Μέτωπο 
Αγώνα Σπουδαστών 

(ΜΑΣ), Ομοσπονδία Βιο-
τεχνικών Σωματείων 

συνέχεια στη σελ. 2
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Στις 30 Μάη οι δυνάμεις 
του ΠΑΜΕ παίρνοντας 
στην πλάτη τους την ευθύ-
νη για την επιτυχία της 
Απεργίας, που με βαριά 
καρδιά υποχρεώθηκαν να 
κηρύξουν ΓΣΕΕ και 
ΑΔΕΔΥ, άπλωσαν τη 
δράση τους σε δεκάδες 
χώρους δουλειάς και επι-
χειρήσεις με ομιλίες, ενη-
μέρωση, εξορμήσεις με 
υλικό, ανακοινώσεις και 
αφίσες, έδωσαν τη μάχη 
της περιφρούρησης, σπά-
ζοντας την τρομοκρατία, 
που προσπάθησαν να επι-
βάλουν πολλοί εργοδότες. 
Τα συνδικάτα που συσπει-
ρώνονται στο ΠΑΜΕ, 
Εργατικά Κέντρα, Ομο-
σπονδίες και σωματεία 
οργάνωσαν μαζικές και 
μαχητικές συγκεντρώσεις 
σε 65 πόλεις. Έδωσαν έτσι 
απάντηση στους μηχανι-
σμούς της κυβέρνησης, 
της εργοδοσίας και στην 
υπονομευτική δράση των 
εργοδοτικών και κυβερνη-
τικών δυνάμεων, που 
σαμποτάρισαν για άλλη 
μια φορά την απεργιακή 
κινητοποίηση. Είναι χαρα-
κτηριστικό πως στην 
Αθήνα λίγες εκατοντάδες 
από δαύτους έμειναν στο 
πεζοδρόμιο της Σταδίου, 
στην Πλ. Κλαυθμώνος, να 
παρακολουθούν την μεγά-
λη πορεία των χιλιάδων 
εργαζομένων, συνταξιού-
χων, ανέργων, νεολαίων 
που πορεύονταν προς το 
Σύνταγμα. Δεν μπορούμε 
να μην σχολιάσουμε την 
γελοιότητα κάποιων σκορ-
ποχωρισμένων κατ’ όνομα 
συγκεντρώσεων μικροομά-
δων της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και 
λοιπών γραφικών.

Την συμμετοχή τους 
στις συγκεντρώσεις οργά-
νωσαν σωματεία αυτοαπα-
σχολουμένων, ενώ στην 
περιφέρεια συμμετείχαν 
και σύλλογοι αγροτών. 
Μαχητική και μαζική ήταν 
η παρουσία των συνταξι-

ουχικών οργανώσεων, ειδι-
κά των σωματείων της 
ΟΣΙΚΑ.

Οι απεργιακές συγκε-
ντρώσεις του ΠΑΜΕ απέ-
δειξαν πως με συστηματι-
κή και επίμονη δράση από 
τα ταξικά συνδικάτα, οι 
εργαζόμενοι μπορούν να 
ξεπερνούν δισταγμούς, 
λογικές του «δεν γίνεται 
τίποτα». Έστειλαν το μήνυ-
μα στην κυβέρνηση και 
στην μεγαλοεργοδοσία 
πως έχουν απέναντί τους 
εργάτες αποφασισμένους 
να συγκρουστούν και να 
ανατρέψουν αυτή την 
πολιτική. Όλες οι συγκε-
ντρώσεις ειδικά, στις μεγά-
λες πόλεις, Αθήνα, Θεσσα-
λονίκη, Πάτρα ήταν μαζι-
κές και δυναμικές.

Στην Αθήνα η συγκέ-
ντρωση ξεκίνησε από την 
Ομόνοια και με πορεία 
κατέληξε στο Σύνταγμα. 
Στην ομιλία του ο Γ. Τασι-
ούλας, πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας Οικοδόμων, εκ 
μέρους της ΕΓ του ΠΑΜΕ 
τόνισε τα εξής:

«Κάτω από τα λάβαρα 
και τα πανό του ταξικού 
συνδικαλιστικού κινήματος, 
διατρανώνουμε την απόφα-
σή μας να συνεχίσουμε τον 
αγώνα μας, βάζοντας 
μπροστά τις δικές μας ανά-
γκες, τα δικά μας αιτήματα 
και στόχους… Είμαστε εδώ 
γιατί ξέρουμε καλά ότι τις 
λύσεις που έχουμε ανάγκη 
δεν θα μας τις προσφέρει 
καμιά κυβέρνηση, κανένας 
βιομήχανος, κανένας μεγα-
λοεπιχειρηματίας, κανένας 
εφοπλιστής. Όλοι αυτοί 
παίρνουν από τους εργαζό-
μενους, δεν δίνουν. Κι αν 
δώσουν λίγα ψίχουλα, φρο-
ντίζουν στο τέλος ο λογα-
ριασμός να είναι υπέρ 
τους... Λέει η κυβέρνηση 
και η υπουργός Εργασίας 
ότι θα αυξήσουν τον κατώ-
τερο μισθό στα πρότυπα 
πάνω - κάτω της Πορτογα-
λίας. Κάνα 20ευρο δηλαδή, 

άντε λίγο παραπάνω, που 
στο τέλος του χρόνου θα 
το πάρουν πίσω διπλό και 
τρίδιπλο από τη μείωση του 
αφορολόγητου, που την 
έχουν έτοιμη… Ως εδώ! Τις 
λύσεις που έχουμε ανάγκη 
θα τις κάνουμε πραγματι-
κότητα με τον αγώνα μας. 
Γι' αυτό είμαστε εδώ, γι' 
αυτό συνεχίζουμε να αγω-
νιζόμαστε! Το κυβερνητικό 
παραμύθι για "δίκαιη" ανά-
πτυξη, για "τέλος των μνη-
μονίων", για "επιστροφή 
στην κανονικότητα", δεν 
μπορεί να κοροϊδέψει ούτε 
μικρό παιδί… Τι σόι "δίκαιη" 
ανάπτυξη είναι αυτή, με 
εκατοντάδες αντεργατι-
κούς νόμους σε πλήρη ισχύ 
και μόνιμους, για πολλές 
επόμενες δεκαετίες; Τι σόι 
"δίκαιη" ανάπτυξη είναι 
αυτή, που συνοδεύεται με 
ιδιωτικοποιήσεις λιμανιών, 
αεροδρομίων, λιγνιτικών 
μονάδων; Για ποια "κανονι-
κότητα" και ποια "επιστρο-
φή" μάς λένε; Θα αναπλη-
ρωθούν οι απώλειες που 
είχαμε; Θα επανέλθουν οι 
συντάξεις, τα όρια ηλικίας 
συνταξιοδότησης; Θα 
απαλλαγούμε από τον 
ΕΝΦΙΑ και τη φοροληστεία; 
Θα αυξηθεί το αφορολόγη-
το το δικό μας, ή μήπως θα 
πολλαπλασιαστούν τα προ-
νόμια και οι ελαφρύνσεις 
στο κεφάλαιο, που και 
σήμερα έχει τόσες που 
γεμίζουν δέκα βιβλία; 
Μήπως τα πρωτογενή πλε-
ονάσματα, που βάζει στόχο 
η κυβέρνηση, θα προκύ-
ψουν από τη φορολογία 
στους βιομήχανους και 
στις μεγάλες επιχειρήσεις; 
Όχι βέβαια! Από το λαό θα 
τα ξαναρπάξουν για να 
χρηματοδοτήσουν την ανά-
πτυξή τους. Μήπως θα γλι-
τώσει, με την "κανονικότη-
τα" που υπόσχονται, κανέ-
να σπίτι εργαζόμενου από 
τα νύχια των τραπεζών; Μα 
αφού απελευθερώθηκαν οι 
πλειστηριασμοί τώρα το 
Μάη!.. Θα είναι τόσο 
"δίκαιη" η ανάπτυξη που 
ετοιμάζει η κυβέρνηση, που 
τη συνοδεύει με νόμο που 
ψήφισε με τα άλλα αστικά 
κόμματα, για τον περιορι-
σμό του δικαιώματος στην 
απεργία και τη συνδικαλι-
στική δράση στους χώρους 
δουλειάς. Αυτή η ανάπτυξη 
είναι δίκαιη μόνο για τα 
αφεντικά. Γι' αυτό τη χειρο-
κροτούν, τη διεκδικούν και 

την απαιτούν, εδώ και 
τώρα!

Εμείς οι εργάτες, τα 
λαϊκά στρώματα, χρειαζό-
μαστε την ανάπτυξη που 
θα βάλει στο επίκεντρο τις 
δικές μας ανάγκες. Υπάρ-
χουν οι δυνατότητες ώστε 
οι οικογένειές μας να 
ζήσουν καλύτερα, να καλύ-
πτουν τις ανάγκες τους, να 
περάσει η ζωή μας σε 
πραγματικά ανώτερο επί-
πεδο. Από τα χέρια μας 
περνάει όλος ο πλούτος, με 
τη δουλειά μας χτίζουμε 
μεγαθήρια, γέφυρες, εργο-
στάσια, παράγουμε ότι 
βλέπει το μάτι του ανθρώ-
που και είμαστε καταδικα-
σμένοι να ζούμε στη φτώ-
χεια και την ανέχεια. Δεν 
συμβιβαζόμαστε με το 
παρόν και το μέλλον που 
σχεδιάζουν για εμάς 
κυβερνήσεις, κόμματα και 
δυνάμεις του κεφαλαίου. 
Θα παλέψουμε μέχρι 
τέλους. Αυτό είναι το σίγου-
ρο. Αυτό είναι το ελπιδοφό-
ρο.

Ακόμα πόσο υποκριτικό 
είναι να λέει η πλειοψηφία 
της ΓΣΕΕ ότι παλεύει ενά-
ντια «στη λιτότητα, την 
ανεργία, τη φοροληστεία», 
την ίδια στιγμή που υπο-
γράφει μαζί με τον ΣΕΒ 
συμβάσεις των 586 ευρώ 
και μνημόνια συνεργασίας, 
ενώ στέκεται μόνιμα εμπό-
διο στους αγώνες που 
δίνουν οι δυνάμεις των 
ταξικών Ομοσπονδιών 
στους χώρους δουλειάς, 
για αύξηση στα μεροκάμα-
τα και για βελτίωση των 
όρων δουλειάς.

Σήμερα οι εργαζόμενοι 
έχουν πείρα… Μπορούν να 
κρίνουν και είναι αναγκαίο 
να αποφασίσουν. Να μην 
μείνουν μόνο στη σωστή 
διαπίστωση, στη σωστή 
εκτίμηση για το τι φταίει. 
Να αποφασίσουν να αγωνι-
στούν δίπλα στο ταξικό 
συνδικαλιστικό κίνημα, 
δίπλα στο ΠΑΜΕ, κάτω από 
τα δικά μας αιτήματα, τις 
δικές μας σημαίες. Απένα-
ντι στο κεφάλαιο, τις 
κυβερνήσεις και τα κόμμα-
τά του. Βάζοντας μπροστά 
τις ανάγκες των οικογενει-
ών μας, μπορούμε να ανα-
τρέψουμε την κατάσταση 
προς όφελος της ζωής και 
του μέλλοντος των παιδιών 
μας. Συνεχίζουμε μέχρι τη 
νίκη».

Αθήνας (ΟΒΣΑ) και Ομο-
σπονδία Γυναικών Ελλ-
άδας (ΟΓΕ), διαδήλωσαν 
καταμεσήμερο αψηφώ-
ντας τη ζέστη.

Στη συγκέντρωση στην 
Ομόνοια μίλησε ο Γιάννης 
Αναγνώστου, πρόεδρος 
του Συνδικάτου Οικο-
δόμων Αθήνας τονίζοντας 
πως «συναντιόμαστε και 
σήμερα στους δρόμους 
του αγώνα, για να 
δυναμώσει η φωνή της 
οργανωμένης πάλης, 
παίρνοντας τη σκυτάλη 
από τις απεργιακές κινη-
τοποιήσεις των ταξικών 
δυνάμεων το προηγού-
μενο διάστημα, ενάντια σε 

παλιά και νέα αντιλαϊκά 
μέτρα.

Η σημερινή μας κινη-
τοποίηση είναι μια απά-
ντηση στη συνεχόμενη 
επίθεση κυβέρνησης - ΕΕ 
- κεφαλαίου και στην 
προπαγάνδα ότι δήθεν τον 
Αύγουστο ξεμπερδεύουμε 
με τα μνημόνια και θα 
ξημερώσουν καλύτερες 
μέρες για τους εργαζό-
μενους της χώρας… 
Είμαστε εδώ γιατί ξέρουμε 
καλά ότι τις λύσεις που 
έχουμε ανάγκη δεν θα μας 
τις προσφέρει καμιά 
κυβέρνηση που φέρνει 
αντεργατικά πολυνομο-
σχέδια το ένα πίσω από το 
άλλο».

συνέχεια από τη σελ. 1

ΠΑΜΕ: Συλλαλητήρια στις 
14 Ιούνη

ΠΑΜΕ: Απεργία στις 30 Μάη

Πλούσια η επικαιρότη-
τα με τους αγώνες των 
εργαζομένων να απο-
κτούν νέα δυναμική με την 
διεκδίκηση βασικών αιτη-
μάτων, όπως οι ΣΣΕ, 
εργασιακά δικαιώματα, 
συνθήκες εργασίας. 
Ξεχώρισε ασφαλώς η 
απεργιακή κινητοποίηση 
των εργαζομένων στον 
ΣΕΜΠΟ. Ένας αγώνας 
που δόθηκε σε τελείως 
νέες συνθήκες, αλλά αντι-
μετώπισε και παλιές. Την 
COSCO, το τεράστιο 
μονοπώλιο που πλέον 
είναι ο ιδιοκτήτης του Πει-
ραιώτικου λιμανιού και 
όλων των λειτουργικών 
εγκαταστάσεών του. Το 
πρόσφατα ψηφισμένο 
αντεργατικό, αντιαπεργια-
κό νομοθετικό οπλοστά-
σιο. Την από παλιά… ανε-
ξάρτητη φιλοεργοδοτική 
δικαιοσύνη. Τις ηγεσίες 
των μόνιμα ξεπουλημένων 
κλαδικών συνδικάτων. Τον 
πάντα πρόθυμο απεργο-
σπαστικό μηχανισμό της 
εταιρίας, ενισχυμένο από 
τους χρυσαυγίτες, που 
προσπάθησαν να τρομο-
κρατήσουν τους απερ-
γούς.

Όμως οι εργάτες δεν 
λιποψύχησαν, δεν υποχώ-
ρησαν, δεν τρομοκρατή-
θηκαν. Ακολουθώντας το 
τρανό κι αξέχαστο παρά-
δειγμα των εργατών της 
Χαλυβουργίας, σαν μια 
γροθιά σφιγμένοι, με μια 
ενότητα αξιοζήλευτη, με 
ομόφωνες αποφάσεις 
τους στις γενικές συνε-
λεύσεις τους, που οργά-
νωνε το ταξικό σωματείο 
τους, με την αλληλεγγύη 
από τα άλλα εργατικά 
ταξικά συνδικάτα καθώς 
και από άλλους φορείς 
του λαϊκού κινήματος, με 
τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ να 
βρίσκονται συνέχεια στο 
πλευρό τους έδωσαν την 
απεργιακή μάχη τους με 
αποφασιστικότητα.

Περιφρούρησαν την 
απεργία τους, εμπόδισαν 
τις προσπάθειες να σπά-
σει αυτή, απομόνωσαν τις 
απεργοσπαστικές και δια-
σπαστικές δυνάμεις, περι-
φρόνησαν τις δικαστικές 
αποφάσεις, αχρήστευσαν 
το νομοθετικό οπλοστά-

σιο που η κυβέρνηση έχει 
φτιάξει, για να ορθώνο-
νται εμπόδια στην ανά-
πτυξη αγώνων.

Με ταξική συνείδηση 
συγκρούστηκαν με όλους 
αυτούς τους και νίκησαν. 
Μετά την τρίτη απεργία 
τους, εργοδοσία και 
κυβέρνηση αναγκάστηκαν 
να δεσμευτούν στην ικα-
νοποίηση του αιτήματος 
για ένταξή τους στα 
βαρέα και ανθυγιεινά, 
καθώς και να ξεκινήσουν 
τις διαπραγματεύσεις για 
την υπογραφή ΣΣΕ. Έτσι 
έδωσαν μια ηχηρή απά-
ντηση σε όσους εδώ και 
πολύ καιρό, από τότε που 
ξεκίνησε η κρίση και ψηφί-
στηκαν τα μνημόνια και τα 
μέτρα τους, προπαγανδί-
ζουν τις θεωρίες πως «οι 
αγώνες δεν έχουν αποτε-
λέσματα», «δεν γίνεται 
τίποτα», «οι εργαζόμενοι 
δεν θέλουν απεργίες» και 
άλλα τέτοια. Απέδειξαν 
την αποφασιστικότητά 
τους να υπερασπιστούν 
την μεγάλη αυτή νίκη 
τους, δηλώνοντας ξεκά-
θαρα πως δεν θα ανε-
χτούν προσπάθειες της 
εργοδοσίας να πάρει 
εκδικητικά μέτρα ενάντια 
σε απεργούς, ούτε υπα-
ναχωρήσεις από τα συμ-
φωνηθέντα. Πως θα βρί-
σκονται σε επιφυλακή και 
αγωνιστική ετοιμότητα να 
αποκρούσουν τέτοιες 
τακτικές.

