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Ο Μαραθώνιος θα συνεχιστεί

Της... σύνταξης
Μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο; Τα σημάδια όλα δείχνουν πως ναι. Η ανακατωσούρα στο αστικό πολιτικό σκηνικό,
που περιλαμβάνει αποχωρήσεις και μισοπροσχωρήσεις βουλευτών, διαφοροποιήσεις της τακτικής σε κεντρικά ζητήματα, διαγραφές στελεχών κομμάτων, διάσπαση… παρθενογεννέσεων
τύπου ΚΙΝΑΛ, στήσιμο νέων «κομμάτων», προδιαγραφόμενη
διάσπαση του κυβερνητικού συνασπισμού ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ και
βεβαίως- βεβαίως όξυνση μέχρι χυδαιότητας της δικομματικής
κοκορομαχίας Τσίπρα- Μητσοτάκη ή ΣΥΡΙΖΑ- ΝΔ. Κι από κοντά
τι άλλο; Μα η επανεμφάνιση ενός όψιμου πονοψυχικού ενδιαφέροντος των κομμάτων αυτών για το λαό και τα προβλήματά του,
ειδικά για τους συνταξιούχους.
Βέβαια η πλαστή αυτή αντιπαράθεση γύρω από το τεράστιο
αυτό ζήτημα δεν είναι σημερινή, αλλά έχει ξεκινήσει από τότε
που ψηφίστηκε ο νόμος 1902/1990 (και πιο πριν- δες το ιστορικό
στο τεύχος του Μάρτη 2018), με την έξαρση της αντισυνταξιουχικής επίθεσης από το 2010, οπότε ξεκίνησε η οικονομική κρίσημε τον ν. 3845/2010- και κορύφωση τον ν. 4387/2016. Ποια είναι
η διαφορά με το σήμερα; Ότι ενώ μέχρι τώρα η συγκυβέρνηση
και όλοι οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι ξεκαθάριζαν πως δεν υπάρχει περίπτωση να μην εφαρμοστεί ο νόμος 4387/16 και να μην
περικοπούν οι συντάξεις, ξαφνικά η κυβέρνηση ανακάλυψε πως
«με το τέλος των μνημονίων», μπορεί και να μην εφαρμοστεί!! Κι
από κοντά έσπευσε ο Μοσχοβισί, που μέχρι τώρα δεν άφηνε
περιθώρια για αυταπάτες, να συντρέξει την κυβέρνηση, ρίχνοντας κι αυτός ένα καθόλα αεροκοπανίστικο σπέρμα μιας τέτοιας
πιθανότητας.
Η δεύτερη διαφορά είναι πως τα άλλα αστικά κόμματα της
αντιπολίτευσης κλαίγανε για τους δύστυχους συνταξιούχους,
καταγγέλλανε τις νέες περικοπές- αφού είχανε ψηφίσει και
εφαρμόσει όλες τις προηγούμενες-, αλλά μέχρι εκεί. Δεν αμφισβήτησαν ποτέ την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου- και
των προηγούμενων δικών τους-, δεν είπαν ποτέ πως μια πιθανή
κυβερνητική αλλαγή- με τη δική τους συμμετοχή- θα τον καταργούσε, ή έστω θα τον πάγωνε. Και «ω του θαύματος» πριν λίγες
μέρες εξαπέλυσαν ένα μπαράζ τροπολογιών σε κυβερνητικό
νόμο για την μη εφαρμογή του. Κάτι που μέχρι σήμερα μόνο το
ΚΚΕ είχε κάνει και που επανέφερε πάλι στη Βουλή. Και δώστου
προκλήσεις προς την κυβέρνηση να τις ψηφίσει και να δεσμευτεί πως δεν θα κόψει τις συντάξεις. Ποιοι; Η ΝΔ, το μεταλλαγμένο ΠΑΣΟΚ κλπ.
Η κυβέρνηση απάντησε πως όλα αυτά είναι «μια τρύπα στο
νερό» και ξεπέρασε το θέμα με τις αόριστες αναφορές, πως θα
το εξετάσει με την λήξη των μνημονίων και με βάση τις οικονομικές αποδόσεις κλπ, κλπ. Μια δική της τρύπα στο νερό δηλαδή.
Τι πρέπει να κρατήσουμε απ’ όλα αυτά. Πως το συνταξιοδοτικό θα παραμένει στην επικαιρότητα και θα αποτελεί κύριο
ζήτημα αντιπαράθεσης ανάμεσα στο εργατικό- λαϊκό κίνημα και
το κεφάλαιο μαζί με τα αστικά κόμματα, που εφαρμόζουν
τέτοιους νόμους.
Πως το συνταξιοδοτικό θα συνεχίσει να αποτελεί έναν μεγάλο πονοκέφαλο για τις αστικές δυνάμεις και κυβερνήσεις, αφού
αφορά πάνω από δύο εκατομμύρια ανθρώπους, δηλαδή ψηφοφόρους, μπροστά μάλιστα σε εκλογές.
Πως η πίεση που το αγωνιστικό εργατικό και συνταξιουχικό
κίνημα ασκούν στις κυβερνήσεις και τα κόμματα αυτά με την
ανάπτυξη δυναμικών αγώνων, μεταφράζεται σε πολιτική πίεση,
που τους δημιουργεί προβλήματα, δυσκολίες στην εφαρμογή
των πολιτικών τους.
Και τέλος, χωρίς φυσικά να γεννιούνται αυταπάτες στο κίνημα όσον αφορά στην αποφασιστικότητα των κυβερνήσεων
αυτών και των εποπτών τους από ΔΝΤ και ΕΕ, να υλοποιήσουν
τις δεσμεύσεις και συμφωνίες τους, που περιέχουν και το άγριο
χτύπημα στο συνταξιοδοτικό, αποδείχνει πως, η συνέχιση και
δυναμική κλιμάκωση της δράσης και των αγωνιστικών κινητοποιήσεών μας είναι πραγματικά ο μόνος δρόμος και τρόπος, για
να πετύχουμε τους στόχους μας, να καθυστερήσουμε, να ακυρώσουμε ακόμη την εφαρμογή του νόμου 4387/16, όπως έχει
διακηρύξει η απόφαση των συνδικαλιστικών οργανώσεων των
συνταξιούχων και της ΣΕΑ με την έναρξη των κινητοποιήσεων
μέσα στο 2018. Κι όποια εξέλιξη σημειωθεί προς την κατεύθυνση αυτή θα οφείλεται στην ανάπτυξη και εξάπλωση της δράσης
μας.

Έκλεισε ο πρώτος κύκλος του Μαραθώνιου των κινητοποιήσεων του συνταξιουχικού κινήματος μέσα
στο 2018 ενάντια στην κυβερνητική πολιτική και ειδικά ενάντια στην εφαρμογή του νόμου 4387/16.
Μέσα στο εξάμηνο αυτό οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν δεκάδες κεντρικές και περιφερειακές
αγωνιστικές δράσεις και κινητοποιήσεις των σωματείων, ομοσπονδιών και συλλόγων σε όλη τη χώρα.

Παναττική Συγκέντρωση
της ΣΕΑ στις 19/6
Συνεπείς οι συνταξιούχοι
της Αττικής στο ραντεβού
τους στις 19 Ιούνη στην Πλ.
Εθνικής Αντίστασης, στην
προγραμματισμένη συγκέντρωση της ΣΕΑ, σε μια
ακόμη αγωνιστική κινητοποίηση ενάντια στην αντισυνταξιουχική πολιτική της κυβέρνησης, ενάντια στην εφαρμογή του θανατηφόρου
νόμου 4387/16. Μαζί τους
βρέθηκαν και οι συνταξιούχοι από τη Θήβα, ενώ συμμετείχαν η Πρωτοβουλία Αποστράτων και ο Σύνδεσμος
Συνταξιούχων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών και Περιχώρων. Την συμπαράσταση
του ΠΑΜΕ έκφρασε με την
παρουσία της αντιπροσωπεία της ΕΕ του.
Η πλατεία γέμισε για άλλη
μια φορά από την οργή και
την αγανάκτηση, τον αγωνιστικό παλμό χιλιάδων συντα-

ξιούχων που διαδήλωσαν
μαχητικά την απόφασή τους
να συνεχίσουν τον αγώνα
για την ανατροπή της πολιτικής αυτής. Τα σωματεία με
τα μπλοκ των συναδέλφων
και τα πανό να περικυκλώνουν το κέντρο της πλατείας, έδωσαν τον τόνο στην
συγκέντρωση, φωνάζοντας
τα συνθήματα, εκφράζοντας
τα αιτήματα του κινήματος.
«Δεν δεχόμαστε τον επανυπολογισμό των συντάξεων
και την περικοπή της προσωπικής διαφοράς. Να καταργηθεί τώρα ο νόμος Κατρούγκαλου» ήταν το κεντρικό
σύνθημα- απαίτηση της
συγκέντρωσης.
Χαιρετισμούς απηύθυναν
εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών που συσπειρώνονται στη
ΣΕΑ, ενώ σε παρέμβασή του
ο πρόεδρος της ΟΣΙΚΑ Δ.
Κουμπούρης αναφέρθηκε
στην επιτυχημένη ολοκλή-