Έδειξαν και άνοιξαν το 
δρόμο σε εργαζόμενους 
σε άλλους κλάδους και 
επιχειρήσεις, που αντιμε-
τωπίζουν παρόμοια προ-
βλήματα, για να πορευ-
τούν με οργάνωση, συμ-
μετοχή, συσπείρωση σε 
ταξικά συνδικάτα, παίρνο-
ντας οι ίδιοι την ευθύνη να 
υπερασπιστούν τα δικαιώ-
ματά τους, να διεκδική-
σουν τα αιτήματά τους. 

Την συμπαράσταση και 
αλληλεγγύη τους στους 
απεργούς λιμενεργάτες 
εξέφρασαν με ανακοινώ-
σεις τους ο Πανελλήνιος 
Σύλλογος Συνταξιούχων 
ΔΕΚΟ- ΤΡΑΠΕΖΩΝ και η 
Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ 
και Επικουρικής Ασφάλι-
σης Πειραιώς και Πέριξ 
Δήμων.

Η απεργία των 
λιμενεργατών στη ΣΕΜΠΟ
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Συνέντευξη του Δ. Κουμπούρη, Προέδρου της ΟΣΙΚΑ, στο Ριζοσπάστη
Η συνέντευξη δημοσιεύτηκε στις 19/5/2018. Στα παρακάτω ερωτήματα απάντησε ο Δ. Κουμπούρης

Τι περιλαμβάνουν τα νέα αντια-
σφαλιστικά μέτρα που έχει ψηφί-
σει η κυβέρνηση και τι σημαίνει 
για τους συνταξιούχους η επικεί-
μενη εφαρμογή τους;

Τα νέα αντιασφαλιστικά μέτρα 
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ 
έρχονται να προστεθούν στις δρα-
ματικές μειώσεις των συντάξιμων 
αποδοχών των προηγούμενων 
κυβερνήσεων. Οι περικοπές αυτές 
για τις κύριες συντάξεις φτάνουν 
μέχρι και το 45% και για τις επικου-
ρικές μέχρι και το 82% των αρχικών 
συντάξεων.

Επιπλέον, περικοπές έχει ήδη 
κάνει και η σημερινή κυβέρνηση 
παρά τα αντίθετα που ισχυρίζεται. 
Για παράδειγμα, μείωσε το κατώτε-
ρο ποσό της κύριας και βασικής 
σύνταξης των 486 ευρώ στα 360 
ευρώ. Αφαίρεσε το ΕΚΑΣ από τους 
περισσότερους συνταξιούχους, 
ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου θα 
το αφαιρέσει και από τους υπόλοι-
πους. Οι επικουρικές συντάξεις 
σφαγιάστηκαν, σε ποσοστά αυθαί-
ρετα, πάνω και από αυτά που προ-
βλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου. 
Ακόμη, περικοπές έγιναν και με τις 
αυξήσεις στο ποσοστό παρακράτη-
σης στις συντάξεις για την Υγεία, 
που πήγε από 4% στο 6% στις κύρι-
ες συντάξεις, ενώ για πρώτη φορά 
επιβλήθηκε παρακράτηση και στις 
επικουρικές, ύψους επίσης 6%.

Τώρα η κυβέρνηση έρχεται, 
πάνω στις ήδη κατακρεουργημένες 
συντάξεις, να εφαρμόσει τις θανα-
τηφόρες διατάξεις του νόμου 4387, 
του γνωστού νόμου Κατρούγκα-
λου. Κρύβει, μάλιστα, επιμελώς ότι 
με βάση αυτόν το νόμο ήδη επανυ-
πολογίζονται οι συντάξεις των νέων 
συνταξιούχων που κατέθεσαν αίτη-
ση για συνταξιοδότηση μετά το 
Μάη του 2016. Οι περικοπές τους 
θα είναι πάνω από 18%, αλλά αυτό 
δεν φαίνεται, διότι αυτοί οι συνταξι-
ούχοι παίρνουν ακόμα προσωρινή 
σύνταξη. Όταν τους βγει η κανονι-
κή, σε πολλούς από αυτούς θα 
είναι μικρότερη από την προσωρινή 
και θα τους γυρεύουν πίσω χρήμα-
τα!

Για τους παλαιότερους συνταξι-
ούχους, ο επανυπολογισμός των 
συντάξεων θα αρχίσει από το 2019. 
Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν 
νέες δραματικές μειώσεις, αφού το 
ποσοστό αναπλήρωσης του επανυ-
πολογισμού με βάση τον νόμο, αντί 
του 80% που αρχικά υπολογιζόταν, 
τώρα θα πέσει στο 44%, φέρνοντας 
νέες μειώσεις μέχρι και 300 ευρώ 
το μήνα. Ακόμη, από τις συντάξεις 
μας θα αφαιρεθούν τα οικογενεια-
κά επιδόματα. Αν συνυπολογίσου-
με σε αυτές τις περικοπές και τις 
μειώσεις στο αφορολόγητο, που 
πηγαίνει στα 5.600 ευρώ από τα 
8.600 ευρώ που είναι σήμερα, θα 
χάσουμε 3 έως και 4 ακόμη συντά-
ξεις! Χαρακτηριστικό είναι ένα 
παράδειγμα συνταξιούχου με 
σύνταξη, κύρια και επικουρική, 480 
ευρώ, που μέχρι τώρα δεν πλήρω-
νε φόρο: Μετά την αλλαγή της 
φορολογικής κλίμακας θα πληρώ-

νει 600 ευρώ το χρόνο!
Τα κυβερνητικά στελέχη λένε ότι 
«δεν είναι οριζόντιες οι μειώσεις 
στις συντάξεις», ότι «αφορούν 
μόνο μια κατηγορία συνταξιού-
χων», όπως και ότι θα τις «επανα-
διαπραγματευτούν» και θα δούνε 
ορισμένα «αντίμετρα». Τι απαντά-
τε σε αυτούς τους ισχυρισμούς;

Εδώ, για την προπαγάνδα της 
κυβέρνησης, ταιριάζει η παροιμία 
«στο ληστή ψωμί και στο χωροφύ-
λακα χαμπέρι»... Τα επιχειρήματα 
των κυβερνώντων έχουν στόχο την 
επανάπαυση και τον αποπροσανα-
τολισμό των συνταξιούχων, των 
εργαζομένων και του λαού, γιατί 
αυτές οι περικοπές θα είναι στο 
διηνεκές και όχι μόνο για τους 
σημερινούς συνταξιούχους. Η αλή-
θεια είναι ότι από τον νέο σφαγια-
σμό κανένας δεν θα γλιτώσει. Όλοι 
οι συνταξιούχοι θα έχουν δραματι-
κές μειώσεις με τον ένα ή τον άλλο 
τρόπο στο με κόπο και αίμα πληρω-
μένο εισόδημά τους.

Πρέπει, βέβαια, να... αναγνωρί-
σουμε ότι η σημερινή κυβέρνηση 
δεν έχει μόνο θανατηφόρα πολιτι-
κή, αλλά και προπαγάνδα που κάνει 
την τρίχα τριχιά. Ισχυρίζεται ότι θα 
υπάρξουν και αυξήσεις σε συντά-
ξεις και αυτό προσπαθεί να το 
γενικεύσει. Η αλήθεια είναι ότι για 
μια μερίδα συνταξιούχων, κυρίως 
από τις πρώην ΔΕΚΟ, που έχουν 
πληρώσει στον εργασιακό τους βίο 
υπέρογκες κρατήσεις και έχουν 
πολλά χρόνια εργασίας, θα προκύ-
ψουν κάποιες μικρές αυξήσεις στις 
σημερινές τους συντάξεις που 
έχουν κατακρεουργηθεί τα περα-
σμένα χρόνια. Αλλά και αυτοί στο 
σύνολο των αποδοχών τους θα 
έχουν νέες μειώσεις από την αφαί-
ρεση των οικογενειακών τους επι-
δομάτων και τη μείωση του αφορο-
λόγητου.

Όσο για τα αντίμετρα... Εμείς 
δεν δουλέψαμε και πληρώσαμε τις 
ασφαλιστικές μας υποχρεώσεις σε 
όλη μας τη ζωή, χωρίς να χρωστά-
με σε κανένα δανειστή τις συντά-
ξεις μας και τα δικαιώματά μας για 
να μας τα παίρνουν πίσω, να ανακε-
φαλαιοποιούν τις τράπεζες, τους 
επιχειρηματικούς ομίλους με χρή-
ματα και δικαιώματα που μας ανή-
κουν, για να μας πετούν στο τέλος 
πίσω κάποια ψίχουλα. Αυτό το κοι-
νωνικοασφαλιστικό σύστημα, οι 
συντάξεις, τα δώρα, τα κοινωνικά 
δικαιώματα, οι Συλλογικές Συμβά-
σεις, το 8ωρο και τόσες ακόμα 
κατακτήσεις δεν είναι χάρισμα 
καμιάς κυβέρνησης, δεν αποδόθη-
καν από τη συμπόνια του εκμεταλ-
λευτικού κράτους απέναντι στην 
εργατική τάξη και το λαό, ούτε 
βέβαια με δικαστικές αποφάσεις 
που ορισμένοι τις έκαναν κυρίαρ-
χες τα τελευταία χρόνια.

Είναι κατακτήσεις, αποτέλεσμα 
σκληρών, ταξικών και πολλές 
φορές αιματηρών αναμετρήσεων 
και συγκρούσεων με το εκμεταλ-
λευτικό κράτος, τις πολιτικές δυνά-
μεις που το υπηρετούν, με τις συμ-
βιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσί-
ες. Σε αυτήν τη βάση διεκδικούμε 
το σύνολο των δικαιωμάτων μας, 
τις συντάξεις μας, τη δωρεάν 
ιατροφαρμακευτική μας περίθαλ-
ψη, τα κοινωνικά μας δικαιώματα, 
την προστασία των σπιτιών μας 
από τους πλειστηριασμούς. Στηρί-
ζουμε τους αγώνες των παιδιών και 
των εγγονιών μας για Συλλογικές 
Συμβάσεις, 8ωρο, σταθερά ωράρια 
εργασίας.

Τίποτα θετικό δεν έχουν να περι-
μένουν οι συνταξιούχοι, συνολικά ο 
λαός, από το γνωστό παραμύθι της 
«επαναδιαπραγμάτευσης». Απά-
ντηση στην επίθεση δίνει το οργα-
νωμένο μαζικό, ταξικό, αγωνιστικό 
κίνημα, στο ιερό πεζοδρόμιο, που 
με τους αγώνες του θα διεκδικεί 

αιτήματα με βάση τις πραγματικές 
ανάγκες της εργατικής τάξης και 
του λαού, για την ανατροπή αυτών 
των βάρβαρων πολιτικών. Με 
ακόμα πιο μαζική συμμετοχή στους 
αγώνες και τη δράση των συνταξι-
ουχικών σωματείων
Το προηγούμενο διάστημα, οι 
Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές 
Οργανώσεις πραγματοποίησαν 
μια σειρά από πετυχημένες 
συγκεντρώσεις και κινητοποιή-
σεις σε όλη την Ελλάδα. Ποια 
είναι η πείρα που βγαίνει από 
αυτήν τη δραστηριότητα;

Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα 
των συνταξιουχικών οργανώσεων 
είναι μια καλά οργανωμένη δύναμη 
σε όλη τη χώρα και καλύπτει το 
σύνολο των συνταξιούχων. Ολα 
αυτά τα χρόνια της καπιταλιστικής 
κρίσης, το συνταξιουχικό κίνημα 
οργάνωσε σε όλη τη χώρα εκατο-
ντάδες αγωνιστικές κινητοποιή-
σεις, με όλες τις μορφές, για όλα 
τα ζητήματα, από τον Έβρο μέχρι 
την Κρήτη. Ταυτόχρονα, συμμετεί-
χαμε από κοινού και δώσαμε αγω-
νιστική στήριξη στους αγώνες των 
εργαζομένων, στον κοινό μας 
αγώνα για την ανατροπή των αντι-
λαϊκών πολιτικών.

Με τους αγώνες μας καταφέρα-
με να επιβραδύνουμε και να απο-
κρούσουμε ορισμένα αντισυνταξι-
ουχικά - αντιλαϊκά μέτρα και απο-
φάσεις, καθώς υποχρεώσαμε τους 
κυβερνώντες να αποδώσουν πίσω 
στους συνταξιούχους μια σειρά 
αυθαίρετες παρακρατήσεις, χωρίς 
δικαστήρια, αιτήσεις και προαπαι-

τούμενα, όπως τις κρατήσεις για 
την Υγεία και τις κρατήσεις της 
«εισφοράς αλληλεγγύης» στις επι-
κουρικές συντάξεις, αποκρούσαμε 
τα 25 ευρώ που ήθελαν να επιβά-
λουν για είσοδο στα νοσοκομεία.

Αναδείξαμε τα προβλήματα και 
τις πραγματικές μας ανάγκες. Απο-
καλύψαμε τις ευθύνες της ΕΕ, των 
κυβερνήσεων που υπηρετούν τα 
συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαί-
ου, τον κίνδυνο και τις αιτίες που 
γεννούν τους ιμπεριαλιστικούς 
πολέμους.

Οι συνταξιούχοι μέσα από αυτήν 
τη δράση πολύ καλά έχουν καταλά-
βει ότι η επερχόμενη ανάπτυξη και 
η «καθαρή έξοδος» που ευαγγελί-
ζεται για το καλοκαίρι η κυβέρνη-
ση, καμία σχέση δεν έχει με λύση 
των προβλημάτων τους, αλλά με 
νέες θυσίες στο βωμό των τραπε-
ζών και των επιχειρηματικών ομί-
λων.

Θα είχαμε καταφέρει πολύ 
περισσότερα αν η συμμετοχή των 
συνταξιούχων ήταν ακόμα πιο μαζι-
κή στους αγώνες και τη δράση των 
σωματείων. Αυτό πρέπει να γίνει, οι 
συνταξιούχοι να νικήσουν το φόβο, 
την αδιαφορία, τη θανατηφόρα 
λογική τού «δεν γίνεται τίποτε», τις 
αυταπάτες ότι κάτι μπορεί να αλλά-
ξει με τις προσφυγές στα δικαστή-
ρια ή αν αλλάξει στις εκλογές 
κάποια κυβέρνηση.
Ποιος είναι ο προγραμματισμός 
που βάζετε για τη συνέχεια;

Οι αγώνες μας αποτελούν σημα-
ντική παρακαταθήκη. Η πείρα που 
βγαίνει από αυτήν τη δράση μάς 

δείχνει ότι πρέπει να συνεχίσουμε 
με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστι-
κότητα, αυτό βγαίνει και ως απαί-
τηση των συνταξιούχων που κατά 
χιλιάδες σε όλη τη χώρα παίρνουν 
μέρος σε όλες μας τις δράσεις.

Η φετινή χρονιά έχει ξεκινήσει 
με ένα μαραθώνιο κινητοποιήσεων 
σε όλη τη χώρα. Μέχρι τώρα, έχουν 
πραγματοποιηθεί εκατοντάδες 
συσκέψεις, συνελεύσεις, τοπικές 
και περιφερειακές συγκεντρώσεις. 
Μεγάλες συγκεντρώσεις έγιναν και 
στην Αττική, με πορείες σε υπουρ-
γεία. Αυτή η μαραθώνια πορεία 
συνεχίζεται, εντείνεται και θα ολο-
κληρωθεί μέχρι το τέλος του Ιούνη 
σε πρώτη φάση. Συγκεντρώσεις θα 
έχουμε στην Αττική στις 25 Μάη και 
19 Ιούνη στην πλατεία Εθν. Αντί-
στασης, με αντίστοιχες πορείες 
στο υπουργείο Υγείας και στη 
Βουλή. Στην επαρχία έχουμε ανα-
κοινώσει άλλες κινητοποιήσεις και 
την επόμενη βδομάδα θα δώσουμε 
στη δημοσιότητα νέες περιφερεια-
κές συγκεντρώσεις.

Σημαντικός σταθμός φυσικά 
είναι οι απεργιακές συγκεντρώσεις 
στις 30 Μάη, εκεί όπου οι συνταξι-
ούχοι μπορούν και πρέπει να έχουν 
μαζική συμβολή. Στόχος μας, αίτη-
μά μας, χωρίς να απεμπολούμε 
τίποτα από τις περικοπές που 
έχουμε έως τώρα υποστεί και τις 
διεκδικούμε είναι: Να καταργηθεί ο 
νόμος Κατρούγκαλου, κανένας 
επανυπολογισμός, καμία περικοπή 
στα οικογενειακά μας επιδόματα, 
καμιά νέα φορολογία σε κύριες και 
επικουρικές συντάξεις.

Πολλές φορές έχουμε 
γράψει για το που το πάει 
η κυβέρνηση όσον αφορά 
το κυριολεκτικό τσάκισμα 
των συντάξεων. Μέχρι 
τώρα το πεδίο εφαρμο-
γής των αντισυνταξιουχι-
κών πολιτικών ήταν οι 
ψηφισθέντες νόμοι των 
τριών μνημονίων. Με τη 
«λήξη» όμως αυτών, σαν 
πλαίσια υλοποίησης των 
συμφωνηθέντων με τους 
θεσμούς και ελέγχου από 
αυτούς της πορείας τους, 
μπαίνουν σε εφαρμογή 
νέα πλαίσια και συμφωνί-
ες, που θα επιτρέψουν 
την απρόσκοπτη συνέ-
χεια του ελέγχου της 
υλοποίησης των αντιλαϊ-
κών πολιτικών.

Τα δυο βασικά εργα-
λεία που η κυβέρνηση 
φέρνει και με τη διαδικα-
σία του «ψεκάστε, σκου-
πίστε, τελειώσατε» προω-
θεί, είναι το «Μεσοπρόθε-
σμο Πλαίσιο Δημοσιονο-
μικής Στρατηγικής» 
(ΜΠΔΣ) 2019- 2022 και το 
«Σχέδιο Αναπτυξιακής 
Στρατηγικής», το οποίο 
πάει σε μεγαλύτερο 
βάθος χρόνου. Και είναι 
και τα δύο όχι απλά απο-
καλυπτικά των κυνικών, 
αντισυνταξιουχικών στο-
χεύσεών τους, αλλά 
ξεμπροστιάζουν και κάθε, 
υποκριτική άλλωστε, προ-
σπάθεια της κυβέρνησης 
να παρουσιάσει μια 
«μαγική εικόνα», πως τα 
μέτρα της δεν θα έχουν 
σοβαρές αρνητικές επι-
πτώσεις στις συντάξεις. 
Ακούσαμε μάλιστα τον 
Κατρούγκαλο να εξανί-
σταται πως ο νόμος του 
δεν προβλέπει μείωση 
των συντάξεων, σε αντί-
θετη περίπτωση θα 
παραιτηθεί!!! Σιγά την 
ευθιξία… ψαλιδοχέρη!

Και τα δύο κυβερνητι-
κά σχέδια περιέχουν τους 
ίδιους περίπου κανόνες 
και στόχους για την «ανά-
πτυξη» της οικονομίας 
και ειδικά τους ίδιους 
τρόπους με τους οποίους 
το κράτος θα εξασφαλί-
σει πως, αφ’ ενός θα 
αυξηθούν τα πλεονάσμα-
τα, που θα χρηματοδοτή-
σουν τα επενδυτικά σχέ-
δια του μεγάλου κεφαλαί-
ου (45- 50 δισ. ευρώ από 
το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων και άλλες 
πηγές στην τετραετία 
2019- 2022), αφ’ ετέρου 
πως το κράτος πάλι θα 
απαλλαχτεί από το μεγα-
λύτερο «βάρος» των κοι-
νωνικών δαπανών και την 
ανάγκη χρηματοδότησής 
τους.

Και στα δύο αυτά σχέ-
δια το ασφαλιστικό και 
ειδικά το συνταξιοδοτικό 
βρίσκονται στην πρώτη 
γραμμή. Ο ΣΕΒ και οι 
άλλοι εργοδοτικοί φορείς 
του μεγάλου κεφαλαίου, 
η ΕΕ θεωρούν πως το 
μέρος του ΑΕΠ που 
ξοδεύεται γι’ αυτές είναι 
πολύ μεγάλο. Το 2016 
ήταν περίπου 17,3%, ενώ 
προβλέπεται να πέσει στο 
13,4% το 2020. Και το 
μεγάλο άλμα προς τα 
κάτω θα γίνει από κει και 
μετά μέχρι το 2025, όπου 
η δαπάνη για τις συντά-
ξεις θα πέσει στο 4,8% 
του ΑΕΠ και θα καλύπτει 
μόνο την «εθνική σύντα-
ξη» των 384 ευρώ. Δηλα-
δή μέσα σε 5 χρόνια θα 
χαθεί το 8,6%, και συνολι-
κά από το 2016 το 12,5%. 
Κι όταν λέμε «θα χαθεί» 
εννοούμε πως αντίστοιχα 
θα μειωθούν οι συντά-
ξεις. 

Υπολογίζοντας την 
κατά μέσο όρο 2,16% 

αύξηση του ΑΕΠ, που 
εκτιμά η κυβέρνηση στο 
ΜΠΔΣ από το 2018 μέχρι 
το 2025, τότε η δαπάνη 
για συντάξεις θα πέσει 
από τα 3,1δισ. ευρώ (το 
2016) στο 1 δισ. ευρώ (το 
2025). Η μείωση αυτή θα 
επιβληθεί επειδή τα 
ελλείμματα των ασφαλι-
στικών ταμείων θα μηδε-
νιστούν, οπότε ο κρατι-
κός προϋπολογισμός δεν 
θα χρειάζεται να τα καλύ-
πτει. Είναι απόλυτα λογι-
κό τα ταμεία να μην έχουν 
ελλείμματα, αφού θα 
δίνουν συντάξεις πείνας.

 Έτσι η μόνη κρατική 
χρηματοδότηση θα 
αφορά την κατώτερη 
σύνταξη των 384 ευρώ, 
ενώ το όποιο επιπλέον 
ποσό σύνταξης θα προ-
έρχεται από τις εισφορές 
εργαζομένων- εργοδοτών 
και την ιδιωτική ασφάλι-
ση. Αν υπολογίσουμε τα 
όσα έχουμε ξαναγράψει 
για την ανασφάλιστη και 
μαύρη εργασία, την μείω-
ση των εργοδοτικών 
εισφορών, που σίγουρα 
θα έρθει κάποια στιγμή, 
την τεράστια ανεργία, 
που παρά τις επενδύσεις 
που μπορεί να γίνουν, δεν 
πρόκειται να υποχωρήσει 
σε πολύ χαμηλά ποσο-
στά, είναι αμφίβολο αν οι 
δύο άλλοι «πυλώνες» του 
συνταξιοδοτικού συστή-
ματος θα μπορούν να 
εξασφαλίσουν κάτι παρα-
πάνω πρόσθετο στην 
«εθνική» σύνταξη, άντε 
κάποια ψιλά. Και εκεί 
δένει η διαβεβαίωση της 
Αχτσιόγλου, που αναφέ-
ρουμε στη στήλη «αστεία 
και σοβαρά», ότι οι συντά-
ξεις δεν πρόκειται να 
πέσουν κάτω από 300 
ευρώ. Δηλαδή ακόμα κι 
αυτή η «εθνική» σύνταξη 

των 384 ευρώ δεν θα 
είναι εξασφαλισμένη.

Στο σχέδιο «Στρατηγι-
κής Ανάπτυξης» προβλέ-
πεται επίσης η αύξηση 
των ορίων συνταξιοδότη-
σης από το 2030και μετά 
κατά 4 χρόνια, δηλαδή τα 
εγγόνια μας θα δουλεύ-
ουν μέχρι τα 71 χρόνια 
τους (σήμερα το όριο 
είναι στα 67), ώστε σε 
κάθε περίπτωση να μειω-
θεί δραματικά ο αριθμός 
των συνταξιούχων και οι 
δαπάνες των ταμείων και 
του κράτους να παραμέ-
νουν στα σταθερά αυτά 
επίπεδα ή και να μειώνο-
νται παραπέρα.

Μπορεί λοιπόν να γίνει 
κατανοητό από πού θα 
προέρχεται μεγάλο 
μέρος των πρωτογενών 
πλεονασμάτων, που το 
2022 θα φτάσουν το 
5,19%(!!!) του ΑΕΠ. Κάντε 
το συσχετισμό της σταδι-
ακής μείωσης των συντά-
ξεων και των δαπανών γι’ 
αυτές στο χρονικό αυτό 
διάστημα με την παράλ-
ληλη αύξηση των πρωτο-
γενών πλεονασμάτων και 
το συμπέρασμα είναι 
τόσο φανερό.

Και φυσικά να μην 
ξεχνάμε την φορολογία 
(το αφορολόγητο) που 
όποιος θα παίρνει σύντα-
ξη πάνω από 466 ευρώ 
θα καλείται στην εφορία 
για «προσωπική του υπό-
θεση». Κι αν μείνει το 
αφορολόγητο στα 5600 
και δεν πέσει σε λιγότε-
ρα, ώστε κι ο... τυχερός 
που θα απολαμβάνει τα 
345 ή 384 ή και 300 ευρώ 
(που προοιωνίζεται η κα 
Υπουργός) να μην μένει 
στο φορολογικό απυρό-
βλητο.

Συνταξιοδοτικό: ο τελικός στόχος



ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Ψήφισμα συμπαράστασης της ΟΣΙΚΑ στον 

Παλαιστινιακό λαό
Η Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ καταγγέλλει και κατα-

δικάζει τις νέες σφαγέςσε βάρος του Παλαιστινιακού 
λαού, που πραγματοποιεί το κράτος- δολοφόνος του 
Ισραήλ τη στιγμή των εγκαινίων της Πρεσβείας των Αμερι-
κάνων ιμπεριαλιστών στην Ιερουσαλήμ.

Οι δολοφόνοι του Ισραήλ έχουν την αμέριστη υποστή-
ριξη της ΕΕ, που υποκριτικά καλεί θύτες και θύματα να 
απέχουν από πράξεις βίας. Συνένοχη σ’ αυτά τα εγκλήμα-
τα είναι και η ελληνική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ, που έχει 
συνάψει στρατιωτική συμμαχία με το Ισραήλ και σε κάθε 
περίπτωση, όπως και στη συνάντηση του Τσίπρα με τον 
πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου αθωώνει την Ισρα-
ηλινή κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι αυτή η συμμαχία 
είναι προς όφελος της ειρήνης. Και όπως δήλωσε ο πρε-
σβευτής των ΗΠΑ στον Πειραιά «δίκαια η Ελλάδα είναι ο 
σημαντικότερος σύμμαχος των ΗΠΑ».

Καταδικάζουμε την υποκρισία της απέναντι στο λαό της 
Παλαιστίνης και απαιτούμε να εφαρμόσει την απόφαση 
της Βουλής του Δεκέμβρη 2015 και να προχωρήσει άμεσα 
στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, να απε-
μπλακεί από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, που 
αποτέλεσμα έχουν το αιματοκύλισμα των λαών.

Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Αιτωλ/νίας
Συνεδρίασε στις 22-05-20188 με διευρυμένη σύνθεση 

το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Συνταξιούχων 
Ι.Κ.Α. Ν. Αιτωλοακαρνανίας και αποφάσισε:

- τη συμμετοχή στις απεργιακές συγκεντρώσεις του 
ταξικού κινήματος στο νομό στις 30/5/2018

- την οργάνωση σύσκεψης των ΔΣ των σωματείων 
συνταξιούχων στις 25/5/2018 στο ΕΚ Αγρινίου, όπου πρό-
τεινε να γίνουν συγκεντρώσεις σε όλες τις πόλεις του 
νομού (Ναύπακτο στην 1/6/18, Μεσολλόγγι στις 4/6/18, 
Αμφιλοχία στις 5/6/18, Καινούργιο στις 5/6/18) καθώς και 
συσκέψεις σε ΚΑΠΗ και καφενεία.

Στη σύσκεψη των σωματείων αποφασίστηκε επίσης η 
οργάνωση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας των συνταξιού-
χων στις 14/6/18 στο Αγρίνιο με κύρια αιτήματα όχι στον 
επανυπολογισμό και στη μείωση των συντάξεων μας. Όχι 
στη μείωση του αφορολόγητου. Επαναφορά σε ότι μας 
έχει αφαιρεθεί.

Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ζακύνθου
Με ανακοίνωσή του το σωματείο κάλεσε τους συνταξι-

ούχους σε συμμετοχή στην απεργιακή συγκέντρωση του 
ΕΚ Ζακύνθου στις 30 Μάη, στην οποία τονίζει:

Δεν ξεχνάμε, τα νέα αντιασφαλιστικά μέτρα της κυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ που έρχονται να προστεθούν στις 
δραματικές μειώσεις των συντάξιμων αποδοχών μας απ’ 
τις προηγούμενες κυβερνήσεις.

Να καταργηθεί, να μην εφαρμοστεί ο νόμος 4387/16. 
Διεκδικούμε την ανακεφαλαιοποίηση των αποθεματικών 
των ταμείων και επιστροφή άμεσα όλων των αυθαίρετα 
παρακρατηθέντων.

Συνάδελφοι -σσες συνταξιούχοι 
Εμπιστευτείτε - οργανωθείτε στο σωματείο μας, αγωνι-

στικά να τους φράξουμε το δρόμο, να ανατρέψουμε την 
αντισυνταξιουχική αντεργατική αντιλαϊκή πολιτική τους, 
νικώντας το φόβο, την αδιαφορία, τις αυταπάτες, παίρνο-
ντας καθολικά μέρος στη λειτουργία του σωματείου μας, 
δυναμώνοντας τους αγώνες μας.

Μαζί με τα παιδιά και τα εγγόνια μας, μαζί με τους φτω-
χούς αγρότες και Ε.Β.Ε. να χτίσουμε την δική μας συμμα-
χία, κόντρα στη συμμαχία της βαρβαρότητας που κάνει 
τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχό-
τερους.

Μαζί για τα καθημερινά μας προβλήματα, να ορθώσου-
με ανάστημα και ενάντια στον Πόλεμο των ιμπεριαλιστών 
στην περιοχή μας, να σταματήσει τώρα το εγκληματικό 
μακέλεμα του Ισραήλ στη Παλαιστίνη.

Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Ηρακλείου
Με ανακοίνωσή της η Ένωση κάλεσε «όλους τους 

συνταξιούχους να πιστέψουν στη δύναμή τους και μαζί με 
το εργατικό κίνημα να απαντήσουν στην αντεργατική επί-
θεση με μαζική συμμετοχή στην απεργιακή συγκέντρωση 
του ΠΑΜΕ στις 30-5-2018 στην πλατεία Ελευθερίας. Να 
αναδείξουμε με την μαζικότητά μας το πραγματικό και 
άκρως αναγκαίο για όλους μας το πλαίσιο των αγωνιστι-
κών διεκδικήσεων. 

Δίνουμε την μάχη με τα δικά μας αιτήματα, στη βάση 
των δικών μας συμφερόντων και αναγκών, κόντρα στην 
κυβέρνηση που μας καλεί να αγωνιστούμε για τους στό-
χους του μεγάλου κεφαλαίου, να υιοθετήσουμε αντιδρα-
στικό πλαίσιο απαιτήσεων, να ενστερνιστούμε την προο-
πτική της "δίκαιης ανάπτυξης" που προπαγανδίζουν μαζί 
με τους κεφαλαιοκράτες, την κυβέρνηση και τα υπόλοιπα 
κόμματα της πλουτοκρατίας.

Η "δίκαιη ανάπτυξή" τους σημαίνει περισσότερα προνό-
μια, κίνητρα και φοροαπαλλαγές για τους μεγαλοεπιχειρη-
ματίες και μεγαλύτερη εκμετάλλευση για τους εργαζόμε-
νους και τους συνταξιούχους. Σημαίνει επιδείνωση των 
όρων ζωής των συνταξιούχων, συμπίεση των δικαιωμάτων 
και μείωση των απαιτήσεών τους. Σημαίνει βαθύτερη 
εμπλοκή στο κουβάρι των ιμπεριαλιστικών αντιθέσεων που 
φέρνουν όλο και πιο κοντά τον πόλεμο. Οι συνταξιούχοι 
αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της ανά-
πτυξης, με τις συντάξεις πείνας και με την προοπτική της 
πλήρης εξαθλίωσης. Αυτή είναι η ανάπτυξη και η στήριξη 
της "υγιούς επιχειρηματικότητας" για την οποία υπερθεμα-
τίζουν οι δυνάμεις του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδι-
καλισμού σε όλους τους κλάδους. 

Για εμάς τους συνταξιούχους ένας δρόμος υπάρχει: Ο 
δρόμος της οργάνωσης και της συλλογικής διεκδίκησης, 
του αγώνα με επίκεντρο τις ανάγκες μας. Ο δρόμος της 
αποφασιστικής αντεπίθεσης, για να γίνουμε εμείς οι κυρί-
αρχοι της ζωής μας και του πλούτου που παράγουμε».

ΣΕΑ Θεσσαλονίκης
Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές οργανώσεις με 

αποφάσεις τους συμμετείχαν:
1. στην κινητοποίηση για τα προβλήματα Υγείας την 

Τετάρτη 23 Μάη ώρα 09:30 στο νοσοκομείο «Γ. 
Γεννηματά».