ρωση του κύκλου των κινητοποιήσεων του πρώτου
εξαμήνου, με πάνω από 65
αγωνιστικές παρεμβάσεις σε
κεντρικό και περιφερειακό
επίπεδο, που συμπληρώθηκαν με δεκάδες άλλες, που
οργάνωσαν ή συμμετείχαν
τα σωματεία συνταξιούχων

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ: Ανακοίνωση
Σε ανακοίνωσή της η ΣΕΑ για την ολοκλήρωση των κινητοποιήσεων αναφέρει:

Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα (ΣΕΑ) των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων χαιρετίζει τις δεκάδες χιλιάδες συναδέλφους συνταξιούχους που το προηγούμενο 6μηνο
έδωσαν το παρών στον αγωνιστικό Μαραθώνιο σε όλες τις γωνιές της χώρας, με βασικό
αίτημα την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου.
Στις μεγάλες αυτές κινητοποιήσεις που τον πρώτο λόγο, για την επιτυχία τους είχαν τα
Σωματεία προβλήθηκαν για άλλη μια φορά τόσο τα πάγια αιτήματα μας (περικοπές συντάξεων, 13η– 14η, ΕΚΑΣ, υγεία) όσο και της τελευταίας κοπής αντιλαϊκά μέτρα (προσωπική διαφορά, μείωση αφορολογήτου, πλειστηριασμοί κ.α.) συμπληρωμένα από την λαϊκή απαίτηση
να σταματήσουν τα πολεμοκάπηλα σχέδια ΝΑΤΟ – Ευρ. Ένωσης όπου γης, συσπείρωσαν
τους συναδέλφους συνταξιούχους σ’ αυτόν τον αγώνα που εκφράστηκε μέσα από συγκεντρώσεις, πορείες παρουσία σε δημόσιες δομές κ.α. Ένα πρώτο αποτέλεσμα των κινητοποιήσεων αυτών είναι ο εξαναγκασμός της κυβέρνησης ώστε να επιστρέψει τις παρακρατήσεις
επί των Επικουρικών Συντάξεων της εισφοράς αλληλεγγύης με την καταβολή στις συντάξεις
του Αυγούστου.
Αυτές οι κινητοποιήσεις δεν πρέπει αλλά και ούτε θα τις αφήσουμε να ξεφουσκώσουν. Οι
σε πάνω από 80 πόλεις της χώρας κινητοποιήσεις όλο αυτό το διάστημα αποτελούν ιστορική
παρακαταθήκη στο κίνημα των συνταξιούχων και δείχνει τις ευθύνες για την συνέχιση του
αγώνα σαν μονόδρομο στην λύση των προβλημάτων μας και την ανατροπή των αντιλαϊκών
– αντισυνταξιουχικών πολιτικών από όπου και αν προέρχονται.
Δεν δεχόμαστε το «ότι έγινε – έγινε» του πρωθυπουργού. Η απάντηση μας είναι ότι η
ληστεία σε βάρος των συνταξιούχων και των λαϊκών στρωμάτων δεν είναι «στιγμιαίο» έγκλημα αλλά διαρκές από όλες τις κυβερνήσεις και σαν τέτοιο που είναι, η απάντηση μας θα είναι
διαρκείς και αποφασιστική. Οι αντιλαϊκές – αντισυνταξιουχικές πολιτικές των κυβερνήσεων
δεν τις απαλλάσσει ούτε και ξεχνιούνται…
Ο Σεπτέμβρης είναι κοντά και τότε πάλι η ΣΕΑ θα μπει μπροστά με νέους αγώνες. Τα
Σωματεία όπως πάντα πρέπει να είναι σε επιφυλακή για την υπεράσπιση των συνταξιούχων
και των οικογενειών του.
Οι καιροί δεν περιμένουν και μη ξεχνάμε ότι με την πάλη και τον αγώνα μας
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ

για τα γενικά προβλήματα
μαζί με το εργατικό κίνημα,
το ΠΑΜΕ, αλλά και για τοπικά και ειδικά προβλήματα σε
νομούς, περιοχές κλπ.
Την κεντρική ομιλία στη
συγκέντρωση έκανε ο Γ.
Γραμματέας της ΟΣΙΚΑ Μ.
Ραλάκης που κατήγγειλε την
ψευδολογία της κυβέρνησης, που με τα δήθεν «αναπτυξιακά συνέδρια» που
οργανώνει και το παραμύθι
της «δίκαιης ανάπτυξης»,
προσπαθεί να αποπροσανατολίσει τους συνταξιούχους
και το λαό, ότι θα βγουν
ωφελημένοι από την πολιτική της, την ίδια στιγμή που
τσακίζει τις συντάξεις, το
συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό σύστημα, ιδιωτικοποιεί
την υγεία, εντείνει την φοροληστεία του λαού με τη μείωση του αφορολόγητου.
Κάλεσε τους συνταξιούχους
να βρίσκονται σε επιφυλακή
και ετοιμότητα, αφού οι αγώνες θα συνεχιστούν αμέσως
μετά το καλοκαίρι.
Η συγκέντρωση με πορεία
έφτασε στη Βουλή φωνάζοντας το σύνθημα «οι συνταξιούχοι ήρθαν στη Βουλή- ο
νόμος του Κατρούγκαλου να
καταργηθεί». Αντιπροσωπεία
της ΣΕΑ παρέδωσε ψήφισμα- υπόμνημα στα κόμματα- πλην της ΧΑ- και σε
εκπροσώπους της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων
της Βουλής, που δεσμεύτηκαν να μεταφέρουν τα αιτήματα στην κυβέρνηση.
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ΟΣΙΚΑ: Συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου
Στις 27/6/2018 συνεδρίασε το ΓΣ της ΟΣΙΚΑ με τη
συμμετοχή των προέδρων ή
μελών των ΔΣ όλων των
σωματείων μελών της. Την
εισήγηση του ΔΣ της Ομοσπονδίας με θέμα την εκτίμηση της δουλειά μας με
βάση το πρόγραμμα που
θέσαμε και τη συνέχιση της
δράσης μας για το επόμενο
διάστημα έκανε ο Πρόεδρος
της ΟΣΙΚΑ Δ. Κουμπούρης.
Ιδιαίτερα τονίστηκαν τα
εξής:
Συνάδελφοι Συναδέλφισσες
Το Γενικό Συμβούλιο της
ομοσπονδίας μας πραγματοποιεί την συνεδρίαση
αυτή λίγους μήνες πριν από
το επικείμενο συνέδριο της
ομοσπονδίας μας. Ο συνολικός απολογισμός της δράσης μας θα γίνει στην συνεδριακή διαδικασία. Στην
σημερινή μας συνεδρίαση
θα συζητήσουμε την πορεία
της δράση μας έτσι όπως
την αποφασίσαμε στην προηγούμενη περίοδο.
Από τις αρχές του νέου
έτους καθορίσαμε την
δράση μας και το αγωνιστικό μας πρόγραμμα ως συνέχεια των πετυχημένων κινητοποιήσεων που είχαμε την
προηγούμενη περίοδο. Για
την πραγματοποίησή του,
δουλέψαμε με καλό προγραμματισμό και συντονισμό των συνταξιουχικών
οργανώσεων που συσπειρώνονται στην ΣΕΑ. Κύριο και
βασικό στόχο σε αυτή την
πορεία για το χρόνο που
τρέχει, θέσαμε τη δημιουργία των προϋποθέσεων για
την ανάπτυξη ενός μαζικού-αγωνιστικού κινήματος
των συνταξιούχων μέσα από
ένα μαραθώνιο αγωνιστικών
κινητοποιήσεων, ώστε να
εμποδίσουμε την εφαρμογή
του καταστρεπτικού νόμου
4387/16 (νόμος Κατρούγκαλου), που προβλέπει και έχει
νομοθετήσει νέο σφαγιασμό
των συντάξιμων αποδοχών
μας, μέσα από την διαδικασία του επανυπολογισμού
και της περικοπής της λεγόμενης προσωπικής διαφοράς, με την αφαίρεση των
οικογενειακών μας επιδομάτων, καθώς και τις μειώσεις
του εισοδήματός μας από
την αλλαγή της φορολογικής κλίμακας. Ακόμη να
δώσουμε βάρος στο προβλήματα της υγείας και των
πλειστηριασμών.
Σε αυτή την πρώτη φάση
του αγώνα μπορούμε να
πούμε ότι πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία όλες μας οι
δράσεις, τοπικές, περιφερειακές, πανελλαδικές, με
συγκεντρώσεις, παραστάσεις, που προετοιμάσθηκαν
μέσα από περιφερειακές
συσκέψεις των ΔΣ των
σωματείων μας. Σχεδόν σε
όλες τις πόλεις, πρωτεύουσες των νομών στην περιφέρεια και στην Αττική, πραγματοποιήθηκαν
μαζικές,
μαχητικές κινητοποιήσεις, οι
οποίες συνεχίζονται με βάση
τα παραπάνω προβλήματα.
Σε αυτές τις αγωνιστικές
εκδηλώσεις σε όλη την
χώρα η συμμετοχή των
συνταξιούχων
ξεπέρασε
κάθε προηγούμενο νούμερο, αλλά δεν μπορούμε να
πούμε ότι έφθασε στα επίπεδα εκείνα που σήμερα
απαιτούνται. Στόχος που
έχουμε την δυνατότητα να
πετύχουμε το επόμενο διάστημα μπροστά στην εφαρμογή των διατάξεων του ν.
4387/16 στο τέλος του χρό-