2. στην Απεργία που κήρυξε η ΓΣΕΕ την Τετάρτη 30 Μάη 
ώρα 10:00 στο Άγαλμα Βενιζέλου.
Επίσης διοργάνωσαν:
- Σύσκεψη- ενημέρωση των συνταξιούχων της περιοχής 

Άνω και Κάτω Τούμπας, Τριανδρίας και Πυλαίας την 
Πέμπτη 7 Ιούνη στο Πολιτιστικό Κέντρο Τούμπας και

- Αγωνιστική κινητοποίηση των συνταξιούχων την 
Πέμπτη 14 Ιούνη στο Άγαλμα Βενιζέλου

Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. 
Θεσσαλονίκης

Αγωνιστική κινητοποίηση αποφασίστηκε για τα οξυμένα 
προβλήματα της Υγείας στην Κεντρική Μακεδονία την 
Τετάρτη 20/6, στις 10 π.μ., έξω από το Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 
σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε μετά από κάλεσμα 
του Συλλόγου Προσωπικού Ιδιωτικών Κλινικών, Ιατρείων 
και Εργαστηρίων Βόρειας Ελλάδας. Στη σύσκεψη συμμε-
τείχαν ακόμα τα Σωματεία Εργαζομένων των Νοσοκομεί-
ων Θεαγένειου και ΑΧΕΠΑ, τα Συνδικάτα Οικοδόμων, 
Εμποροϋπαλ Ν. Θεσσαλονίκηςλήλων, Χημικής Βιομηχανί-
ας και Επισιτισμού - Τουρισμού Θεσσαλονίκης και το 
Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ νομού Θεσσαλονίκης.

Στο ψήφισμα των Σωματείων περιγράφεται η κατάστα-
ση που επικρατεί στην Υγεία, με τις ουρές στις εφημερίες, 
στις λίστες χειρουργείων και θεραπειών, στις διαγνωστι-
κές εξετάσεις λόγω έλλειψης του αναγκαίου προσωπικού 
και του τεχνολογικού εξοπλισμού. Κόντρα σε αυτήν την 
πολιτική, τα Σωματεία καλούν τους εργαζόμενους και το 
λαό της περιοχής να παλέψουν, μεταξύ άλλων, για: 
Κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας στην 
Υγεία και παροχή όλων των υπηρεσιών αποκλειστικά από 
το κράτος, δωρεάν σε όλους, χωρίς πλαφόν και περικο-
πές. Μαζικές προσλήψεις υγειονομικών όλων των κλάδων 
και ειδικοτήτων με μόνιμη σχέση εργασίας. Μονιμοποίηση 
όλων των εργαζομένων με παντός είδους προσωρινή απα-
σχόληση. Δημόσια ΠΦΥ, προσανατολισμένη στην πρόλη-
ψη. Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για Νοσοκο-
μεία, Κέντρα Υγείας, ΕΟΠΥΥ κ.ά.

Ένωσης Συνταξιούχων ΙΚΑ Καλαμάτας
Στην απεργιακή συγκέντρωση των συνδικάτων των 

εργαζομένων στις 30 Μάη συμμετείχαν οι συνταξιούχοι, 
μετά από κάλεσμα της Ένωσης. Στο χαιρετισμό του ο 
πρόεδρος της Π, Θεδώρου τόνισε:

«Η Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ Καλαμάτας χαιρετίζει την 
σημερινή Γενική Απεργία με την συμμετοχή και των μεγα-
λύτερων επιστημονικών συλλόγων της χώρας μας κατά 
της λιτότητας, ανεργίας και υπερφορολόγησης. Είναι 
γεγονός ότι τα μεγαλύτερα οικονομικά θύματα αυτής της 
οικονομικής πολικής της κυβέρνησης μεταξύ των άλλων 
είναι οι μισθωτοί και συνταξιούχοι στα οκτώ χρόνια συνε-
χιζόμενης λιτότητας και ανεργίας.

Ήδη η κυβέρνηση με τον τρόπο της μας ωθεί προς την 
μεγαλύτερη οικονομική εξαθλίωση, αφού με τα νέα οικο-
νομικά μέτρα, σύμφωνα με τους οικονομικούς αναλυτές, 
θα χάσουμε από δύο έως τρείς συντάξεις το χρόνο .

Κύριοι της κυβέρνησης, κ. Πρωθυπουργέ, επικαλείστε 
ότι το κράτος μας έχει μεγάλα οικονομικά πλεονάσματα, 
τότε δώστε μας πίσω όλα αυτά που παρανόμως μας έχετε 
παρακρατήσει. Δώστε τις συντήξεις σε 200.000 συνταξι-
ούχους, μεριμνήστε για τις συντάξεις χηρείας, δώστε πάλι 
το ΕΚΑΣ και άλλα που τα έχουμε κάνει γνωστά σε όλους. 
Για τις οικονομικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν σε βάρος 

μας δεν έχουμε απολύτως καμία ευθύνη. Ευθύνη έχουν 
αυτοί που μας κυβέρνησαν και μας κυβερνούν, έχοντας 
μειώσει τις συντάξεις περίπου στο 50%.

Εμείς δεν καταβαίνουμε τι θα πει επανυπολογισμός και 
προσωπική διαφορά των συντάξεων. Εκείνο που ξέρουμε 
είναι ότι συνταξιοδοτηθήκαμε σύμφωνα με τους Νόμους 
του κράτους καταβάλλοντας τις νόμιμες εισφορές μας 
που έφταναν και στο 47% των κρατήσεων του μισθού μας.

Πρέπει να γνωρίζετε όλοι ότι οι συνταξιούχοι έχουν και 
την πείρα, και την θέληση, και την τόλμη του αγώνα. Τέλος 
εμείς δεν θα επιστρέψουμε σε κανένα να γίνουμε επαίτες 
στην πατρίδα μας και δεν θα χαρίσουμε σε κανέναν αυτά 
που με κόπο και αγώνες κατακτήσαμε. Ο αγώνας θα είναι 
συνεχής».

Παλλεσβιακή Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ και 
συναφών Φορέων 

Με ανακοίνωσή της η Ένωση κάλεσε όλους τους 
συνταξιούχους στην πανσυνταξιουχική συγκέντρωση, που 
οργάνωσε στις 11 Ιούνη στο παλιό Εργατικό Κέντρο, στην 
οποία παρευρέθηκαν και μίλησαν ο Πρόεδρος της ΟΣΙΚΑ 
Δ, Κουμπούρης και ο Γραμματέας της Μ. Ραλλάκης.

«Η κατάσταση στο χώρο της υγείας, η ιατροφαρμακευ-
τική περίθαλψη μέρα με τη μέρα πάει από το κακό στο 
χειρότερο. Η έλλειψη μόνιμου ιατρικού προσωπικού όλων 
των ειδικοτήτων, καθώς και νοσηλευτικού τόσο στο νοσο-
κομείο, όσο και στο πρώην ΙΚΑ, επιβαρύνουν ακόμα περισ-
σότερο τη κατάσταση (πάνω από 3-4 μήνες κλείνονται τα 
ραντεβού), με αποτέλεσμα πολλοί συνάδελφοι μας να 
οδηγούνται στον ιδιωτικό τομέα.

 Όσο αφορά τις συντάξεις μας η επίθεση είναι ολομέ-
τωπη. Θα γίνει σφαγή με τον νόμο Κατρούγκαλου!! Στη 
πράξη θα σημαίνει μείωση έως και 40%. Να σημειώσουμε 
ότι όλα αυτά τα χρόνια μέχρι και σήμερα έχουμε χάσει 26 
συντάξεις, πάνω από 10 δις ευρώ.

Η κοροϊδία και το ψέμα τους περισσεύουν. Μας λένε ότι 
θα βγούμε τον Αύγουστο απ’ τα μνημόνια και ότι θα γυρί-
σει η ανάπτυξη. Εκείνο όμως που δεν μας λένε είναι ότι η 
ανάπτυξη τους θα στηριχτεί πάνω στα δικά μας ισοπεδω-
μένα δικαιώματα. Λες και απευθύνονται σε «προβατοειδές 
κοινό» και όχι σε ανθρώπους που επί δεκαετίες προσέφε-
ραν τον ιδρώτα τους και τον κόπο τους, ο οποίος καταλε-
ηλατήθηκε προς όφελος των τραπεζιτών, των εφοπλιστών, 
των μεγαλοβιομηχάνων. Εκεί δεν πήγαν τα λεφτά μας 
κύριοι;

Ε! φτάνει πια ο εμπαιγμός. Θα μας βρείτε απέναντι σε 
κάθε βήμα.

Το συνταξιουχικό κίνημα δεν το βάζει κάτω. Είναι κίνη-
μα ζωντανό, μαχητικό, ανυπότακτο και αλύγιστο. Μαζί με 
τους εργαζόμενους θα δώσει τον αγώνα και θα βάλει το 
δικό του λιθαράκι, για το χτίσιμο μιας κοινωνίας όπου δίκιο 
θα είναι το δίκιο του εργάτη. Διεκδικούμε ότι με τη βία μας 
έχετε αφαιρέσει. Τις συντάξεις μας, τη Κοινωνική Ασφάλι-
ση δεν μας τα χαρίσατε τα κερδίσαμε με αγώνα. Θα τα 
διεκδικήσουμε μέχρι τέλους.

Συνεργαζόμενα Συνταξιουχικά Σωματεία 
ΙΚΑ- Δημοσίου- ΟΑΕΕ Λιβαδειάς

Με ανακοίνωσή τους τα σωματεία κάλεσαν τους συντα-
ξιούχους του νομού στη συγκέντρωση που έγινε στις 7-6-
2018 στις 11 στην κεντρική πλατεία της Λιβαδειάς τονίζο-
ντας:

«Σε όλη τη χώρα οι συνταξιούχοι είναι στο δρόμο του 
αγώνα! Χιλιάδες συνταξιούχοι κινδυνεύουν να μείνουν 
κυριολεκτικά στους δρόμους με την εφαρμογή του νόμου 
Κατρούγκαλου τη μείωση της προσωπικής διαφοράς, την 
επιβολή της φοροληστείας, την διάλυση της δημόσιας 
υγείας. Καλούμε τους συνταξιούχους να νικήσουν το 
φόβο, την αδιαφορία, την καταστρεπτική αντίληψη του 
"δεν γίνεται τίποτα" να γραφτούν στα σωματεία και να 
πάρουν αποφασιστικά μέρος στον αγώνα τώρα!, αύριο θα 
είναι αργά! Ένας δρόμος υπάρχει ο δρόμος της οργάνω-
σης και της συλλογικής διεκδίκησης! Μπορούμε να τους 
σταματήσουμε!!! 

Στη συγκέντρωση παρευρέθηκε και μίλησε ο πρόεδρος 
της ΟΣΙΚΑ Δ. Κουμπούρης

Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ- ΟΚΑ 
Λουτρακίου- Περαχώρας- Αγ. Θεοδώρων
Το ΔΣ του σωματείου κάλεσε τα μέλη του στην χρονιά-

τικη συνέλευσή του την Κυριακή 17 Ιούνη στην αίθουσα 
του Εργατικού Κέντρου με θέματα (1) τον απολογισμό των 
πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου στην προηγού-
μενη περίοδο και (2) τον προγραμματισμό δράσης για το 
2018- 19.

Σωματείο Συνταξιούχων Μήλου
Σε ανακοίνωσή του ΔΣ ενημερώνει για την συγκρότηση 

του νέου ΔΣ και επισημαίνει:
Πρόεδρος :   Μάλλης Γεώργιος του Ζήσιμου
Αντιπρόεδρος : Μάλλης Γεώργιος του Αντρέα
Γραμματέας :  Μαλαχίας Δημήτριος
Ταμίας :    Βεντούρη Ασπασία 
Μέλος :    Μάλλης Νικόλαος 
«Το σωματείο μας αγωνίζεται για την προάσπιση των 

συμφερόντων των συνταξιούχων ενάντια στις όποιες πολι-
τικές μας αφαιρούν το δικαίωμα να ζήσουμε με μια αξιο-

Ο υποκατώτατος μισθός δεν 
πρόκειται ν’ ανέβει στα 751 ευρώ. 
Η σύνταξη θα πάει στα 300 ευρώ. 
Τα όρια συνταξιοδότησης στα 71 
χρόνια. Η φοροληστεία θα μας 
τσακίσει. Τώρα να βγούμε όλοι 
στους δρόμους. Γιατί εμείς, οι 

εργάτες, οι νέοι, οι συνταξιούχοι, οι 
εργαζόμενοι, ο λαός δεν ζούμε με 

300 ευρώ.



ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
πρεπή σύνταξη. Αγωνιζόμαστε ενάντια στη ληστεία των 
εισφορών μιας ζωής από τη δουλειά μας μαζί με τους 
συνταξιούχους όλης της χώρας που εκφράζονται από τις 
συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις όλων των 
κλάδων. Απαιτούμε την κατάργηση του Νόμου Κατρού-
γκαλου (ν. 4387/16) που θα οδηγήσει σε νέα απαράδεκτη 
μείωση των συντάξεων από τον Ιανουάριο του 2019. Αγω-
νιζόμαστε επίσης για την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας 
και περίθαλψης στην Ελλάδα. Οι συνταξιούχοι είμαστε 
στους δρόμους σε ένα συνεχόμενο αγώνα για τη διεκδίκη-
ση του ίδιου του δικαιώματος μας στη ζωή.

Καλούμε όλους τους συνταξιούχους της Μήλου να 
συσπειρωθούν στο σωματείο μας. Στο σωματείο μας μπο-
ρούν να γίνουν μέλη όλοι οι συνταξιούχοι της Μήλου από 
όποιο ταμείο και αν προέρχονται. Η δύναμη μας είστε και 
μόνο εσείς. Αν έχουμε την εμπιστοσύνη σας, αν είναι οι 
συνταξιούχοι της Μήλου μέλη του σωματείου μας, τότε 
και μόνο τότε θα είμαστε δυνατοί επειδή είμαστε ενωμέ-
νοι!»

Σωματεία Συνταξιούχων Πύργου
Μαχητική συγκέντρωση στην Πλατεία ΟΤΕ στον Πύργο, 

πραγματοποίησαν στις 17 Μάη, τα συνταξιουχικά σωμα-
τεία της περιοχής, ανταποκρινόμενα στο κάλεσμα των 
Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων για μαζικό 
ξεσηκωμό ενάντια στη νέα κλιμάκωση της αντιασφαλιστι-
κής επίθεσης. Στη διάρκεια της κινητοποίησης επέδωσαν 
το ψήφισμα με τις θέσεις και τα αιτήματά τους στον 
εκπρόσωπο του ΙΚΑ, ενώ διατράνωσαν την αποφασιστικό-
τητά τους να συνεχίσουν τον αγώνα τους.

Στη συγκέντρωση χαιρέτισαν ο Πάνος Γιάνναρος πρόε-
δρος σωματείου συνταξιούχων ΙΚΑ Πύργου, ο Πέτρος 
Καπαρέλης Πρόεδρος σωματείου συνταξιούχων ΟΑΕΕ 
Πύργου και ο Κωνσταντίνος Γεροπαναγιώτης μέλος της 
διοίκησης της ομοσπονδίας συνταξιούχων ΟΑΕΕ την 
κεντρική ομιλία έκανε ο Παναγιώτης Σοφός, αντιπρόεδρος 
της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ. 

Όπως τόνισαν στις ομιλίες τους, δεν αποδέχονται το 
νόμο Κατρούγκαλου και τις θανατηφόρες διατάξεις του, 
προσθέτοντας ότι για τους συνταξιούχους υπάρχει μόνο ο 
δρόμος του αγώνα. Κάλεσαν τους συνταξιούχους να 
πιστέψουν στη δύναμή τους και μαζί με το εργατικό κίνημα 
να απαντήσουν στην αντεργατική επίθεση

Σύλλογος Συνταξιούχων ΙΚΑ Τυρνάβου
και Περιχώρων 

Σε ανακοίνωση για τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών αναφέρει:
«Προς όλους τους συναδέλφους συνταξιούχους του ΙΚΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας χαιρετίζει 
όλους τους συναδέλφους συνταξιούχους του ΙΚΑ και ιδι-
αίτερα όσους πήραν μέρος στην Εκλογοαπολογιστική 
Γενική Συνέλευση και στις εκλογές. Χαιρετίζουμε όσους 
συνέβαλαν και βοήθησαν στην πραγματοποίηση της εκλο-
γικής διαδικασίας.

Τα δύσκολα είναι μπροστά μας, οι παράνομες παρα-
κρατήσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, ο επανυ-
πολογισμός των συντάξεων με την προσωπική διαφορά 
που θα επιφέρει μειώσεις κατά μέσω όρο 18%, η μείωση 
του αφορολόγητου στα 5.600 ευρώ θα έχει σα συνέπεια 
να χάσουμε ακόμα δύο συντάξεις. Το 2019 θα εξαφανιστεί 
εντελώς το εναπομείναν ΕΚΑΣ για όσους το παίρνουν 
ακόμα, οι συντάξεις χηρείας γίνονται ανέκδοτο. 

Η φοροληστεία, οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί ακόμα 
και σε όσους χρωστούν 500 ευρώ και πάνω, οι λογαρια-
σμοί του ρεύματος, του νερού, οι ελλείψεις στα νοσοκο-
μεία, κάνουν εφιαλτική τη ζωή μας. Η 4η αξιολόγηση και 
τα προαπαιτούμενα θα δυσκολέψει περισσότερο τη ζωή 
μας. Χρειαζόμαστε ένα ακόμα πιο γερό, πιο μαζικό Σύλλο-
γο να μπορεί να αντιμετωπίζει, να παλεύει, μαζί με όλους 
τους συνταξιούχους των άλλων κλάδων, με την Ομοσπον-
δία μας, τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα (Σ.Ε.Α).

Καλούμε όλους τους συναδέλφους συνταξιούχους να 
πλαισιώσουν το Σύλλογό μας, να δυναμώσουμε τον αγώνα 
για μια ζωή που μας αξίζει

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο είναι:
Πρόεδρος   Καλαμάς Κωνσταντίνος 
Αντιπρόεδρος  Καραγιάννης Ευστράτιος
Γραμματέας  Φουσέκης Παναγιώτης
Ταμίας    Κουγιώνη Στυλιανή
Μέλη: Μπαϊρακτάρης Νικόλαος, Μπουντουλούλης 

Ευάγγελος, Τσικούρας Γεώργιος
Αναπληρωματικό μέλος: Γανός Δημήτριος

Συνεργαζόμενα Σωματεία συνταξιούχων 
ΙΚΑ- ΟΑΕΕ- Δημοσίου Ν. Φθιώτιδος

Με ανακοίνωσή τους τα τρία σωματεία κάλεσαν τα μέλη 
τους και όλους τους συνταξιούχους στη συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν στις 16 Μάη έξω από 
την Εφορία. Στην ανακοίνωση επισημαίνουν πως: «οι 
συντάξεις μας που τις πληρώσαμε σε όλη μας τη ζωή με 
τη δουλειά μας, με τις καταστροφικές, αντισυνταγματικές 
διατάξεις του ν.4387/16 γίνονται προνοιακά επιδόματα. Με 
όπλο τον αγώνα μας να μην τους το επιτρέψουμε. Να 
εκφράσουμε την αντίθεσή μας απέναντι στις αντισυνταξι-
ουχικές- αντιασφαλιστικές πολιτικές, που εφάρμοσαν 
όλες οι κυβερνήσεις και η σημερινή. Τα εκατομμύρια των 
συνταξιούχων να μην γίνουμε επαίτες».

Συνεργαζόμενα Συνταξιουχικά Σωματεία ΙΚΑ, 
ΟΑΕΕ Αιγάλεω– Χαϊδαρίου – Αγ. Βαρβάρας

Μαζική συγκέντρωση οργάνωσαν τα σωματεία στην 
πλατεία του σταθμού του Μετρό Αιγάλεω την Τρίτη το 
απόγευμα στις 12 Ιούνη με βασικά αιτήματα:

- την κατάργηση του ν. 4387/16
- το αποκλειστικά δημόσιο, δωρεάν σύστημα υγείας και 

πρόνοιας, παροχής φαρμάκων
- το άνοιγμα του νοσοκομείου «Λοιμωδών»
- την πλήρη λειτουργία των ιατρείων του πρώην ΙΚΑ και 

των Κέντρων Υγείας σε κάθε Δήμο
- να μην κλείσουν τα ψυχιατρεία ΨΝΑ (ΔΑΦΝΙ) και Δρο-

μοκαϊτιου
-να χρηματοδοτηθεί και αποσυμφορηθεί το «ΑΤΤΙΚΟΝ» 

νοσοκομείο 
- να καταργηθούν οι φόροι και τα χαράτσια.
Δεκάδες συνταξιούχοι γέμισαν το χώρο της συγκέ-

ντρωσης, όπου μετά τις ομιλίες των προέδρων των σωμα-
τείων ΙΚΑ και ΟΑΕΕ, τον χαιρετισμό του εκπροσώπου του 
ΔΣ της ΟΣΙΚΑ που κάλεσαν σε ανυποχώρητο και διαρκή 
αγώνα, ώστε να ανατραπεί η αντεργατική και αντιλαϊκή 
πολιτική, ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα από μικρή 
κομπανία.

Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ-ΟΚΑ 
Αμαρουσίου & Γύρω Δήμων

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αρχαιρεσιών
Μετά τις εκλογές της 20.3- 01.4.18 που είχαμε στο 

Σωματείο μας, το νεοεκλεγέν Δ.Σ συνήλθε σε Σώμα στις 
13.4.18 και εξέλεξε το Προεδρείο του. ως εξής:

Πρόεδρος   Καραδήμας Ιωάννης
Αντιπρόεδρος Μαρίνογλου Ευτυχία
Γραμματέας  Δημητροπούλου Χριστίνα
Ταμίας  Λαμπρόπουλος Ιωάννης
Μέλη   Κατσαρός Θωμάς, Κίτσιος Ευάγγελος 

& Ντέμου Αναστασία
Το Δ.Σ ευχαριστεί όλες και όλους που συμμετείχαν στις 

εκλογές . Ιδιαίτερα ευχαριστεί όλους αυτούς που βοήθη-
σαν στην όλη διαδικασία. Το νέο Δ.Σ ανανεωμένο και 
δυνατότερο, με τη στήριξη των μελών του, θα παλέψει 
μαζί με το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα , για να αποτρέ-
ψουμε την εφαρμογή των καταστρεπτικών αντισυνταξιου-
χικών διατάξεων.

Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ελευσίνας
και Περιχώρων

Σε Γενική συνέλευση των μελών στις 24/5/18 αποφασί-
στηκε το παρακάτω ψήφισμα:

1) Η πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζετε 
σε βάρος των συνταξιούχων με την στήριξη της ΕΕ του 
ΔΝΤ και των αστικών πολιτικών κομμάτων. Η επίθεση αυτή 
παίρνει τη μορφή χιονοστιβάδας εναντίον μας, αφού από 
την 1/1/2019 θα μας αφαιρεθούν με την μέθοδο του επα-
νυπολογισμού τουλάχιστον δύο συντάξεις και από τη μεί-
ωση του αφορολόγητου άλλη μία μετατρέποντάς τες σε 
προνοιακά επιδόματα. Μας εμπαίζουν ξεδιάντροπα όταν 
μιλάνε για καθαρή έξοδο από τα μνημόνια γιατί τα μέτρα 
που ψήφισαν τα ψήφισαν να μείνουν για πάντα. Μας 
εμπαίζουν επίσης ξεδιάντροπα όταν βαφτίζουν αντίμετρα 
ψίχουλα με κάρτα σίτισης έκφραση της απόλυτης φτώ-
χειας και πιθανόν κάποιο εφάπαξ επίδομα ενώ μετατρέ-
πουν τους συνταξιούχους και ένα μεγάλο μέρος του λαού 
σε ζητιάνους. 

2) Δεν θα ανεχτούμε αυτήν την κατάσταση. Θα παλέ-
ψουμε να μην εφαρμοστούν στη ζωή οι νόμοι εκτρώματα 
που ψηφίστηκαν στη βουλή. Να σταματήσει ο εμπαιγμός 
ότι τώρα τελείωσαν τα δύσκολα. Τα δύσκολα τώρα αρχί-
ζουν. Σε κάθε αξιολόγηση που θα μας κάνουν κυβέρνηση 
και δανειστές, για κάθε δόση και υποδόση , θα παίρνονται 
και νέα μέτρα εις βάρος μας και εις βάρος του λαού. Με 
τον νόμο που τον βαφτίζουν αναπτυξιακό θα εξαφανίσουν 
ότι έχει απομείνει από τα δικαιώματά μας για να φουσκώ-
σουν τις τσέπες των μεγαλοεπιχειρηματιών των τραπεζι-
τών και των δανειστών. Δεν σκύβουμε το κεφάλι! Θα 
παλέψουμε για δρόμο ανάπτυξης, που στόχο θα έχει όχι 
την αύξηση των κερδών του κεφαλαίου αλλά τις πραγμα-
τικές ανάγκες του λαού και της χώρας μας.

Με ψήφισμά της επίσης η ΓΣ κατήγγειλε την λειτουργία 
του ΧΥΤΑ Φυλής σαν υγειονομική “βόμβα” για την υγεία 
του λαού και της νεολαίας της Δυτικής Αθήνας και του 
Θριασίου, που υποβαθμίζει τη ζωή των λαϊκών στρωμά-
των.

Προβάλλοντας τα βασικά αιτήματα δεκαετιών του 
εργατικού και λαϊκού κινήματος της ευρύτερης περιοχής, 
τονίζοντας τις ευθύνες των κυβερνήσεων κάλεσε τους 
συνταξιούχους να πάρουν μαζικά μέρος στην συγκέντρω-
ση– πορεία των σωματείων και φορέων που έγινε την 
Τετάρτη 06/06/2018 07.30 το απόγευμα στη Λ. Φυλής. Η 
ανταπόκριση των συναδέλφων στο κάλεσμα ήταν εντυπω-
σιακή, με μαζική συμμετοχή.

Σε ψήφισμα επίσης κατήγγειλε τους ιμπεριαλιστικούς 
πολέμους στην περιοχή μας, εξέφρασαν την αλληλεγγύη 
τους στον Παλαιστινιακό λαό και καταδίκασαν την πολιτι-
κή της κυβέρνησης που δίνει γή και ύδωρ στους Αμερικα-
νούς

Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ηλιούπολης- 
Δάφνης- Υμηττού

Στις 10-15 Μάη έγιναν οι εκλογές για την ανάδειξη νέου 
ΔΣ με μαζική συμμετοχή των μελών του σωματείου. Το νέο 
ΔΣ που εκλέχτηκε και συγκροτήθηκε αποτελούν οι:

Πρόεδρος        Τούνα Άννα
Αντιπρόεδρος      Χιωτέλης Γιάννης
Γ. Γραμματέας      Παπάζογλου Κρίστη
Αναπληρώτρια ΓΓ    Μπακλαμώτη Κατερίνα
Ταμίας         Αθανασιάδης Σπύρος
Μέλη: Αναγνωστόπουλος Νίκος, Πολλάτος Αλέκος, 

Αλικανιώτου Λέτα, Τζούβαλη Λίλη
Το νέο ΔΣ ξεκίνησε τη δράση του οργανώνοντας τη 

συμμετοχή του σωματείου στα συλλαλητήρια της ΣΕΑ 
στις 25/5 και 19/6.

Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ- ΟΚΑ Ν. 
Φιλαδέλφειας- Ν. Χαλκηδόνας- 

Μεταμόρφωσης- Ηρακλείου Αττικής
Το Σωματείο μας στις κατά καιρούς εκδρομές που 

πραγματοποιεί, συνδυάζει τις περιοχές που επιλέγει να 
επισκεφτούν οι Συνάδελφοι, πέρα από ενδιαφέρον φυσιο-
λατρικό, να έχουν και ανάλογο ιστορικό – πολιτιστικό 
περιεχόμενο, σχετικό με τους αγώνες του Λαού μας.

Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιήσαμε στις 26 Μάη διή-
μερη εκδρομή– προσκύνημα στους ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ, όπου 
και πήραμε μέρος στις εκδηλώσεις που οργάνωσε στις 27 
Μάη η ΠΕΑΕΑ– ΔΣΕ της περιοχής, καταθέτοντας και σχε-
τικό στεφάνι. Η πλειοψηφία σχεδόν των Συναδέλφων που 
έλαβαν μέρος στην εκδρομή ελάχιστα ως καθόλου γνώρι-
ζαν για το τι έγινε εκεί τον Μάη του 1944. Από τους ομιλη-
τές της εκδήλωσης, οι περισσότεροι Συνάδελφοι άκουσαν 
για πρώτη φορά για τους θεσμούς που θεσμοθετήθηκαν 
τότε, όπως η Λαϊκή Παιδεία, η Λαϊκή Αυτοδιοίκηση, η 
Λαϊκή Δικαιοσύνη, κ.α. Ακούσαμε ότι για πρώτη φορά στην 
Νεοελληνική ιστορία ψήφισαν και οι γυναίκες που εκείνη 
την εποχή, ιδιαίτερα στην επαρχία αποτελούσαν ένα 
ακόμη υποζύγιο.

Ακούσαμε επίσης ότι στις εκλογές που πραγματοποιή-
θηκαν στην Ελεύθερη Ελλάδα από 15 μέχρι 30 Απρίλη του 
44 (περιοχές απελευθερωθείσες από τον ΕΛΑΣ που κυρι-
αρχούσε το ΕΑΜ από την Πελοπόννησο ως την Θράκη), 
ψήφισαν 1.800.000, ενώ για παράδειγμα στις Βουλευτικές 
του 1936 είχαν ψηφίσει κοντά στο 1.000.000. Η εκδήλωση 
που παρακολουθήσαμε έδωσε έναυσμα για περισσότερες 
συζητήσεις και αναφορές στα γεγονότα εκείνης της περι-
όδου, συσχετίζοντας τα με την σημερινή κατάσταση στη 
Χώρα.

Η Εθνοσυνέλευση των Κορυσχάδων αποτελεί φωτεινό 
παράδειγμα και δείχνει τις τεράστιες Δυνατότητες της 
Εργατικής Τάξης, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων να 
κατέχουν και να ασκούν την οικονομική και πολιτική εξου-
σία προς όφελος τους.Να σημειώσουμε ότι στην διήμερη 
εκδρομή μας, δόθηκε η δυνατότητα να επισκεφθούμε το 
Καρπενήσι, το Μικρό και Μεγάλο Χωριό καθώς και τις 
Μονές Προυσού και Αγάθωνος.

Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων 
ΔΕΚΟ- ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Εκδήλωση οργάνωσε ο σύλλογος στα γραφεία του στις 
12/6/2018 στη μνήμη της σφαγής των κατοίκων του Διστό-
μου από τους Ναζί εγκληματίες το 1944, με την προβολή 
video με ηχητικά- από την ζωντανή αφήγηση μιας γυναί-
κας που επέζησε- και κινηματογραφικά ντοκουμέντα της 
εποχής. Προβλήθηκε επίσης μικρής διάρκειας video με 
φωτογραφικά ντοκουμέντα από τις πρόσφατες σφαγές 
των Παλαιστινίων από τον Ισραηλινό στρατό. 

Με ανακοίνωσή του κατήγγειλε την νέα επίθεση της 
κυβέρνησης σε βάρος των συνταξιούχων με τα νέα μέτρα 
που θα ψηφίσει και υλοποιήσει. Επίσης εξέδωσε και ανα-
κοίνωση έκφρασης συμπαράστασης και αλληλεγγύης 
στον λαό της Παλαιστίνης:

«Καταγγέλλουμε την απάνθρωπη, εγκληματική σε 
βάρος του Παλαιστινιακού λαού Ισραηλίτικη πολιτική. Επι-
βεβαιώνοντας για άλλη μια φορά τον χαρακτηρισμό του 
σαν κράτος- δολοφόνος το Ισραήλ, με ευθύνη της πολιτι-
κής του ηγεσίας και την πλήρη κάλυψη των ιμπεριαλιστών- 
συμμάχων του, τις ΗΠΑ και την ΕΕ αντιμετωπίζει τον 
αγώνα των Παλαιστινίων να αποκτήσουν τη δική τους 
ανεξάρτητη πατρίδα στα δικά τους εδάφη σαν «επιθετική» 
ενέργεια, στην οποία έχει το δικαίωμα να απαντά με έντα-
ση της στρατιωτικής επιθετικότητας, δολοφονώντας δεκά-
δες και τραυματίζοντας χιλιάδες παλαιστίνιους. Μεγάλη 
είναι και η ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης, που από τη 
μια μεριά με υποκρισία «καταδικάζει» την αιματοχυσία κι 
από την άλλη, είτε μέσω των αποφάσεων της ΕΕ, είτε με 
δικές της τοποθετήσεις (ανακοινώσεις υπουργείου εξωτε-
ρικών και κυβερνητικού εκπροσώπου) ξεπλένει την δολο-
φονική πολιτική του Ισραήλ, ενώ ενισχύει και την συνεργα-
σία της με αυτό, βοηθώντας το να εκπαιδεύει τις στρατιω-
τικές δυνάμεις του στις πολεμικές επεμβάσεις του ενάντια 
στα άλλα κράτη της περιοχής.

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη και την συμπαράστασή 
μας στον Παλαιστινιακό λαό, στον αγώνα του για ανεξάρ-
τητη πατρίδα στα εδάφη του, με πρωτεύουσα την Ανατο-
λική Ιερουσαλήμ».
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“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

ΕΑ  15 16 17 18 19 20
ΠΕ % 11,55 12,39 13,23 14,07 14,97 15,87
ΕΣ (ευρώ) 345,6 353,28 360,96 368,64 376,32 384
  21 22 23 24 25 26
  16,77 17,73 18,69 19,65 20,68 21,71
  27 28 29 30 31 32
  22,74 23,95 25,16 26,37 27,79 29,21
  33 34 35 36 37 38
  30,63 32,22 33,81 35,4 37,2 39
  39 40 41 42
  40,8 42,8 44,8 46,8

Προσωπική Διαφορά: πως γίνεται
ο υπολογισμός της

Πίνακας με τα ποσοστά επανυπολογισμού (ΠΕ%)
για τα έτη ασφάλισης (ΕΑ) και την αντίστοιχη εθνική σύνταξη (ΕΣ)

για τα χρόνια ασφάλισης μετά τα 20 η εθνική σύνταξη είναι 384 ευρώ.