νου, αξιοποιώντας το πλεονέκτημα ότι τα αντισυνταξιουχικά μέτρα δεν θα εφαρμοσθούν μέχρι εκείνη την
περίοδο.
Συνολικά η δράση μας,
αυτή την περίοδο χαρακτηρίσθηκε από μαζικές και
αγωνιστικές μαχητικές διαδηλώσεις, όπου πήραν
μέρος χιλιάδες συνταξιούχοι σε όλες τις περιοχές της
χώρας- μέχρι τώρα έχουν
πραγματοποιηθεί πάνω από
60 συγκεντρώσεις. Αναδείξαμε το σύνολο των προβλημάτων μας, συντάξεις, κοινωνική ασφάλιση, υγεία
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, πλειστηριασμούς
κατοικιών, αλλά και τοπικά
προβλήματα. Αυτές συνεχίζονται σε διάφορες περιοχές και θα ολοκληρωθούν
για την περίοδο αυτή στις
11.7.18 με την συγκέντρωση
της Κρήτης.
Μέσα από αυτές τις δράσεις μια αρκετά μεγάλη
ομάδα συνταξιούχων έχει
αποκτήσει σταθερή αγωνιστική σχέση με τα σωματεία
και τους αγώνες και μπορούμε να πούμε ότι έχει
σταθερή συμμετοχή σε
αυτούς, σηκώνει κεφάλι νιώθει αισιοδοξία, δίνει απάντηση στο φόβο, στη λογική
«δεν γίνεται τίποτα». Μπορεί
να μην έχουμε την συμμετοχή που ακόμη απαιτείται,
αλλά το κίνημα των συνταξιούχων είναι κίνημα με δυνατότητες και προοπτική, γιατί
τα προβλήματα οξύνονται
αλλά και η δουλειά μας είναι
καλύτερη. Δεν είναι τυχαίο
ότι μερίδα του τύπου αναφέρεται σε αυτό, «ότι το κίνημα
των συνταξιούχων και η
δράση του έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα
στην κυβέρνηση, γιατί στους
συνταξιούχους
υπάρχει
μεγάλη αγανάκτηση, αναβρασμός, από ότι έχουν
υποστεί μέχρι σήμερα και
είναι σε μεγάλη αντίθεση για
ότι έρχεται το επόμενο διάστημα».
Η κυβέρνηση γνωρίζει
αυτή την αλήθεια και ουσιαστικά προσπαθεί τόσο με
την προπαγάνδα της όσο
επίσης μελετώντας ορισμένες στοχευμένες παροχές –
ψίχουλα να δημιουργήσει
επανάπαυση, αποπροσανατολισμό και αποστράτευση
των συνταξιούχων από τους
αγώνες, την στιγμή που σχεδιάζει το νέο τσάκισμά τους.
Επίσης γνωρίζει ότι μέσα
από την αυτή τη δράση έχει
αποκαλυφθεί σε μεγάλο
βαθμό η ψεύτικη προπαγάνδα της, ότι τάχα θα ικανοποιήσει τους συνταξιούχους
με ισοδύναμα μέτρα και κοινωνικά επιδόματα, ή ότι
τώρα με την επερχόμενη
καπιταλιστική ανάπτυξη και
την λεγόμενη καθαρή έξοδο
τα βάσανά μας θα τελειώσουν και θα ζήσουμε καλύτερα.
Η κυβέρνηση μέσα από
αυτή την προπαγάνδα επιδιώκει να κρύψει τα νέα αντισυνταξιουχικά- αντιλαϊκά
μέτρα που φέρνει για το
επόμενο διάστημα, την
συνέχισή τους για πολλά
ακόμα χρόνια, εάν το εργατικό-λαϊκό κίνημα δεν ανατρέψει τις αντεργατικές
πολιτικές που υπαγορεύονται από τις ανάγκες και την
κερδοφορία του κεφαλαίου.
Η όλη μας δράση έχει
συμβάλει ώστε να γίνει
συνείδηση σε μεγάλο βαθμό
στους συνταξιούχους ότι
έρχονται νέα καταστρεπτι-

κά, αντισυνταξιουχικά μέτρα
που η κυβέρνηση έχει ψηφίσει. Ήδη εφαρμόζει νέες
περικοπές στους νέους
συνταξιούχους.
Με τους αγώνες μας
είχαμε αποτελέσματα. Κάτω
από αυτή την πίεση αναγκάσαμε την κυβέρνηση να αποδώσει σε όλους τους συνταξιούχους τις αυθαίρετες
περικοπές των εισφορών για
την υγεία υπέρ του ΕΟΠΥΥ,
δίχως προσφυγές, δικαστήρια και αιτήσεις. Σωστά χειρισθήκαμε τα ζητήματα των
αυθαίρετων παρακρατήσεων για την εισφορά αλληλεγγύης και την διαφορά
στις επικουρικές συντάξεις.
Αρχικά στείλαμε υπόμνημα στο υπουργείο Εργασίας
με βάση την θέση που έχουμε και την ακολουθήσαμε
και στο θέμα των κρατήσεων
για την υγεία. Δηλαδή ότι τα
ζητήματα των αυθαίρετων
παρακρατήσεων και η απόδοσή τους στους συνταξιούχους είναι θέμα πολιτικής
απόφασης και πρέπει να
αποδοθούν στους δικαιούχους με πολιτική απόφαση
της κυβέρνησης, δίχως οι
συνταξιούχοι να τρέχουν
στα δικαστήρια, στα δικηγορικά γραφεία και στα γραφεία των ασφαλιστικών τους
ταμείων για να κάνουν αιτήσεις. Αποκαλύψαμε την σκόπιμη αποπροσανατολιστική
καμπάνια μεγάλης μερίδας
ΜΜΕ και διάφορων ειδικών,
που
προέτρεπαν
τους
συνταξιούχους σε μαζική
προσφυγή συμπλήρωσης
αιτήσεων για την επιστροφή
των αυθαίρετα παρακρατηθέντων, στήνοντας μια άνευ
προηγουμένου εκστρατεία
προπαγάνδας για να πουλούν διαφημίσεις οι εφημερίδες και να τους εκμεταλλεύονται μεγαλοδικηγορικά
γραφεία. Δώσαμε μάχη
ώστε αυτό το ζήτημα να
μπει στην σωστή του διάσταση. Ότι οι κρατήσεις
αυτές δεν αφορούν το σύνολο των συνταξιούχων και τα
ποσά που αναφέρονται από
τα ΜΜΕ δεν έχουν σχέση με
την πραγματικότητα. Ότι
δεν πρόκειται να δοθεί πίσω
καμιά παρακράτηση όσες
αιτήσεις και να γίνουν. Ότι η
συμπλήρωση μιας αίτησης
έχει σχέση μόνο με την μη
παραγραφή ενός δικαιώματος που αυτό διαρκεί για
πέντε χρόνια και γίνεται
μόνο και μόνο για να μπορέσει κάποιος να προσφύγει
στα δικαστήρια. Στην συνέχεια ο αιτών πρέπει να προσφύγει στο διοικητικά δικαστήρια, αυτό σημαίνει ότι
για την Αττική θα πάρει δικάσιμο μετά από 7 χρόνια και
στην επαρχία μετά από
10χρόνια. Μια διαδικασία
που αν κάποιος την ακολουθούσε, αυτή οδηγούσε σε
δικαστικές αποφάσεις που
αφορούν την μεταθανάτια
ζωή.
Μέσα από τους αγώνες
μας, τις παραστάσεις και τις
συναντήσεις με τους υπουργούς Εργασίας και Υγείας