- Για τον επανυπολογισμό της σύνταξης χρειάζεται εκκαθαριστικό σύνταξης του 
ασφαλισμένου, στο οποίο φαίνονται ο συντάξιμος μισθός (ΣΜ), τα έτη ασφάλισης 
(ΕΑ) και η αρχική μικτή σύνταξη (ΑΣ)

- Στην αρχική μικτή σύνταξη (ΑΣ) γίνονται οι κρατήσεις των νόμων (1) 3986/11, 
(2)4024/11 και 4051/12, (3) 4093/12, (4) ασθένεια (αναφέρονται στο εκκαθαριστι-
κό της σύνταξης)

 Το άθροισμα 1+2+3+4 αφαιρείται από την (ΑΣ) και προκύπτει η παλιά τελική 
σύνταξη (ΠΤΣ) πριν το νόμο 4387/16

- Με τον επανυπολογισμό του ν. 4387/16 η ανταποδοτική σύνταξη (Αντ.Σ) προκύπτει 
από τον πολλαπλασιασμό του ΣΜ Χ ΕΑ Χ ποσοστό αναπλήρωσης

- Η νέα αρχική σύνταξη (Ν.Σ) προκύπτει από το άθροισμα της ανταποδοτικής σύντα-
ξης (ΑντΣ) συν την εθνική σύνταξη (ΕΣ).

 Από την (Ν.Σ) αφαιρείται η κράτηση ασθένειας 6% και προκύπτει το τελικό νέο 
ποσό σύνταξης (ΤΝΣ) (προ φόρου)

- Η προσωπική διαφορά (ΠΔ) προκύπτει αν από την παλιά τελική σύνταξη (ΠΤΣ)
αφαιρέσουμε την τελική νέα σύνταξη (ΤΝΣ) (προ φόρου)

- Από αυτό μπορούμε να υπολογίσουμε το ποσοστό % της ΠΔ πάνω στην ΠΤΣ
- Σε όσους παίρνουν οικογενειακό επίδομα η περικοπή του θα συμπεριληφθεί μέσα 

στην ΠΔ

Υγεία: η αντιλαϊκή πραγματικότητα
Δυο μέρες πριν την 

συνάντηση της ΣΕΑ με 
τον Πολάκη η κυβέρνηση 
είχε ανακοινώσει τον σχε-
διασμό της για την υγεία, 
αυτήν που είναι σε «στα-
θερή κατάσταση», που 
περιλαμβάνεται στο «ανα-
πτυξιακό σχέδιο». Ασφα-
λώς και είναι σταθερή, 
αφού δεν προβλέπεται 
καμία αύξηση κονδυλίων 
γι’ αυτήν, αντίθετα συνεχί-
ζεται η «διαδικασία αναθε-
ώρησης των δαπανών». 
Είναι σταθερή, αφού τα 
νοσοκομεία και οι εργαζό-
μενοι εκεί έχουν γονατί-
σει, αφού η ΠΦΥ περιορί-
ζεται, αφού το χέρι των 
ασφαλισμένων μπαίνει 
σταθερά στην τσέπη για 
φάρμακα, γιατρούς, εξε-
τάσεις. Κι ασφαλώς δεν 
μπορούν να κατηγορη-
θούν οι εργαζόμενοι στα 
«δημόσια» νοσοκομεία, 
πως ζητάνε υπερβολικά 
πράγματα, όταν βρίσκο-
νται σε συνεχείς αγωνιστι-
κές κινητοποιήσεις, που 
έχουν πυκνώσει το τελευ-
ταίο διάστημα, μέσα και 
από έναν καλύτερο συντο-
νισμό, που αγκαλιάζει 
σχεδόν το σύνολο των 
νοσοκομείων σε όλη τη 
χώρα. Προφανώς το προ-
σωπικό των νοσοκομείων 

δεν τρελάθηκε ξαφνικά 
και αγωνίζεται για αιτήμα-
τα, που κρίνονται κρίσιμα 
για την ομαλή λειτουργία 
τους.

Από πού λοιπόν πηγά-
ζει η αισιοδοξία και καυ-
χησιολογία της κυβέρνη-
σης για τα επιτεύγματά 
της στον χώρο της υγεί-
ας- περίθαλψης; Από την 
προσπάθειά της να εμφα-
νίσει μια μαγική εικόνα, 
που βέβαια δεν έχει καμία 

σχέση με την πραγματικό-
τητα, που βιώνουν τα 
λαϊκά στρώματα. 

Η πραγματικότητα 
αυτή είναι που μας υπο-
χρεώνει να συνεχίσουμε 
να διεκδικούμε, μαζί με το 
εργατικό κίνημα και τους 
εργαζόμενους στις δημό-
σιες δομές το αίτημα που 
με δυο λόγια συμπυκνώ-
νεται στο «δημόσια, απο-
κλειστικά δωρεάν για 
όλους υγεία- περίθαλψη».

Όσο πλησιάζει ο χρό-
νος λήξης της θητείας 
αυτής της κυβέρνησης, τα 
αστικά κόμματα εντείνουν 
την μεταξύ τους αντιπα-
ράθεση, στη βάση βέβαια 
της εφαρμοζόμενης πολι-
τικής, αλλά και ιδιαίτερων 
«ιδεοληψιών» που δήθεν 
συμπληρώνουν τις πολιτι-
κές τους αντιθέσεις.

Έτσι, για τα ζητήματα 
της οικονομίας, ο ΣΥΡΙΖΑ 
αντιπαρατίθεται στην… 
ακραία νεοφιλελεύθερη 
ΝΔ, που μάλιστα, ο πρόε-
δρός της «έχει υποκύψει 
στις ακροδεξιές φωνές» 
μέσα στο κόμμα του. Για 
το Σκοπιανό η σύγκρουσή 
τους πηγάζει από τον 
«εθνικισμό» της ΝΔ απέ-
ναντι στον… ρεαλισμό της 
κυβέρνησης, που θεωρεί 
ώριμες τις συνθήκες να 
λυθούν τέτοια ζητήματα. 
Πάνω κάτω τα ίδια λένε 
και τα άλλα αστικά κόμμα-
τα, με τις όποιες μικροπα-
ραλλαγές, που δεν μπο-
ρούν όμως να καμουφλά-
ρουν τις ομοιότητες των 
πολιτικών επιλογών τους. 
Για το πρόβλημα με την 
ΠΓΔΜ όλα συμφωνούν 
στην ένταξή της στο 
ΝΑΤΟ και την ΕΕ. Έχουν 
αποδεχτεί όλα ένα όνομα 
με τα χαρακτηριστικά που 
προδιαγράφουν οι πιέσεις 
των παραπάνω ιμπεριαλι-
στικών οργανισμών. 
Ακόμα κι οι... δακρύβρε-
χτες φωνασκίες του Λεβέ-
ντη για το όνομα δεν 
έχουν καμία ουσιαστική 
αξία, είναι υποκριτικές, 
αφού συμφωνεί με τη 
βασική απαίτηση ΗΠΑ, 
ΝΑΤΟ και ΕΕ. Είναι χαρα-
κτηριστικό πως οι… διορ-
γανωτές των συλλαλητη-
ρίων δεν προσκαλούν τα 
κόμματα αυτά, γιατί 
ξέρουν πως έχουν ήδη 
συμφωνήσει και δεν 
θέλουν να τα φέρουν σε 

δύσκολη θέση. 
Κι ακόμα δεν έχουν 

καμία διαφορά μεταξύ 
τους για άλλα διεθνή και 
περιφερειακά ζητήματα, 
όπως οι επιλογές για 
βαθύτερη εμπλοκή της 
χώρας μας στις επιλογές 
του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, της 
ΕΕ. Σε πολιτικές και στρα-
τιωτικές, πολεμικές επιλο-
γές. Σε συμμαχίες με αντι-
δραστικές ηγεσίες άλλων 
χωρών, όπως με τους 
δολοφόνους στο Ισραήλ 
και την Σαουδική Αραβία.

Όσο για τα θέματα της 
οικονομίας μια ματιά στις 
θέσεις που διατυπώνουν 
αρκεί για να επιβεβαιώσει 
την πλήρη ταύτισή τους. 
Τι έταξαν όλοι στο κεφά-
λαιο εν όψει των συνεδρί-
ων του ΣΕΒ, ΣΕΤΕ και 
εφοπλιστών; ΝΔ, ΚΙΝΑΛ 
(Γεννηματά, Θεοδωρά-
κης), Λεβέντης, Χρυσή 
Αυγή!! Ευνοϊκό περιβάλ-
λον για τους επιχειρηματί-
ες. Δηλαδή φοροελα-
φρύνσεις και μείωση της 
φορολογίας των κερδών 
τους, μείωση των εργοδο-
τικών ασφαλιστικών 
εισφορών, χρηματοδότη-
ση των θέσεων εργασίας 
που θα δημιουργήσουν οι 
επενδύσεις τους. Να μην 
ξεχνάμε βέβαια την από 
κοινού ψήφιση και των 
τριών μνημονίων, ειδικά 
του 3ου. Και στους ψηφί-
σαντες των δύο πρώτων 
μνημονίων βάζουμε και 
τους ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ, αφού 
σαν συγκυβέρνηση, όχι 
μόνο αρνήθηκαν την κοι-
νοβουλευτική- και μόνο- 
διαφωνία τους σε αυτά, 
αλλά και τα εφάρμοσαν 
και τα καλουπάρισαν 
συνταγματικά (βλέπε 
νόμο Κατρούγκαλου). 
Μάλιστα οι ταυτόσημες 
θέσεις όλων τους εκφρά-
στηκαν για άλλη μια φορά 
κατά τη συζήτηση του 

νομοσχεδίου για «Τον 
θαλάσσιο χωροταξικό 
σχεδιασμό», που αποτυ-
πώνει ακριβώς τις απαιτή-
σεις του μεγάλου κεφα-
λαίου (COSCO, Motor Oil, 
μεγαλοξενοδόχοι και του-
ριστικές επιχειρήσεις 
κ.α.), το οποίο βέβαια 
ψήφισαν κυβέρνηση, ΝΔ, 
ΠΑΣΟΚ και ΠΟΤΑΜΙ. Κι 
άλλωστε όλοι θεωρούν 
πως ισχύει ο «χρυσούς 
κανόνας», πως «το κράτος 
έχει συνέχεια». Τον διατύ-
πωσε ξανά πρόσφατα η 
ΝΔ- θέλοντας να εφησυ-
χάσει ευρωπαϊκούς και 
ντόπιους πολιτικούς και 
οικονομικούς παράγο-
ντες, πως μια δική της 
κυβέρνηση θα εφαρμόσει 
κατά γράμμα ότι έχει 
ψηφίσει και συμφωνήσει η 
σημερινή- και μας θύμισε 
τον ΣΥΡΙΖΑ, που προσπα-
θώντας τον πρώτο καιρό 
που ήταν κυβέρνηση να 
δικαιολογήσει την διαγρα-
φή όχι των μνημονίων, 
αλλά των υποσχέσεών 
του, την πλήρη και αταλά-
ντευτη εφαρμογή όλων 
των αντιλαϊκών νόμων του 
1ου και 2ου μνημονίου, 
τον επικαλέστηκε με την 
ίδια ακριβώς φρασεολο-
γία. Το κράτος έχει συνέ-
χεια!!!

Δεν μας ξεγελούν λοι-
πόν οι κάλπικες αντιπαρα-
θέσεις τους. Αυτές είναι 
μόνο για την καρέκλα, για 
την κυβερνητική εξουσία, 
για το πρωθυπουργιλίκι 
και το υπουργιλίκι. Όλοι 
μαζί όμως αποτελούν την 
μαύρη πολιτική συμμαχία, 
με την οποία βρίσκεται σε 
αντιπαράθεση η εργατική 
τάξη, ο λαός, η λαϊκή κοι-
νωνική συμμαχία. Την 
αντιπαράθεση αυτή πρέ-
πει να την εκτιμήσουμε 
και να την εκφράσουμε με 
καθαρή ταξική και πολιτι-
κή αποφασιστικότητα. Να 
καταδικάσουμε και στη 
συνείδησή μας και στην 
πολιτική επιλογή μας όλες 
αυτές τις δυνάμεις, που 
βάλθηκαν να μας κάνουν 
τη ζωή μαύρη.

Η «διαπάλη» των αστικών κομμάτων

Αστική Δικαιοσύνη: Επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά 
ο ταξικός και πολιτικός ρόλος της

Ακόμα κι ο Σούπερμαν 
θα ζήλευε την ταχύτητα 
με την οποία η… τυφλή 
και ανεξάρτητη δικαιοσύ-
νη αποφάσισε «εν δυο 
νυχτιές» να βγάλει παρά-
νομες και καταχρηστικές 
τις απεργίες των εργαζο-
μένων στις προβλήτες ΙΙ 
και ΙΙΙ του Σταθμού Εμπο-
ρ ε υ μ α τ ο κ ι β ω τ ί ω ν 
(ΣΕΜΠΟ) της θυγατρικής 
DROP της COSCO. Παρ’ 
όλο που οι απεργίες είχαν 
την κάλυψη των ΓΣΕΕ και 
ΕΚ Πειραιά, το δικαστήριο 
στο οποίο προσέφυγε η 
εργοδοσία δεν έχασε ούτε 
δευτερόλεπτο. «Αμ έπος, 
απ’ έργον», τσακ- μπαμ 
έδωσε μια στις απεργίες 

και με βάση τον αντεργα-
τικό, απεργιοκτόνο νόμο 
της κυβέρνησης έβγαλε 
το απαγορευτικό φιρμάνι 
της. Κι η δικαιοσύνη μας 
έχει τα διλήμματά της. 
Ποιον να διαλέξω; Τους 
Εργάτες και τα δικαιώμα-
τά τους ή την πολυεθνική- 
μεγαθήριο; Και η …τυφλή 
ζυγαριά έγειρε προς τα 
εκεί, που σχεδόν πάντα 
γέρνει.

Έχουμε όμως και την 
αντίθετη στάση. Την ανα-
βλητικότητα και κωλυ-
σιέργεια, την αργόσυρτη 
διαδικασία που όλως περι-
έργως, στους σημερινούς 
δύσκολους καιρούς ευνο-
εί μια συγκεκριμένη πολι-

τική ομάδα. Αυτή της Χρυ-
σής Αυγής. Που εκτός 
από την δίκη των στελε-
χών της για την δολοφο-
νία του Π.Φύσσα και άλλα 
τέτοια αδικήματα- που 
κρατάει τρία χρόνια τώρα-
, ο αρχηγός της ΧΑ Ν. 
Μιχαλολιάκος και ο Η. 
Παναγιώταρος κατηγο-
ρούνται και διώκονται ως 
ηθικοί αυτουργοί για την 
δολοφονική επίθεση στον 
Δ. Κουσουρή το 1998. 
Παρά τα αδιάσειστα στοι-
χεία σε βάρος τους (συνο-
μιλίες και ομολογίες 
άλλων στελεχών της ΧΑ) η 
εισαγγελική αρχή ακόμα 
δεν έχει προχωρήσει ούτε 
καν σε προκαταρκτική 

εξέτασή τους. Προφανώς 
η καθυστέρηση αυτή δεν 
οφείλεται σε… όγκο εργα-
σίας, αλλά έχει καθαρά 
πολιτικά κίνητρα με στόχο 
την παραγραφή των ποινι-
κών ευθυνών των δύο 
φασιστών. Ο κίνδυνος για 
την παραγραφή είναι άμε-
σος, καθώς τελειώνουν τα 
χρονικά περιθώρια για την 
άσκηση δίωξης σε βάρος 
τους. Κι η τακτική αυτή 
έχει την πλήρη κάλυψη 
της κυβέρνησης και του 
υπουργού δικαιοσύνης, 
που… κάνει την πάπια 
στην κυριολεξία. Οι επιλε-
κτικές επιλογές και σχέ-
σεις δεν κρύβονται.
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Αν μπορούν να ζήσουν με 

300 ευρώ οι βιομήχανοι, 

οι εφοπλιστές, οι 

μεγαλοξενοδόχοι, 

οι τραπεζίτες, οι 

μεγαλοεπιχειρηματίες, τα 

λαμόγια της οικονομίας 

και τα πολιτικά πιόνια 

τους ας το κάνουν. Δεν 

τους αναγνωρίζουμε το 

δικαίωμα να επιβάλλουν 

και σε εμάς τέτοια ζωή.

Α σ τ ε ί α  κ α ι  σ ο β α ρ ά

Ακούσαμε τη συζήτηση 
σε ρ/φ σταθμό δημοσιο-
γράφου με καθηγητή για 
τις… φτωχές μειώσεις της 
φορολογίας των επιχειρή-
σεων και την ασήμαντη 
επιχορήγηση των θέσεων 
εργασίας, αλλά και σχό-
λια του δημοσιογράφου 
για τους επενδυτές που 
έρχονται και δεν έρχονται 
και γιατί. Συμφώνησε από-
λυτα με τις εκτιμήσεις του 
καθηγητή.

Μάλιστα ο δημοσιο-
γράφος είπε πως αν δεν 
μειωθεί η φορολογία των 
επιχειρήσεων δεν θα 
έρθουν επενδυτές και 
«ούτε καν τα κοράκια, που 
έρχονται να αρπάξουν 
κάτι και να φύγουν», ενώ 
ανέφερε το παράδειγμα 
της UMBER (;), που- όπως 
ισχυρίστηκε- «μόλις της 
είπανε να πληρώσει την 
κοπάνησε»!!