αναδείξαμε ότι αυτό το
ζήτημα δεν είναι νομικό
αλλά πολιτικό και απαιτήσαμε από την κυβέρνηση να
βγει με πολιτική απόφαση
και να επιστρέψει στους
συνταξιούχους τις αυθαίρετες παρακρατήσεις, που τις
δικαιούνται τώρα και αναδρομικά, χωρίς δικαστήρια,
αιτήσεις και προαπαιτούμενα.
Μετά την μεγάλη συγκέντρωση στις 8 του Μάρτη
και την πίεση που ασκήσαμε, ουσιαστικά υποχρεώσαμε τον Υφ. Εργασίας με
δήλωσή του, να παραδεχθεί
ότι δεν χρειάζονται αιτήσεις
για να αποδοθούν οι αυθαίρετες περικοπές, που έχουν
υποβληθεί στις επικουρικές
και
κύριες
συντάξεις.
Δεσμεύτηκε να αποδώσει
την
παρακράτηση
της
εισφοράς αλληλεγγύης σε
όσους υπήρξε τέτοια, καθώς
επίσης δεσμεύτηκε πως,
όταν η κυβέρνηση διευκολυνθεί δημοσιονομικά μετά
την τέταρτη αξιολόγηση, θα
καταβάλει αυτά τα ποσά
αναδρομικά. Επίσης έχει
δεσμευτεί να αποδώσει
στους δικαιούχους την διαφορά στις επικουρικές
συντάξεις που παρακρατούνται επίσης αυθαίρετα…
Δώσαμε δυνατό ράπισμα
στον κυβερνητικό-εργοδοτικό συνδικαλισμό, στις λογικές των δικαστηρίων τους
ντίλερ του «δικτύου συνταξιούχων» και μιας μεγάλης
μερίδας των ΜΜΕ και του
τύπου που πρόβαλε αυτή
την προοπτική.
Τώρα έχουμε την εμπειρία από τέτοιες διαδικασίες,
αλλά και από τις τόσες προσφυγές που έχουν γίνει
τόσο στα ελληνικά όσο και
στα ευρωπαϊκά δικαστήρια,
όπου κανένας δεν έχει πάρει
πίσω ούτε ένα ευρώ από
αυτή την διαδικασία, αφού
τόσο οι προηγούμενες όσο
και η σημερινή κυβέρνηση
έχουν φροντίσει να μην
εφαρμόζονται οι όποιες
δικαστικές αποφάσεις, που
έδιναν πίσω κάποια ψίχουλα… Είναι καθήκον μας
μπροστά σε αυτή την παραπληροφόρηση όλο το στελεχικό μας δυναμικό τα ΔΣ, τα
σωματεία μας να ενημερώνονται σωστά και με το ίδιο
τρόπο σωστά να ενημερώνουν τους συνταξιούχους.
Να αναδείχνουμε την ουσία
και τις αιτίες της επίθεσης
που δεχόμαστε, τους υπεύθυνους, που δεν είναι άλλοι
από τους επιχειρηματικούς
ομίλους, τις υποτακτικές
κυβερνήσεις τους και τα
κόμματα εκείνα που είναι
στην λογική τους ανεξάρτητα από το πως τα ίδια αυτοπροσδιορίζονται,
δεξιά,
κεντρώα, σοσιαλιστικά, αριστερά. Να αναδείχνουμε τις
αλήθειες της ταξικής πάλης
ότι η κοινωνική ασφάλιση, η
υγεία, το 8ωρο, οι ΣΣΕ και
τόσα άλλα δικαιώματα δεν
τα παραχώρησαν οι κυβερνήσεις και τα δικαστήρια,
αλλά είναι κατακτήσεις μέσα

από σκληρούς ταξικούς και
αιματηρούς αγώνες της Ε.Τ.
και του λαού.
Σε αυτή την αγωνιστική
μας πορεία ακόμα αποκαλύψαμε τον ρόλο, την συμφωνία της αξιωματικής αντιπολίτευσης της ΝΔ και των
κομμάτων που έχουν συμφωνία με αυτές τις πολιτικές, έχουν από κοινού ψηφίσει τα μνημόνια παρά τις
αντιπολιτευτικές τους κορώνες. Έχουν και αυτά τεράστιες, ανάλογες ευθύνες και
καμία δέσμευση δεν έχουν
αναλάβει ότι θα καταργήσουν το παραμικρό από ότι
μέχρι σήμερα έχει εφαρμοσθεί.
Οι αγώνες μας είναι υπολογίσιμοι, η φωνή του
συνταξιουχικού κινήματος
ακούγεται δυνατά την παίρνουν υπόψη οι κυβερνώντες.
Αν είχαμε μεγαλύτερη συμμετοχή θα καταφέρναμε να
αποκρούσαμε μέτρα και να
έχουμε διαφορετική κατάσταση. Αυτό πρέπει να γίνει.
Να βαδίσουμε σταθερά σε
αυτό το δρόμο και τον προσανατολισμό της πάλης αξιοποιώντας τα θετικά στοιχεία της δράση μας, που
αναγνωρίζονται από τις
δυνάμεις που συνεργαζόμαστε στο συνταξιουχικό κίνημα. Να αξιοποιήσουμε όλες
τις δυνατότητες που έχουμε
και κυριότερα το δέσιμο της
δουλειά μας με τις άλλες
συνδικαλιστικές οργανώσεις
της ΣΕΑ που συνεργαζόμαστε. Με μεγαλύτερη ακόμη
εμπιστοσύνη και πρωτοβουλία από τα σωματεία του
ΙΚΑ, τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και στην περιφέρεια
να ξεπεράσουμε τα διάφορα
προβλήματα που προκύπτουν.
Με επιτυχία επίσης, υλοποιήθηκε το σύνολο του
σχεδιασμού μας και η συμμετοχή μας στην δράση που
είχε το εργατικό κίνημα με
διάφορες μορφές. Μέσα
από αυτές τις δράσεις του
ταξικού κινήματος ήρθε στο
επίκεντρο η συζήτηση για
την ανατροπή στο απεργιακό δικαίωμα, για τη επέκταση των πλειστηριασμών, η
κατάργηση των ΣΣΕ και
άλλων δικαιωμάτων της Ε.Τ.
Δεν πέρασε η τακτική του
αιφνιδιασμού της κυβέρνησης, η προσπάθειά της, σε
συμφωνία με άλλες δυνάμεις (στήριξη από ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ) να ψηφιστεί ο συνδικαλιστικός νόμος στα τυφλά,
χωρίς αντιστάσεις. Δεν
πέρασε η προσπάθεια να
εμφανιστεί ανώδυνο το
αντεργατικό περιεχόμενο,
με τη σχεδιασμένη προπαγάνδα της κυβέρνησης ότι:
«είναι για την ενίσχυση τη
δημοκρατίας στα συνδικάτα,
βοηθά στην ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων,
κατά της συνδικαλιστικής
αριστοκρατίας, ή ότι το
πολυνομοσχέδιο έχει περισσότερα θετικά παρά αρνητικά, κτλ».
Είναι σκόπιμο μέσα στην
πορεία αυτής της δράσης
να αναφέρουμε την θετική
πείρα από τις συσκέψεις
των σωματείων μας στις
εορταστικές εκδηλώσεις για
την κοπή της ετήσιας πίτας
σε όλη την χώρα, καθώς και
της ομοσπονδία μας με την
συμμετοχή των ΔΣ των
σωματείων μας. Μπορούμε
να πούμε ότι αυτές οι εκδηλώσεις είναι θετικές και
σφίγγουν τους δεσμούς των
σωματείων μας με τα μέλη
τους, να τις συνεχίσουμε

παίρνοντας υπόψη τις αδυναμίες που είχαμε.
Τι έχουμε μπροστά μας για
το επόμενο διάστημα.
Πριν από λίγες ημέρες
ψηφίσθηκαν στη Βουλή τα
προαπαιτούμενα της 4ης
αξιολόγησης που επιβεβαιώνουν πως, ότι μέχρι σήμερα έχουμε υποστηρίξει για
τις περικοπές και τα νέα
αντισυνταξιουχικά- αντιλαϊκά μέτρα που έρχονται, είναι
η αλήθεια. Άμεσα μέσα στα
έτη 2018-2019 μπαίνουμε
στη λαιμητόμο των νέων
περικοπών του αντιασφαλιστικού θανατηφόρου νόμου
4387/16.
Οι ήδη λεηλατημένες
συντάξεις μας θα υποστούν
την περικοπή της προσωπικής διαφοράς, πού ήδη
εφαρμόζεται στους νέους
συνταξιούχους από τον
μήνα Μάη του 2016, έπεται
από το έτος 2019 η εφαρμογή της και στους παλαιότερους. Νέες μειώσεις θα
έχουμε στις επικουρικές
αλλά και από την αλλαγή
της φορολογικής κλίμακας
που θα μειώσει το αφορολόγητο από 8900 στα 5600
ευρώ τον χρόνο, που θα
αρχίσουν την ερχόμενη χρονιά καθώς και την αφαίρεση
των οικογενειακών επιδομάτων. Αυτό σημαίνει ότι πάνω
στις περικοπές που μέχρι
σήμερα έχουμε θα έχουμε
νέα αφαίρεση 3 μέχρι 4
συντάξεων το χρόνο.
Με βάση το μεσοπρόθεσμο που ψηφίσθηκε στην
Βουλή και συμφωνήθηκε
στο πρόσφατο Γιούρογκρουπ για τα έτη 20192022, προβλέπονται επί
πλέον έσοδα στο δημόσιο
18,5 δισ. ευρώ: 12,5 από την
περικοπή των συντάξεων και
6 από την νέα φοροληστεία.
Για το έτος 2019 3,9 δισ.
από τις κύριες συντάξεις και
232 εκατομμύρια από τις
επικουρικές. Νέα μείωση
του ΕΚΑΣ από τα 220 στα 35
ευρώ, μέσα στο 2019 θα
δίνονται 12 ευρώ και στο
τέλος του 2019 το ΕΚΑΣ θα
καταργηθεί τελείως. Από
την μείωση του αφορολόγητου θα εισπραχθούν 1,9 δισ.
Απαγορεύεται κάθε αύξηση
των συντάξεων μέχρι τέλος
του έτους 2022. Τα πρωτογενή πλεονάσματα από το
3,5% του ΑΕΠ θα ανέλθουν
στο 5,19% σταδιακά. Επί
θύρας βρίσκονται οι πλειστηριασμοί που τώρα θα
πραγματοποιούνται ακόμη
και για 500 ευρώ χρεωστικά
στο κράτος.
Όσοι το προηγούμενο
διάστημα καλλιεργούσαν
αυταπάτες, ότι τάχα η
κυβέρνηση σχεδιάζει να μην
εφαρμόσει τα μέτρα, σκόπιμα έλεγαν ψέματα με στόχο
τον αποπροσανατολισμό. Ο
πρωθυπουργός στην πρόσφατη συνέντευξή του στην
γερμανική εφημερίδα «Die
Welt», δεν άφησε περιθώρια
για
αυταπάτες,
έδωσε
όρκους πίστης και διαβεβαιώσεις στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και τους δανειστές,
ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων, που σαρώθηκαν
κατά τη διάρκεια των προηγούμενων χρόνων θεωρούνται για την κυβέρνηση
«περασμένα - ξεχασμένα»,
αλλά και βάση για τα επόμενα. Ομολόγησε επίσης ότι
το δημοψήφισμα του 2015
δεν ήταν τίποτα περισσότερο από «ψηφοφορία για το
μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα», ενώ στην ερώτηση αν
σκοπεύει η κυβέρνηση να

ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ
αυξήσει τις συντάξεις μετά
το τέλος του «προγράμματος» απάντησε αρνητικά,
δηλώνοντας ότι «η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση ήταν
σκληρή, αλλά σ’ αυτήν χρωστάμε τη δημοσιονομική
εξυγίανση (...) Δεν θα επιτρέψουμε καμία οπισθοδρόμηση σε αυτόν τον
τομέα»! Εξάλλου όλα τα
αντεργατικά αντιλαϊκά, αντισυνταξιουχικά μέτρα που
πρόσφατα αποφασίσθηκαν
στην Βουλή, συζητήθηκαν
και αποφασίσθηκαν στο
προχθεσινό Γιούρογκρουπ.
Αυτή την περίοδο κλείνουμε το κύκλο των κινητοποιήσεων μας για το πρώτο
εξάμηνο με καλά αποτελέσματα. Αυτές είναι παρακαταθήκη για να δώσουμε με
μεγαλύτερη ορμή τη μάχη
από αρχές του φθινοπώρου
και να συνεχίσουμε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα
τον μαραθώνιο αγώνα μας.
Μέσα από την παρουσία μας
σε όλα τα μέτωπα της
δράση μας, την δράση των
σωματείων μας, τις προσωπικές μας συζητήσεις, να
αναδείξουμε τη δυνατότητα
που έχουμε για φέτος να
εμποδίσουμε με τους αγώνες και την συμμετοχή μας
τα μέτρα και να αξιοποιήσουμε το πλεονέκτημα ότι
αυτά δεν θα εφαρμοσθούν
μέχρι το τέλος του χρόνου.
Βασικό αίτημα μας: διεκδικούμε ότι μας έχει αφαιρεθεί, να μη εφαρμοσθούν τα
νέα μέτρα, οι περικοπές της
προσωπικής διαφοράς σε
κύριες επικουρικές συντάξεις, των οικογενειακών επιδομάτων. Καμία νέα φορολογική επιβάρυνση. Ανακεφαλαιοποίηση των ασφαλιστικών μας ταμείων. Ικανοποίηση των αιτημάτων μας
για την υγεία σε κεντρικό και
τοπικό επίπεδο. Όχι στους
πλειστηριασμούς των λαϊκών κατοικιών .
Συνάδελφοι Συναδέλφισσες
Να δώσουμε πιο αποφασιστικά την μάχη. Να γίνει
βαθειά συνείδηση στους
συνταξιούχους ότι δεν
υπάρχει άλλος δρόμος από
τον δρόμο του αγώνα, για
να αναχαιτιστούν και να
ανατραπούν οι αντιλαϊκέςαντεργατικές πολιτικές της
κυβέρνησης- ΕΕ- Κεφαλαίου. Μπορούμε να εμποδίσουμε την εφαρμογή των
μέτρων με την μαζική συμμετοχή στον αγώνα. Αυτή
την δυναμική μπορούμε να
την αναπτύξουμε και να
έχουμε θετικά αποτελέσματα.
Κυρίαρχο ρόλο σε αυτή
την πορεία θα παίξει η οικοδόμηση ενός γερού-μαζικού-μαχητικού αγωνιστικού
συνταξιουχικού κινήματος,
δίπλα στο εργατικό-λαϊκό.
Αυτό εξασφαλίζεται πρώτα
από όλα με την καλή λειτουργία του πρωτοβάθμιου
σωματείου και τη σταθερή
δράση του στους συνταξιούχους της περιοχής του.
Με την σταθερή και μόνιμη,
καθημερινή παρουσία του
δίπλα στην συνταξιουχικό
κόσμο μέσα από διάφορες
δράσεις. Με τακτικές και
έκτακτες συνεδριάσεις των
ΔΣ με την συμμετοχή όλων
των μελών τους. Τα θέματα
των συζητήσεων να είναι
προετοιμασμένα με γραπτή
εισήγηση. Να μπαίνουν
συγκεκριμένα καθήκοντα σε
κάθε μέλλος, να γίνεται
καταμερισμός εργασιών,
καθηκόντων και έλεγχος
στην υλοποίηση των αποφάσεων. Η επαφή του σωματείου με τα μέλη του να γίνεται