Η πρώτη διαπίστωση 
βέβαια είναι πως και ο 
καθηγητής και ο δημοσιο-
γράφος επανέλαβαν τα 
επιχειρήματα και τις απαι-
τήσεις του ΣΕΒ. Ατόφιες. 
Ανησυχούν για την έλευ-
ση των επενδυτών. Και 
μας βάζουν, γιατί σε εμάς 
απευθύνονται τέτοιες 
εκπομπές, αυτά τα διλήμ-
ματα: Θέλετε επενδυτές 
και επενδύσεις; Αν ναι, να 
ξέρετε πως για να δεχτούν 
να έρθουν πρέπει κι εσείς 
(εμείς) να δεχτείτε να μην 
πληρώνουν φόρους, να 
μην πληρώνουν ασφαλι-
στικές εισφορές, να μην 
πληρώνουν μισθούς και 
μεροκάματα. Και να ξέρε-
τε πως αν δεν έρθουν, οι 
κυβερνήσεις θα σας 
κόβουν συνέχεια τις 
συντάξεις, θα μειώνουν 

τους μισθούς, θα σας 
φορολογούν πιο άγρια. Κι 
ο εκβιασμός δεν σταματά-
ει ούτε για τα κοράκια των 
αγορών!! Ακόμα κι αυτά 
έχουν το δίκιο τους, που 
διστάζουν να έρθουν για 
κάνουν την αρπαχτή τους, 
εφ’ όσον «το περιβάλλον 
εξακολουθεί να μην είναι 
φιλικό για τις επενδύ-
σεις». 

Κρύβουν βέβαια αυτοί 
οι λογοφέροντες πως 
προϋπόθεση για να 
έρθουν οι επενδυτές είναι, 
οι κυβερνήσεις να μας 
κάνουν ακριβώς αυτά. 
Είναι χαρακτηριστικό- το 
γράφουμε κι αλλού- πως 
η ανάπτυξη και οι επενδύ-
σεις θα έρθουν- σύμφωνα 
με τα σχέδια της κυβέρνη-
σης- με την προϋπόθεση 
της διατήρησης του υπο-
κατώτατου μισθού, της 
αύξησης των ορίων 
συνταξιοδότησης, της 
μεγαλύτερης ελαστικο-
ποίησης των εργασιακών 
σχέσεων κλπ. Γι’ αυτό δεν 
πέφτουμε στην παγίδα 
που μας στήνουν οι δημο-
σιολογούντες και οι καθη-
γητές- παπαγάλοι. Και 
βέβαια εμείς- η εργατική 
τάξη, η ταξική πρωτοπο-
ρία της και τα λαϊκά στρώ-
ματα- στο καθεστώς αυτό, 
όσο θα εξακολουθούν να 
υπάρχουν τέτοιοι επενδυ-
τές, κοράκια και μη, θα 
συνεχίσουμε να υπερα-
σπιζόμαστε και να διεκδι-
κούμε τα εργατικά δικαιώ-
ματα. Και δεν πρόκειται 
να παραιτηθούμε από τον 
τελικό στόχο μας, να 
καταργήσουμε μια και 
καλή τους επενδυτές του 
συστήματος.

Επενδυτές:
ο δημοσιογραφικός και 

επιστημονικός εξωραϊσμός 
τους

Ανακοινώθηκε από το Γιούρογκρουπ το επ’ αόριστο 
πάγωμα της εκταμίευσης του 1 δισεκ. ευρώ από τον ESM 
λόγω των μεγάλων οφειλών του ελληνικού δημοσίου 
προς ιδιώτες. Αμέσως η ΝΔ κατάγγειλε την κυβέρνηση 
για αναξιοπιστία κλπ. Η κυβέρνηση απάντησε πως η εκτα-
μίευση θα γίνει μέχρι τις 15 Ιούνη. Απορία: η κυβέρνηση 
ρώτησε το Γιούρογκρουπ πριν βγάλει την ανακοίνωση 
αυτή; Πως μεταφράζει ότι το επ’ αόριστο σημαίνει λίγες 
μέρες. Όπως θα λέγαμε το ψάρι κρέας. Επί τέλους πρέ-
πει κι εμείς να ξέρουμε. Ποιος κυβερνάει αυτή τη χώρα. 
Το Γιούρογκρουπ ή η κυβέρνηση.

Ακούμε στα δελτία ειδήσεων κάθε τόσο για την 
«εκτός ελέγχου» ή «σφοδρή»!!! αντιπαράθεση κυβέρνη-
σης- ΝΔ, την «μετωπική σύγκρουσή τους», την «δια-
σταύρωση των ξιφών τους», την «οξεία επίθεση» της 
ΝΔ και άλλα τέτοια ευτράπελα, που πάντα περιέχει στο 
μενού του ο δικομματικός ή διπολικός ψευτοκαυγάς. 
Από την άλλη το ΚΙΝΑΛ (ΠΑΣΟΚ- ΠΟΤΑΜΙ κλπ), καταγ-
γέλλοντας την κυβέρνηση, αρνούμενη κάθε συνεργα-
σία με ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ, μιλάει για μια αξιόπιστη κυβέρ-
νηση (προφανώς συνεργασίας μεταξύ των αστικών 
κομμάτων που σήμερα αλληλοκαταγγέλλονται). Η 
Ένωση Κεντρώων παραμένει σταθερή στην οικουμενι-
κή κυβέρνηση με τα κόμματα που επίσης τα καταγγέλ-
λει. Τα πράγματα όμως και οι κατεργάρηδες μπαίνουν 
στη θέση τους από τον ΣΕΒ, ο οποίος σχολιάζει πως 
«μια διαφαινόμενη σύγκλιση των πολιτικών δυνάμεων 
του τόπου, παρά την επιθετική ρητορική των κομμά-
των, είναι πηγή ενθάρρυνσης των προσπαθειών μας..», 
ενώ εκτιμά πως από τις ομιλίες των εκπροσώπων των 
κομμάτων στην Γενική συνέλευσή του «φαίνεται να επι-
κρατεί μια όψιμη μετριοπάθεια, που αποτελεί ενθαρρυ-
ντική ένδειξη για εθνική συνεννόηση..». Για να μην 
ξεχνάμε ποιος κάνει παιχνίδι.

Μάζωξη των ΣΥΡΙΖΑΙΩΝ βουλευτών έκανε ο Τσακαλώ-
τος για να τους πείσει για την ανάγκη της εφαρμογής των 
μέτρων για το κόψιμο ειδικά των συντάξεων. Και τους 
είπε το αφοπλιστικό επιχείρημα πως «δεν είναι τώρα η 
ώρα να ανοίξει το θέμα..» της μη εφαρμογής δηλαδή του 
νόμου. Έχει δίκιο ο Ευκλείδης. Όταν ετοιμάζεσαι να κλεί-
σεις το συνταξιοδοτικό, με την χαριστική βολή, δεν γίνε-
ται να το ανοίγεις ταυτόχρονα. Κι εμείς, ενθυμούμενοι το 
γνωστό τραγούδι του Άκη Πάνου, απαντάμε πως «η πιο 
μεγάλη ώρα για να ξεσηκωθούμε είναι τώρα»!!

Η μάζωξη έγινε για να διατυπώσουν κάποιοι βουλευ-
τές του ΣΥΡΙΖΑ τις ανησυχίες τους(!!!), πως αν εφαρμο-
στούν τα μέτρα για τις συντάξεις, δεν θα έχουν μούτρα, 
δεν θα τολμούν να βγουν έξω στους δρόμους των 
εκλογικών περιοχών τους, γιατί θα τους παίρνει ο 
κόσμος, οι συνταξιούχοι με τις ντομάτες. Ε ναι λοιπόν. 
Να κάνουμε τις ανησυχίες τους πραγματικότητα. Να 
γίνουμε οι εφιάλτες τους, αφού αυτοί με τις ψήφους 
τους έγιναν οι δικοί μας. Να μην τολμούν να βγουν από 
το σπίτι τους. Να το πληρώσουν πολιτικά. Όπου βρε-
θούν, όπου σταθούν να είμαστε εκεί να τους θυμίζουμε 
τα αίσχη τους.

Βγήκε κι η Αχτσιόγλου στην ΕΡΤ να μας πείσει πως οι 
περικοπές των συντάξεων δεν θα επιφέρουν δα και τόσο 
σοβαρές ανατροπές. Ποιο το επιχείρημα; Ότι αυτές δεν 
θα πέσουν κάτω από τα 300 ευρώ!!! Στημένο το ερώτημα 
του στημένου δημοσιογράφου, στημένη κι η απάντηση 
της στημένης υπουργού, που μ’ αυτό τον τρόπο θέλησε 
να μας καθησυχάσει!!! Τι παραδέχτηκε στην ουσία με το 
στημένο… αθελά της; Πως οι συντάξεις θα πέσουν στα 
300 ευρώ, αλλά όχι παρακάτω. Και λέμε στημένο, γιατί 
αποτελεί μια ευθεία προειδοποίηση προς τους εργαζόμε-
νους και συνταξιούχους, μια δημιουργία κλίματος μελλο-
ντικών τετελεσμένων για τις συντάξεις. Ας το έχουμε 
κατά νου.

Το τι δικαιολογίες σκαρφίζονται εκεί στην κυβέρνη-
ση και ειδικά τα στελέχη που προέρχονται από τον 
ΣΥΡΙΖΑ για να ωραιοποιήσουν τα σκληρά αντεργατικά- 
αντιλαϊκά μέτρα που παίρνουν, δεν περιγράφονται. 
Λένε λοιπόν πως οι περικοπές στις συντάξεις θα αγγί-
ξουν μόνο το 25% των συνταξιούχων. Ε σιγά σου λέει η 
κυβέρνηση, τι είναι ένα εκατομμύριο συνταξιούχοι, 
ψιλοπράγματα. Λένε πως οι αυξήσεις στον ΕΝΦΙΑ θα 
αφορούν μόνο το 15% των όσων σήμερα φορολογού-
νται με αυτόν. Ε δεν αξίζει τον κόπο να κάνουμε φασα-
ρία για τόσους λίγους (κι αυτοί περίπου ένα εκατομμύ-
ριο). Λένε πόσες οικογένειες έχουν πάνω από τρία 
παιδιά, που τους κόβουμε το επίδομα πολυτέκνων. 
Λίγες σε σχέση με εκείνες που έχουν δυο παιδιά. Οι 
τεράστιοι αυτοί αριθμοί για την κυβερνητική… λογική 
είναι ασήμαντοι. Και πως το είπε ο πρωθυπουργός; 
Έρχεται η εποχή που θα ευημερούν οι άνθρωποι και 
όχι οι αριθμοί!!! Στην περίπτωσή μας βέβαια θα ευημε-
ρούν οι αριθμοί των ανθρώπων που όχι δεν θα ευημε-
ρούν, αλλά θα δυστυχούν. Γιατί εμείς ξέρουμε πως τα 
πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι όπως τα παρουσιάζει 
η κυβέρνηση. Γιατί η κυβέρνηση αυτή συνεχίζοντας το 
έργο των προκατόχων της, υλοποίησε ένα πακέτο 
μέτρων, που δεν άφησε κανέναν από τα λαϊκά στρώμα-
τα που να μην το χτυπήσει άγρια. Η περικοπή των 
συντάξεων τσάκισε κυριολεκτικά όλους τους συνταξι-
ούχους. Η φοροεπιδρομή, με κάθε τρόπο (άμεσοι, 
έμμεσοι φόροι- ΦΠΑ- ΕΝΦΙΑ κ.α.) δεν άφησε κανέναν… 
παραπονεμένο. Οι περικοπές των δαπανών για κοινω-
νικές ανάγκες περιέλαβαν το σύνολο των δικαιούχων. 
Η προσπάθεια όμως της κυβέρνησης να εμφανίσει μια 
μαγική εικόνα, δια της μεθόδου σαλαμοποίησης και 
αποσπασματικής αποτύπωσης των αποτελεσμάτων της 
πολιτικής της δεν περνάει. Όλοι την νιώθουμε στο 
πετσί μας. Κι όλοι θα της δώσουμε την αγωνιστική απά-
ντηση.

Θέλει πολύ θράσος για να πάει ο Τσίπρας να καταθέ-
σει στεφάνι στο σημείο που δέχτηκε το δολοφονικό χτύ-
πημα ο Γρ. Λαμπράκης. Και λέμε θράσος, ίσως και απύθ-
μενο, αφού η κυβέρνηση και το κόμμα του Πρωθυπουρ-
γού ξεδιάντροπα «φτύνουν» τους στόχους του αγώνα 
που ο Λαμπράκης και οι άλλοι αγωνιστές της ειρήνης 
έδιναν τα χαλεπά εκείνα χρόνια. Την έξοδο από το ΝΑΤΟ, 
το κλείσιμο των βάσεων, την μη συμμετοχή της χώρας 
μας σε ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, το όχι στα πυρηνικά. 
Ο Τσίπρας σαν υπεύθυνος της κυβερνητικής πολιτικής 
και πρωτοστατεί στους ΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς και τις 
αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις αυξάνει και εκσυγχρονίζει και 
πυρηνικά ετοιμάζεται να κουβαλήσει στον Άραξο. Στεφά-
νι ιεροσυλίας και όχι τιμής ήταν αυτό.

Με… αγωνία περιμέ-
νουμε όλοι τα περίφημα 
αντίμετρα που η κυβέρνη-
ση θα εφαρμόσει, αξιο-
ποιώντας τα τεράστια 
πρωτογενή πλεονάσματα. 
Αφήνει να εννοηθεί πως 
κάποια από τα αντίμετρα 
θα διατεθούν για ανακού-
φιση των «αδύναμων» - πχ 
συνταξιούχοι- με φορολο-
γικές διευκολύνσεις, ελα-
φρύνσεις κλπ. Στην συνέ-
ντευξη του όμως ο πρω-
θυπουργός στην ΕΡΤ μια 
μέρα πριν ψηφιστεί το 
πολυνομοσχέδιο της 4ης 
αξιολόγησης,  έβαλε τα 
πράγματα στη θέση τους, 
φρόντισε ο ίδιος να μας 
αποκαλύψει ποιους αφο-
ρούν αυτές. Στην ερώτη-
ση του κου Παπαχελά- ο 
οποίος μάλιστα, απαντώ-
ντας στο… πείραγμα του 
Κου Τσίπρα ότι δεν δια-
φωνεί με τις μεταρρυθμί-
σεις, αναφώνησε πως  
συμφωνεί ακόμα περισσό-
τερο όταν τις κάνει μια 
αριστερή κυβέρνηση 
(!!!!)- πως από την κρίση 
και τα μέτρα έχει πληγεί 
ιδιαίτερα η «μεσαία» τάξη, 
ο πρωθυπουργός απάντη-
σε πως το γνωρίζει, γι’ 
αυτό τα αντίμετρα (φορο-
απαλλαγές, φοροευκο-
λύνσεις, μειώσεις εισφο-
ρών κλπ) θα αφορούν τη 
«μεσαία» τάξη, φυσικά και 
τη «μεγάλη».

 Όταν όμως αναφέρο-
νται σ’ αυτήν εννοούν 

κύρια τους μεσαίους και 
μεγάλους επιχειρηματίες, 
που αποτελούν αυτό το 
στρώμα, εκτός των μεγα-
λοκαπιταλιστών, μονοπω-
λίων κλπ. Γιατί βέβαια για 
τους μικρούς (αυτοαπα-
σχολούμενους, μικροε-
παγγελματίες, μαγαζάτο-
ρες κ.α.) δεν ενδιαφέρο-
νται καθόλου.

Έτσι επιβεβαίωσε τις 
καταγγελίες μας πως τα 
αντίμετρα για το λαό είναι 
μια απάτη και πως εργα-
ζόμενοι, άνεργοι, συνταξι-
ούχοι, μικρομεσαίοι αγρό-
τες δεν έχουμε να περιμέ-
νουμε τίποτα από αυτά. 
Πως αυτά θα διατεθούν 
στους επιχειρηματίες για 
να στηριχτούν τα κέρδη 
τους.

Γιατί στην περίπτωση 
που, ας πούμε σκοπεύει 
πράγματι να διαθέσει 
μέρος των πλεονασμάτων 
για το λαό, θα προέκυπτε 
το πολύ απλό ερώτημα: 
Αν πρόκειται να επιστρέ-
ψει λχ στα λαϊκά στρώμα-
τα ένα ποσοστό 50% της 
φορολογίας, γιατί δεν μει-
ώνει τώρα την φορολόγη-
ση στο ποσοστό αυτό. 
Δεν το κάνει και δεν πρό-
κειται να το κάνει γιατί 
όπως έχουμε πει πολλές 
φορές τα αντιλαϊκά μέτρα 
ήρθαν για να μείνουν. Δεν 
μας ξεγελούν λοιπόν όσες 
προσπάθειες ωραιοποίη-
σης της πολιτικής τους κι 
αν κάνουν.

Αντίμετρα:
μια ακόμα απάτη
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Το ποιηματάκι μας
Μου λες πως έχεις ήσυχη
τη συνείδησή σου
Τσίπρα ψευτοαριστερέ
συ κι οι συνένοχοί σου
Και κάθε βράδυ σπίτι σου
κοιμάσαι κουρασμένος
μα εγώ σε βλέπω εφιάλτη
ξυπνός και κοιμισμένος
Ξέρεις το κόλπο το παλιό
νόμους σκαστούς να φέρνεις
και στις πληγές μου αλοιφές
βάζεις, ενώ με γδέρνεις
Κι υπόσχεσαι το εικοσιδυό
κάτι για εμέ να κάνεις
μα μέχρι τότε με κλεψιές
σχεδόν θα με ξεκάνεις
Μ’ αυτά τα πλεονάσματα
που λες πως θα τα πιάσεις
την τσακισμένη ράχη μου 
ίσια θα τηνε φτιάξεις
Και μ’ απειλείς πως αν εσύ
δεν κόψεις τις συντάξεις
θα ‘ρθει ο Κούλης της ΝΔ
και θα μου τις αρπάξει
Αλλά σας έμαθα καλά
μικρέ αριστερούλη
κι εσένα και τον φίλο σου
τον δεξιό το μπούλη
Κι’ όλους τους άλλους κολεγιά
μαζί που ‘χετε στήσει
Φώφη, Λεβέντης, Χρυσαυγή
σκληρά να με χτυπήσει
Μα μάθετέ το όλοι καλά
εγώ πλάτη δε σκύβω
μ’ αγώνα ασταμάτητο 
στο τέλος θα ξεφύγω

Δυο είναι οι αποδιδόμε-
νοι χαρακτηρισμοί στην 
χώρα μας για τον ρόλο 
που έχει αναλάβει και της 
έχουν αναθέσει να παίξει 
στην ευρύτερη περιοχή 
μας. Χαρακτηρισμούς που 
με ιδιαίτερο καμάρι αποδέ-
χεται και επαναλαμβάνει η 
κυβέρνηση. Ο ένας είναι 
του «ηγετικού ρόλου της» 
και ο άλλος είναι του 
«πυλώνα σταθερότητας». 
Για τον δεύτερο έχουμε 
συνηθίσει να τον ακούμε 
τακτικά από τα πρωθυ-
πουργικά και υπουργικά 
χείλη, καθώς και από 
άλλων, όπως του πρέσβη 
των ΗΠΑ. Τον πρώτο η 
κυβέρνηση χρησιμοποιεί 
μέχρι σήμερα με φειδώ, 
ήρθε όμως ο ΥΠΕΞ των 
ΗΠΑ Μ. Πομπέο και κατά 
την πρόσφατη επίσκεψή 
του στην χώρα μας, στη 
συνάντησή του με τον 
Κοτζιά μας απέδωσε με 
κάθε επισημότητα τον 
τίτλο αυτό. Του «ηγετικού 
ρόλου» στην περιοχή.

Κι αναρωτηθήκαμε, πως 
ισχύουν οι δυο αυτοί χαρα-
κτηρισμοί. Σε μια περιοχή, 
την Ανατολική Μεσόγειο 
με όλες τις χώρες που 
βρέχονται από αυτήν, αλλά 
και ευρύτερα να βρίσκο-
νται σε μια διαρκή αναστά-
τωση, με βασικό στοιχείο 
της τις πολεμικές συγκρού-
σεις και αντιπαραθέσεις, 
όπου το μόνο που δεν 
υπάρχει είναι η σταθερότη-
τα, τι σόι πυλώνες της μπο-
ρούν να υπάρξουν; Άλλω-
στε το αποδείχνουν οι κινή-
σεις των ίδιων των ιμπερια-
λιστικών σχηματισμών, 
που έχουν πλημμυρίσει τις 
θάλασσες και τις στεριές 
με κάθε είδους στρατιωτι-
κούς και πολεμικούς σχη-
ματισμούς, παίρνουν 
μέρος σε πολεμικές επιχει-
ρήσεις, ακριβώς επειδή 
δεν υπάρχει σταθερότητα, 
γεγονός για το οποίο αυτοί 
έχουν την αποκλειστική 
ευθύνη.

Επικαλούνται διάφορες 
αιτίες αναστάτωσης, που 
δημιουργούν συνεχή αστά-
θεια στην περιοχή, πολέ-
μους, τρομοκρατία, προ-
σφυγικό, «ασύμμετρες 
απειλές», αξιοποιούν και 
τις υποβόσκουσες αντιπα-
ραθέσεις όπως της Τουρ-
κίας με τη χώρα μας και το 
Ισραήλ κλπ. Και φυσικά 
δεν κρύβουν πως η πραγ-
ματική αιτία της αστάθειας 
είναι ο σκληρός, αδυσώπη-
τος πόλεμος για τον έλεγ-
χο και εκμετάλλευση των 
πλουτοπαραγωγικών πηγ-
ών (πετρέλαιο, αέριο) και 
των δρόμων μεταφοράς 
τους.

 Όταν οι ίδιοι οι μεγάλοι 

ιμπεριαλιστικοί σχηματι-
σμοί και ισχυρές χώρες, 
όπως οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, η 
ΕΕ δυσκολεύονται να παί-
ξουν το ρόλο των «πυλώ-
νων σταθερότητας», πως 
το έχει πετύχει η χώρα 
μας; Τι είναι αυτό που 
καταφέρνει και σταθερο-
ποιεί η χώρα μας; Μήπως 
κατασιγάζουν, σταματούν 
οι πολεμικές επεμβάσεις; 
Μήπως τα βρίσκουν μέσα 
από μια αποκλειστικά ειρη-
νική, διπλωματική διαδικα-
σία οι αντιπαρατιθέμενοι; 
Μήπως έχουν εκλείψει οι 
εκβιασμοί εκατέρωθεν, 
όπως αυτός της Τουρκίας 
με το προσφυγικό; Μήπως 
έχουν γίνει αποδεκτά τα 
κυριαρχικά δικαιώματα 
κάθε χώρας, με βάση τις 
διεθνείς συνθήκες; Έχει 
εγκαταλειφθεί η τακτική 
των απειλών, όπως κάνει 
το Ισραήλ προς το Ιράν, η 
Τουρκία προς την Κύπρο 
και την Ελλάδα; Μήπως 
αναγνωρίζεται το δικαίωμα 
του Παλαιστινιακού λαού 
για ελεύθερη πατρίδα; Με 
λίγα λόγια αφού δεν υπάρ-
χει καμία σταθερότητα 
στην περιοχή, πως υπάρ-
χουν οι… πυλώνες της;

Όσο για την «ηγετικό 
ρόλο μας» έ αυτό καταντά-
ει γελοίο. Όταν τον απο-
κλειστικό, πραγματικά ηγε-
τικό ρόλο τον έχουν και 
τον κρατούν για τον εαυτό 
τους οι ιμπεριαλιστικές 
δυνάμεις, είναι αυτές που 
μοιράζουν υπορόλους και 
καθήκοντα, όσο κι αν κολα-
κεύουν τις κυβερνήσεις, 
που τα αναλαμβάνουν, η 
ουσία δεν αλλάζει. Ο δικός 
τους ηγετικός ρόλος είναι 
που λέει «να τα βρείτε 
Ελλάδα και Τουρκία», που 
λέει «τώρα ένταξη της 
ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ και την 
ΕΕ», που λέει «λύση στο 
Κυπριακό με σχέδιο τύπου 
Ανάν», που λέει «πήγαμε 
στη Συρία και δεν πρόκει-
ται να φύγουμε», που λέει 
«θέλουμε περισσότερες 
στρατιωτικές βάσεις», που 
λέει «η Ελλάδα να διαθέσει 
την πολεμική αεροπορία 
της για να περιπολεί στην 
Βουλγαρία, το Μαυροβού-
νιο κλπ». Αυτοί είναι αφε-
ντικά και κάνουν κουμάντο. 
Αυτοί είναι οι πυλώνες της 
αστάθειας, των συγκρού-
σεων, του αιματοκυλίσμα-
τος και ξεριζώματος εκα-
τομμυρίων αθώων ανθρώ-
πων. Αυτοί και τα τεράστια 
πολυεθνικά μονοπώλιά 
τους. Όλα τα άλλα είναι 
για να καμαρώνουν σαν 
«γύφτικα σκεπάρνια» 
κάποιοι ανθύπατοι τύπου 
Τσίπρα, Κοτζιά και Καμέ-
νου.

Ελεύθερος ανταγωνισμός: 
η αρχή του τέλους;

Σε έξαρση βρίσκεται ο οικονομικός πόλεμος ανάμε-
σα στις μεγάλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις. Πόλεμος 
που ξεκίνησε με την αλλαγή ηγεσίας στις ΗΠΑ, που 
θεώρησε καλό να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των 
αμερικάνικων μονοπωλίων σε βασικούς τομείς της 
οικονομίας, έναντι των ανταγωνιστικών προϊόντων που 
εισβάλουν στην αγορά (και την αμερικάνικη) εκτοπίζο-
ντας τα ντόπια. Παρ’ όλο που τα πράγματα είναι αρκε-
τά σύνθετα, γιατί υπάρχουν αμερικάνικα μονοπώλια, 
που ωφελούνται από την διείσδυση πιο φτηνών πρώ-
των υλών, αλλά και από την απόλυτη ελεύθερη αγορά, 
που εξασφαλίζει την δική τους πρόσβαση στις αγορές 
άλλων χωρών, φαίνεται πως το πάνω χέρι στην αντιπα-
ράθεση αυτή πήραν εκείνα τα οικονομικά συμφέροντα 
που χρειάζονται την κρατική προστασία από το ελεύθε-
ρο εμπόριο.

Έτσι η κυβέρνηση των ΗΠΑ προχώρησε σε μια 
σειρά μέτρων, που δυσκολεύουν την εισαγωγή προϊό-
ντων κύρια από Κίνα, ΕΕ, Καναδά, Μεξικό κλπ βάζοντας 
φορολογικούς δασμούς, παραβιάζοντας τους κανόνες 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Οι 
ενέργειες αυτές ξεσήκωσαν κύμα αντιδράσεων από τις 
θιγόμενες χώρες, που ανακοίνωσαν με τη σειρά τους 
αντίμετρα για τα αμερικάνικα προϊόντα. Στην πρόσφα-
τη σύνοδο των G7 έγιναν μαλλιά- κουβάρια.

Ξαφνικά κάποιοι βασικοί «παίχτες», που «έπιναν 
νερό» στο πλήρως ελεύθερο εμπόριο και στον ελεύθε-
ρο ανταγωνισμό, πέρασαν στην άλλη πλευρά και φέρ-
νουν ξανά στο προσκήνιο τον προστατευτισμό, δυναμι-
τίζοντας τα θεμέλια που πάνω τους χτίστηκε μια ολό-
κληρη οικονομική θεωρία και πρακτική. Να θυμηθούμε 
τον Ρηγκανισμό και τον Θατσερισμό.

Επίσης η πολιτική παρέμβαση και πίεση των ΗΠΑ να 
χαλαρώσει η εξάρτηση της ΕΕ από το πετρέλαιο/αέριο 
της Ρωσίας, σε όφελος των μονοπωλίων της που παρά-
γουν LNG, ή τα μέτρα που παίρνει με το εμπάργκο 
εναντίον των εταιριών που συναλλάσσονται με το 
Ιράν-όλως τυχαίως είναι σχεδόν κατ’ εξοχήν ευρωπαϊ-
κές και Ρωσικές- είναι μια μορφή προστατευτισμού.

Βέβαια η όλη διαδικασία βρίσκεται ακόμα στην αρχή 
της, είναι άγνωστο αν ο «πόλεμος» θα ενταθεί ή θα 
κατασιγάσει, αν θα υπάρξουν εκατέρωθεν συμβιβα-
σμοί. Το βέβαιο είναι πως η κρίση του καπιταλισμού και 
κάθε κρίση του, φέρνει τέτοιες ανακατατάξεις, αλλα-
γές στις ισορροπίες, αλλαγές σχεδίων και τακτικών.

Ας κρατήσουμε πάντως ένα στοιχείο, που δείχνει 
πόσο επικίνδυνες είναι αυτές οι αντιπαραθέσεις για 
τους λαούς και την ανθρωπότητα. Η κυβέρνηση των 
ΗΠΑ ανακοίνωσε την αύξηση των δαπανών της για 
εξοπλισμούς κατά 165 δισ. δολάρια μέσα στο 2019, το 
ύψος των οποίων θα φτάσει συνολικά στα 717 δισ. 
Τεράστια ποσά που σίγουρα δεν θα είναι για καλό 
σκοπό. Και σίγουρα κανείς δεν μπορεί να πει με σιγου-
ριά ποιοι μπορεί να βρεθούν στο στόχαστρο αυτών των 
εξοπλισμών. Ίσως και κάποιοι σημερινοί σύμμαχοι;

Το ΒRΕΧΙΤ είναι η αρχή. 
Τι άλλο θα ακολουθήσει; Η 
Ιταλία; Το σίγουρο είναι 
πως η ΕΕ δεν θα είναι πια 
η ίδια στο μέλλον που 
έρχεται. Ίσως ακόμα η 
αντιπαράθεση των λεγόμε-
νων ευρωσκεπτικιστών με 
τους πιστούς στα σημερι-
νά δεδομένα να μην έχει 
φτάσει σε τόσο ψηλά επί-
πεδα, που να απειλεί την 
συνοχή της ΕΕ. Οι ίδιοι οι 
αμφισβητούντες το σημε-
ρινό μοντέλο, που θεω-
ρούν πως έχει δώσει στην 
γερμανική οικονομία έναν 
κυρίαρχο ρόλο, δεν δεί-
χνουν τόσο αποφασισμέ-
νοι να φτάσουν τα πράγμα-
τα στα άκρα. Παρ’ όλα 
αυτά το ΒREXIT φαίνεται 
να μην έχει γυρισμό. Όμως 
οι οικονομικές δυνάμεις 
που έχουν το πάνω χέρι 
και ρυθμίζουν τις κρατικές 
αποφάσεις στις υπόλοιπες 
χώρες, εξακολουθούν να 
θεωρούν την ΕΕ και την 
ευρωζώνη σταθερό πεδίο 
εξυπηρέτησης και υπερά-
σπισης των συμφερόντων 
τους. Από την άλλη δεν 
μπορούν και να αφήσουν 
τα πράγματα όπως είναι, 
χωρίς να επιχειρήσουν 
κάποιες αλλαγές, που θα 
ισορροπήσουν κάπως τα 
πράγματα στον ανταγωνι-
σμό με την Γερμανία. 

Τις σχετικές πρωτοβου-
λίες έχει πάρει ο Μακρόν. 
Η νέα κυβέρνηση στην Ιτα-

λία, που σημειωτέον έχει 
τεράστιο κρατικό χρέος, 
αλλά και οικονομικοί παρά-
γοντες και αναλυτές στο 
εσωτερικό της εκφράζουν 
ήδη κάποιες αρνητικές 
σκέψεις για την γερμανική 
υπεροχή. Βέβαια η κυρίαρ-
χη θέση των Ιταλών βιομη-
χάνων απορρίπτει κάθε 
σκέψη για αμφισβήτηση 
της ευρωζώνης, όμως έτσι 
κι αλλιώς η γκρίνια έχει 
αρχίσει.

Τέλος όσον αφορά την 
«αμηχανία» για την άνοδο 
των «δεξιών» και ρατσιστι-
κών δυνάμεων, θα λέγαμε 
πως αυτή δεν αποτελεί 
κανέναν κίνδυνο για τη 
συνοχή και την γενικότερη 
πολιτική της ΕΕ. Η «δεξιο-
φροσύνη και ο ρατσισμός 
τους» στόχο δεν έχουν τα 
συμφέροντα του κεφαλαί-
ου, αλλά αυτά των εργαζο-
μένων και των λαϊκών 
στρωμάτων. Κινούνται 
δηλαδή στην ίδια ρότα με 
τους παραδοσιακούς 
εκφραστές των «ευρωπαϊ-
κών αξιών».

Και φυσικά ενδεικτικό 
των στοχεύσεών τους είναι 
η προγραμματισμένη έντα-
ξη όλων των χωρών, που 
ακόμα είναι εκτός ΕΕ (Βαλ-
κανικές κ.α.), ενώ οι δια-
πραγματεύσεις με την 
Τουρκία, παρ’ όλες τις 
παλινωδίες, δεν έχουν στα-
ματήσει στην ουσία ποτέ.

ΕΕ: ευρωσκεπτικισμός και 
πιθανές εξελίξεις

Ο ρόλος της Ελλάδας
στο περιφερειακό
περιβάλλον μας

Πρωθυπουργοί, υπουρ-
γοί, βουλευτές που 

ψήφισαν και εφάρμο-
σαν τα 4 μνημόνια, θα 
φέρουν κι άλλα, δεν 

θυσίασαν τίποτα δικό 
τους. Είναι ψεύτες και 
υποκριτές. Θυσίασαν 

μόνο τα δικαιώματα και 
τις κατακτήσεις των 
εργαζομένων και του 

λαού. Τους ξέρουμε και 
θα τους κάνουμε να το 
πληρώσουν. Πολιτικά.