τακτικά και με πολλούς τρόπους μέσα από συνελεύσεις, ενημερωτικές συσκέψεις για όλα τα προβλήματα
στις τοπικές, περιφερειακές,
πανελλαδικές
δράσεις.
Μέσα από αυτή τη δράση να
αξιοποιούμε και άλλο κόσμο,
που έχει διάθεση με διάφορες χρεώσεις και δραστηριότητες. Αρκετά σωματεία
μας έχουν αναπτύξει μια
σειρά δραστηριοτήτων για
τον πολιτισμό και την διασκέδαση, χωρίς να χάνουν
την αγωνιστική τους πυξίδα,
αντίθετα την ενισχύουν
δυναμώνοντας την και μέσα
από αυτές τις εκδηλώσεις.
Προς αυτή την κατεύθυνση
τα σωματεία να αξιοποιήσουν μέρος των χρημάτων
που παίρνουμε από την χρηματική ενίσχυση και στις
διάφορες εκδηλώσεις τους
να έχουν πρόσβαση όλοι οι
συνταξιούχοι της περιοχής
τους και όχι μόνο τα μέλη
τους.
Σταθερό καθήκον και
στόχος για την ανασύνταξη
του συνταξιουχικού κινήματος είναι η μαζικοποίηση
των σωματείων, αυτό θα
πρέπει να είναι βασικός στόχος και κριτήριο στην δουλειά μας. Τελευταία έχουμε
θετικά αποτελέσματα με
διπλασιασμό των ψηφισάντων σε μια σειρά σωματεία,
αλλά και αρνητικά με μείωση σε άλλα. Αυτό δεν έχει
σχέση με αντικειμενικές
δυσκολίες αλλά με την δουλειά των σωματείων μας και
πώς κεντρικά με βάση τις
χρεώσεις που έχουμε από
την ομοσπονδία, παρακολουθούμε και βοηθάμε τόσο
γενικά αλλά και ιδιαίτερα
στις αρχαιρεσίες.
Στο στόχο που έχουμε
θέσει για το επόμενο διάστημα μέχρι το επόμενο
συνέδριο της ομοσπονδίας
μας (το ερχόμενο φθινόπωρο) να δημιουργήσουμε
σωματεία του ΙΚΑ με προτεραιότητα στις πόλεις Ξάνθη,
Καστοριά, Φλώρινα, Γρεβενά, Άργος που είναι οι μόνες
που στους νομούς τους δεν
έχουμε σωματεία, προχωράμε, η δουλειά μας προς
αυτή την κατεύθυνση έχει
ξεκινήσει και βρίσκεται σε
καλό δρόμο.
Στα σωματεία μας πέφτει
το βάρος να δυναμώνει και
να εδραιώνεται η καλή
συνεργασία ανάμεσα στα
σωματεία της ΣΕΑ σε κάθε
νομό. Για την επίτευξη
αυτού του στόχου τα σωματεία του ΙΚΑ έχουν την
πρώτη ευθύνη και πρέπει να
παίξουν σημαντικό ρόλο.
Προς αυτή την κατεύθυνση
η διοίκηση της ομοσπονδίας
έχει τη πρώτη ευθύνη και το
καθήκον να δώσει τη ανάλογη βοήθεια σε όλα τα σωματεία μας ώστε να εξασφαλίσουν σταθερή λειτουργία.
Μέσα από το συνολικό
διεκδικητικό μας πλαίσιο
και τον βασικό μας στόχο
για φέτος ώστε να καταργηθεί ο νόμος 4387/16, να
γίνεται καθαρό ότι:
Δεν διεκδικούμε επιδόματα και ψίχουλα, δεν πληρώσαμε για αυτά αλλά για
συντάξεις, υγεία και κοινωνικά δικαιώματα, για να ζούμε
με αξιοπρέπεια. Τα δισεκατομμύρια που κούρεψαν και
άρπαξαν από τα ταμεία μας
για λογαριασμό των τραπεζιτών, των επιχειρηματικών
ομίλων για την αιματοβαμμένη τους ανάπτυξη, είναι
δικά μας χρήματα, δικός
μας μόχθος. Καμία ανοχή
στα μέτρα της κυβέρνησης,
να τελειώνουμε με τις αυτα-
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πάτες τον εφησυχασμό, την
αδιαφορία, την απογοήτευση. Να ξεφύγουμε από τις
εύκολες λύσεις, που καλλιεργούν οι δυνάμεις του
συστήματος για προσφυγές
στα δικαστήρια κτλ.
Διεκδικούμε τα αιτήματά
μας με βάση τις πραγματικές μας ανάγκες και τον
πλούτο που εμείς οι συνταξιούχοι έχουμε παράξει και
με την βία όλες οι κυβερνήσεις που υπηρετούν το
κεφάλαιο μας άρπαξαν για
τις δικές του ανάγκες, την
δική του κερδοφορία. Σε
αυτή την βάση απαιτούμε:
την απόδοση στο ακέραιο
των κύριων και επικουρικών
συντάξεών μας, του ΕΚΑΣ,
των μερισμάτων και των
εφάπαξ. Την επαναφορά
του 13ου και 14ου μισθού
και ότι άλλο μας έχει αφαιρεθεί. Να μην υπάρχει βασική σύνταξη κάτω από 600
ευρώ, που σήμερα είναι 360
ευρώ.
Να καταβληθούν άμεσα
οι συντάξεις, κύριες και επικουρικές, τα εφάπαξ, τα
μερίσματα. Να δοθεί η δυνατότητα της απονομής σύνταξης στους συνταξιούχους
του ΟΑΕΕ με βάση τις
εισφορές που έχουν καταβάλει, ανεξάρτητα του
ποσού που οφείλουν στο
ασφαλιστικό τους ταμείο.
Απαιτούμε την παροχή
δημόσιας υγείας, δωρεάν
παροχής υπηρεσιών περίθαλψης σε όλους χωρίς
όρους και προϋπόθεσες, με
άμεση ενίσχυση των δημόσιων υποδομών σε έμψυχο και
λοιπό υλικό, την απαγόρευση δράσης του ιδιωτικού
τομέα στον κλάδο της υγείας-περίθαλψης.
Να σταματήσουν οι πλειστηριασμοί. Να καταργηθούν όλοι οι αντιασφαλιστικοί, αντιλαϊκοί, φορομπηχτικοί νόμοι. Να ανακεφαλαιοποιηθούν άμεσα τα ασφαλιστικά μας ταμεία. Κανένα
σπίτι σε χέρια τραπεζίτη, να
σταματήσουν οι κατασχέσεις, που με βάση τον νέο
νόμο μπορούν να γίνονται
από το κράτος για 500 ευρώ
χρέη.
Μέσα από την δράση
μας να αναδείχνουμε τα
προβλήματα
από
την
δράση των ιμπεριαλιστών,
τον κίνδυνο πολέμου και
τις ευθύνες της κυβέρνησης.
Η δίψα των πολυεθνικών
ομίλων για μεγαλύτερα
κέρδη εντείνει τις αντιπαραθέσεις τους για νέες αγορές, γεννάει ανταγωνισμούς, αντιθέσεις, συγκρούσεις και πολέμους. Όλα
αυτά εκφράζονται με τις
εντάσεις στη γειτονιά μας,
τους πολέμους που γίνονται, τα προβλήματα με τις
αντιπαραθέσεις στην κορεατική χερσόνησο με αφορμή
τα πυρηνικά της Β. Κορέας
κ. α. Είναι αποτέλεσμα των
συγκρούσεων ανάμεσα στα
συμφέροντα των ΗΠΑ,
ΚΙΝΑΣ, ΡΩΣΙΑΣ, Ε.Ε, Γερμανίας, για το μοίρασμα των
αγορών και την απόκτηση
νέων πλουτοπαραγωγικών
πηγών. Σε αυτό το θανατηφόρο παιχνίδι συμμετέχουν
και περιφερειακές δυνάμεις
που θέλουν να αποκτήσουν
λεία για τα συμφέροντα των
δικών τους επιχειρηματικών
ομίλων. Τη δική της ευθύνη
έχει η κυβέρνηση της χώρας
μας, που υπέγραψε νέα
συμφωνία για την βάση της
Σούδας στην Κρήτη παίζοντας με την φωτιά, βάζοντας
σε άμεσο κίνδυνο την ειρήνη. Στη Σούδα έγινε ο σχεδι-

ασμός και ο ανεφοδιασμός
για τον βομβαρδισμό της
Συρίας.
Σε αυτό το πλαίσιο η
κυβέρνηση διαχειρίζεται και
το λεγόμενο Σκοπιανό με τη
νέα συμφωνία με την ηγεσία
της ΠΓΔΜ σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των Αμερικανών
και του ΝΑΤΟ, υποδαυλίζοντας τον εθνικισμό και την
ονοματολογία και από τις
δύο πλευρές, κρύβοντας
επιμελώς ότι οι λαοί στην
περιοχή μας υποφέρουν
από τις επιδιώξεις των ιμπεριαλιστών, που δεν διστάζουν να διαμελίζουν κράτη,
λαούς και να αλλάζουν τα
σύνορα με αιματηρούς
πολέμους, για να πετύχουν
το μοίρασμα των αγορών.
Από την άλλη μεριά
μιλούν για πατριωτισμό όλοι
αυτοί, που οργανώνουν συλλαλητήρια για το ονοματολογικό, ή εκείνοι που σήμερα εμφανίζονται αντίθετοι
σε αυτά κρύβοντας τις
παραπάνω αιτίες. Πατριωτισμός σημαίνει να αντιπαλέψεις όλα αυτά, με την εργατική τάξη και τον λαό ενάντια στους ιμπεριαλιστές,
ντόπιους και ξένους σε κάθε
χώρα, ενάντια στις αστικές
τάξεις και τις κυβερνήσεις
που τις υπηρετούν.
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ΟΣΙΚΑ: Ψήφισμα της πλατειάς
σύσκεψης του Γενικού Συμβουλίου
Το Γενικό Συμβούλιο της
Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ και οι εκπρόσωποι
των Δ.Σ. των Σωματείων
μελών της με ψήφισμα της
κοινής τους συνεδρίασης
στις 27/6/2018, καταγγέλλουν τις πλειοψηφίες των
Διοικήσεων της ΓΣΕΕ και
της ΟΙΥΕ για την προκλητική τους συμπεριφορά απέναντι στα εκατομμύρια των
εργαζομένων, που όχι μόνο
υιοθετούν πλήρως τα αιτήματα και τα συμφέροντα
των εργοδοτών για μείωση
μισθών και ημερομισθίων
των εργαζομένων, αλλά
υπονομεύουν και τους αγώνες τους.
Ακόμα προωθούν ταυτόχρονα στις Διοικήσεις των
οργάνων τους, τους ίδιους
τους εργοδότες όπως στην
περίπτωση του Δημήτρη
Καραγεωργόπουλου, που
όντας ο ίδιος εργοδότης
τον εξέλεξαν Πρόεδρο της
Ομοσπονδίας
Ιδιωτικών
Υπαλλήλων και εκπρόσωπο
του Γραφείου Τύπου και
Δημοσίων Σχέσεων της
ΓΣΕΕ.
Οι ευθύνες τους απέναντι στην εργατική τάξη και

το κίνημα της είναι τεράστιες για τον εκφυλισμό των
συνδικαλιστικών οργάνων,
που αυτός με την σειρά του
διευκολύνει το πέρασμα
της αντιλαϊκής πολιτικής σε
βάρος
της
εργατικής
τάξης. Η αποπομπή και
καθαίρεση του συγκεκριμένου προσώπου από τα
όργανα του συνδικαλιστικού κινήματος είναι το ελάχιστο που μπορούν να
κάνουν η πλειοψηφία της
Διοίκησης της ΓΣΕΕ και η
Ομοσπονδία
Ιδιωτικών
Υπαλλήλων.
Καλούμε την εργατική
τάξη της χώρας και το κίνημα της να παρέμβει μαχητικά ώστε να ξεκαθαρίσει το
εργατικό κίνημα από τέτοια
φαινόμενα, να πυκνώσει τις
γραμμές του ταξικού κινήματος, να γίνει κυρίαρχο
μέσα στο εργατικό κίνημα
ώστε τα όργανα του από
εργαλεία εξυπηρέτησης
των εργοδοτικών συμφερόντων να μετατραπούν σε
όργανα πάλης των εργαζομένων. Σ’ αυτόν τον αγώνα
εμείς οι συνταξιούχοι θα
είμαστε θερμοί συμπαραστάτες και συμμαχητές.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

για την κατανομή της οικονομικής ενίσχυσης προς τα
σωματεία- μέλη της ΟΣΙΚΑ
Το Γενικό Συμβούλιο
στην ίδια συνεδρίαση της
27/6/2018 ψήφισε και αποφάσισε τον Κανονισμό
αυτόν ομόφωνα.
Την εισήγηση στο ΓΣ
έκανε ο Γ. Γραμματέας της
ΟΣΙΚΑ Μ. Ραλάκης
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες
Είναι γνωστό ότι μετά τα
σχετικά
αιτήματα
των
Συνταξιουχικών Οργανώσεων, την ψήφιση του άρθρου
102 του Ν. 4387/2016 και
τις παρεμβάσεις από διάφορες συνδικαλιστικές οργανώσεις, εκδόθηκε υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης στις 22-5-2018
που αποφασίζει:
«Για την άμεση αντιμετώπιση των λειτουργικών
δαπανών των Συνταξιουχικών Οργανώσεων και μέχρι
την έκδοση της απόφασης
με την οποία καθορίζονται
οι δικαιούχες συνταξιουχικές οργανώσεις (Σωματεα
-Ομοσπονδίες-Συνομοσπονδίες) οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην
κατανομή, τα κριτήρια και η
διαδικασία, τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά καθώς και ο
τρόπος ελέγχου της ορθής
διαχείρισης των ποσών…..»
αποδίδεται στις αναφερόμενες Ομοσπονδίες και
Συλλόγους ποσό ανάλογο
με τον αριθμό των συνταξιούχων μελών από τον λογαριασμό που κατατίθεται το
ποσόν της προβλεπόμενης
από το άρθρο 102 του Ν.
4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α΄) μηνιαίας εισφοράς 0,20 ευρώ, η
οποία παρακρατήθηκε το
έτος 2017 υπέρ των συλλογικών οργανώσεων συνταξιούχων, από τις καταβληθείσες κύριες συντάξεις.
Τα ποσά αυτά θα συμψηφιστούν με το δικαιούμενο
ποσό κάθε Οργάνωσης,
όπως αυτό θα οριστεί, με
βάση την παραπάνω απόφαση.
Η πρόταση- σχέδιο του
ΔΣ προς το ΓΣ είναι η παρακάτω:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟ-

ΜΗΣ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ–
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
(ΟΣΕΙΚΑ-ΕΤΜ)ΤΗΣ
ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Αρθρ. 102
του Ν. 4387/2016
1ον Η οικονομική ενίσχυση της Ομοσπονδίας προς
τα Σωματεία που προέρχεται από τον Ν. 4387/2016 ή
από οποιαδήποτε άλλη
πηγή δεν λογίζεται σαν συνδρομή των μελών τους. Η
οικονομική τακτοποίηση
των μελών τους γίνεται
σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των Σωματείων.
2ον Τα Σωματεία προκειμένου να λάβουν την οικονομική ενίσχυση του παραπάνω νόμου, υποχρεούνται
να γνωστοποιούν στην Ομοσπονδία τον αριθμό λογαριασμού, όπου θα κατατίθενται τα χρήματα αποκλειστικά στο όνομα του Σωματείου. Όχι σε προσωπικό
λογαριασμό.
3ον Η οικονομική ενίσχυση διατίθεται στα Σωματεία
για την καλή και εύρυθμη
λειτουργία τους, για την
άμεση αντιμετώπιση των
λειτουργικών
δαπανών
τους, για ψυχαγωγικές και
πολιτιστικές εκδηλώσεις
καθώς και ότι βοηθά στην
αγωνιστική
προσπάθεια
όλων των συνταξιούχων της
περιοχής, είναι δεν είναι
μέλη στα Σωματεία.
4ον Η οικονομική ενίσχυση που διανέμεται αποκλειστικά στα μέλη της Ομοσπονδίας προκύπτει από
τον αριθμό των συνταξιούχων του ΙΚΑ, που είναι καταχωρημένοι στα κατά τόπους
περιφερειακά υποκαταστήματα του ΙΚΑ και είναι εντός
των ορίων κάλυψης κάθε
Σωματείου-Μέλους
της
Ομοσπονδίας.
5ον Σωματεία-Μέλη της
Ομοσπονδίας που τα μέλη
τους προέρχονται από ορισμένο κλάδο παραγωγής ή
ορισμένη επιχείρηση, θα
λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ανάλογα με τον
αριθμό των συνταξιούχων
που προέρχονται από τον

συγκεκριμένο κλάδο στην
περιοχή τους ή την επιχείρηση.
6ον Η οικονομική ενίσχυση προς τα Σωματεία καταβάλλεται μετά την εκταμίευση των χρημάτων προς την
Ομοσπονδία.
7ον Τα χρήματα που
αποδίδονται από τον Ν.
4387/2016 κατανέμονται
κατά 40% στην Ομοσπονδία
και 60% στα Σωματεία-μέλη
της. Από το υπολογιζόμενο
μερίδιο κάθε Σωματείου
παρακρατείται 3% για την
έκδοση και κυκλοφορία του
«Πανσυνταξιουχικού
Αγώνα», την εφημερίδα της
Ομοσπονδίας που διανέμεται δωρεάν. Το ποσοστό 3%
μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Γενικού
Συμβουλίου.
8ον Η διανομή της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται
με την επιμέλεια του Οργανωτικού Γραμματέα της
Ομοσπονδίας και προσυπογράφεται από τον Πρόεδρο,
Γενικό Γραμματέα και
Ταμία.
9ον Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας έχει δικαίωμα να
κάνει έλεγχο της οικονομικής ενίσχυσης του Ν.
4387/2016 προς τα Σωματεία ως προς τη σωστή διαχείριση των χρημάτων που
λαμβάνουν.
10ον Τα στοιχεία βάσει
των οποίων υπολογίζεται η
οικονομική ενίσχυση των
Σωματείων – μελών της
ΟΣΕΙΚΑ-ΕΤΜ καθορίζονται
στη βάση των νέων κάθε
φορά στοιχείων του ΙΚΑ και
αυτά αναπροσαρμόζονται
κατά το τακτικό συνέδριο
της Ομοσπονδίας.
11ον Οι ρυθμίσεις του
παρόντος κανονισμού αποτελούν δεσμεύσεις για τα
Σωματεία μέλη της ΟΣΕ-ΙΚΑ
προκειμένου να λαμβάνουν
απρόσκοπτα ότι αυτός προβλέπει.
12ον Ο κανονισμός
αλλάζει με απόφαση του
Γενικού Συμβουλίου.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩ
Σωματείο Συνταξιούχων
ΙΚΑ Αιτωλοακαρνανίας
Την Πέμπτη 14-6-2018 και ώρα 10 π.μ. πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο, στον πεζόδρομο της Χαριλάου
Τρικούπη, συγκέντρωση των συνταξιούχων του νομού
Αιτωλ/νίας.
Η συγκέντρωση έγινε μετά από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα των σωματείων συνταξιούχων του νομού και πήραν μέρος περίπου 500 άτομα.
Η συγκέντρωση ξεκίνησε με χαιρετισμό από τον
Πρόεδρο του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Αιτωλ/νίας
και μέλος της Διοίκησης της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων του ΙΚΑ Δημητρουλή Γιώργο. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην ανάγκη κλιμάκωσης του αγώνα των
συνταξιούχων, για να μην γίνουν νέες περικοπές στις
συντάξεις και να ακυρώσουν οι συνταξιούχοι με τη
δράση τους το νόμο Κατρούγκαλου, ο οποίος σακατεύει παραπέρα τις συντάξεις. Τόνισε επίσης, ότι σταθερός πρέπει να είναι ο αγώνας για να επιστραφεί ότι
Ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον Παντελή Τάτση ,
Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε. και
τους προέδρους των σωματείων συνταξιούχων όλων
των κλάδων του νομού.
Η κεντρική ομιλία έγινε από το Δήμο Κουμπούρη,
Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ι.Κ.Α. Ελλάδας, που τόνισε την ανάγκη να δυναμώσουν παραπέρα
οι αγώνες των συνταξιούχων και να μαζικοποιηθούν
περισσότερο , για να αποκρούσουμε τα νέα αντισυνταξιουχικά μέτρα. Αναφέρθηκε στη σταθερή διεκδίκησης
των συνταξιούχων σε ότι τους έχει αφαιρεθεί . Έκανε
αναφορά στους αγώνες και στις συγκεντρώσεις που
γίνονται πανελλαδικά , καθώς και στο πρόγραμμα δράσης που θα ακολουθήσει .
Η συγκέντρωση τελείωσε με πορεία στο κέντρο της
πόλης .

Σωματεία Συνταξιούχων
Ηπείρου
Στην Άρτα πραγματοποιήθηκε η Πανηπειρωτική
συγκέντρωση συνταξιούχων, που οργάνωσαν τα σωματεία συνταξιούχων από Γιάννινα, Άρτα, Πρέβεζα, Ηγουμενίτσα και Λευκάδα στο Εργατικό Κέντρο της πόλης.
Η αίθουσα γέμισε από συνταξιούχους, που εκδήλωσαν
την αγανάκτησή τους για την κυβερνητική πολιτική,
που προχωρά στην υλοποίηση του ν. 4387/16, που θα
χτυπήσει καίρια τις συντάξεις, μετατρέποντάς τες σε
επιδόματα. Εκδήλωσαν την απόφασή τους να εντείνουν
τη δράση τους ενάντια στην πολιτική αυτή, να υπερασπιστούν την κοινωνική ασφάλιση που «είναι μια από
τις μεγαλύτερες κατακτήσεις του περασμένου αιώνα»,
όπως τόνισε στην ομιλία του ο Π. Τάτσης πρόεδρος
της ΠΟΣ ΟΑΕΕ. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Λ. Μάκκας
από την ΟΣΙΚΑ και οι Φ. Αντωνίου και Σ. Ακζώτη από
την ΠΟΠΣ (δημόσιο).
Στην Περιφερειακή Ενότητα κατέληξε η πορεία που
ακολούθησε, όπου αποδόθηκε ψήφισμα με τα αιτήματα
στον Αντιπεριφερειάρχη Άρτας.

Σωματείο Συνταξιούχων
ΙΚΑ Ελευσίνας και
Περιχώρων

Την Τρίτη 12/06/2018, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο
διοικητικό συμβούλιο του σωματείου, που προήλθε από
τις αρχαιρεσίες στις 05/06/07 Ιουνίου 2018 με την
παρακάτω σύνθεση:
Πρόεδρος
Αγγελόπουλος Νίκος
Αντιπρόεδρος
Πατάλας Ευάγγελος
Γ. Γραμματέας
Γκατζής Δημήτριος
Αν. Γ. Γραμματέας
Λιάγκας Αναστάσιος
Ταμίας
Βασιλείου Ελένη
Έφορος
Δημόπουλος Χριστόφορος
Μέλη
Γκιόκας Παντελής, Λιάσκος Λεωνίδας,
Σταμουλόπουλος Δημήτριος
Σαν νέο Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστούμε όλους
όσους συμμετείχαν στις δραστηριότητες για την ενίσχυση του σωματείου μας μέσα από τις διαδικασίες
των αρχαιρεσιών. Καλούμε και όλους όσους δεν συμμετείχαν να αγκαλιάσουν το σωματείο γιατί είναι και
δικό τους και τα προβλήματα μας αφορούν όλους.

ΣΕΑ των Σωματείων
Συνταξιούχων της Κρήτης

Το κύκλο των κινητοποιήσεων του πρώτου εξαμήνου
ολοκλήρωσε η Κρήτη, με μια μεγάλη Παγκρήτια συγκέντρωση στον Αγ. Νικόλαο. Ήταν η μεγαλύτερη των
τελευταίων χρόνων και εντυπωσίασε με τον όγκο και τον
παλμό της. Εκατοντάδες συνάδελφοι από όλους τους
νομούς του νησιού, με τα σωματεία τους κατέφθασαν
στον Αγ. Νικόλαο. Μαζική, δυναμική απέδειξε πως το
κίνημα των συνταξιούχων δεν θα κουραστεί να οργανώνει αγώνες σε κάθε γωνιά της χώρας, με στόχο την απόκρουση και ανατροπή της αντισυνταξιουχικής και αντιλαϊκής πολιτικής.
Μηνύματα αγωνιστικής συμπαράστασης έστειλαν
σύλλογοι και φορείς του λαϊκού κινήματος. Η συγκέντρωση πρόβαλε τα βασικά αιτήματα για μη εφαρμογή
του ν. 4387/16, τον μη επανυπολογισμό και περικοπή των
συντάξεων, την ακύρωση της νέας φοροεπιδρομής με τη
μείωση του αφορολόγητου των λαϊκών στρωμάτων.
Χαιρετισμούς έκαναν πρόεδροι και εκπρόσωποι των
ΔΣ συλλόγων που συμμετείχαν στη συγκέντρωση, ενώ
τις κεντρικές ομιλίες έκαναν οι Π. Τάτσης πρόεδρος της
ΠΟΣ ΟΑΕΕ και Μ. Ραλάκης Γ. Γραμματέας της ΟΣΙΚΑ.
Μετά τις ομιλίες οι συγκεντρωμένοι με τα πανό των
σωματείων και συνθήματα ενάντια στην κυβερνητική
πολιτική έκαναν πορεία στην Αντιπεριφέρεια και επέδωσαν ψήφισμα στην Αντιπεριφερειάρχη.

Σωματείο Συνταξιούχων
ΙΚΑ Ρόδου
Σε ανακοίνωσή του το σωματείο καταγγέλλει:
Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Δήμου Ρόδου της
1/6/2018 τα φαρμακεία της πόλης θα πρέπει μετά τις
8/6/2018 να πληρώνουν στο Δήμο 300 ευρώ το χρόνο για
να διατηρήσουν το χώρο στάθμευσης των οχημάτων των
πελατών τους μπροστά από το κατάστημά τους. Εκτός
από τα φαρμακεία το μέτρο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων
κλινικές και ΑμεΑ.
Το μέτρο κινείται σε εισπρακτική, φορομπηχτική λογική. Επιβαρύνει και δυσκολεύει εκείνους που χρειάζονται
φαρμακευτική και ιατρική βοήθεια συχνά με επείγουσα
μορφή (ηλικιωμένους, ασθενείς, ΑμεΑ, θύματα ατυχημάτων). Τα φαρμακεία και οι κλινικές δεν είναι κοινά εμπορικά καταστήματα, αλλά καλύπτουν ανάγκες που σχετίζονται με την υγεία και τη ζωή. Το Σωματείο μας θεωρεί
ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι αντικοινωνική και ανάλγητη και γι’ αυτό απαράδεκτη.
Προφανώς το μέτρο εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική που μετατρέπει τους Δήμους, από μονάδες τοπικής
αυτοδιοίκησης και συμμετοχής των πολιτών, σε μηχανισμούς εφαρμογής της πολιτικής της κεντρικής κυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο. Ειδικά ο Δήμος Ρόδου έχει δείξειτα τελευταία χρόνια- ιδιαίτερο ζήλο με συνεχείς αυξήσεις στο νερό και στα κάθε είδους τέλη. Έχει μετατραπεί
σε εισπρακτικό, φορομπηχτικό οργανισμό σε βάρος των
ήδη υπερφορολογημένων συνταξιούχων, μισθωτών και
αυτοαπασχολούμενων, γεγονός που έχει επανειλημμένα
καταγγείλει το Σωματείο μας.
Απαιτούμε από το Δήμο Ρόδου να ανακαλέσει άμεσα
το μέτρο και να επιτρέψει την ελεύθερη στάθμευση οχημάτων εμπρός από φαρμακεία και κλινικές. Το ίδιο
πρέπει να ισχύσει, χωρίς καμία διάκριση, για τους
χώρους στάθμευσης οχημάτων των ΑμεΑ και των χρονίως πασχόντων έξω από τις κατοικίες τους.

ΣΕΑ Σωματείων των νομών
Θεσσαλίας
Στις 19/6 οργανώθηκε Πανθεσσαλική συγκέντρωση
στη Λάρισα, που ήταν πραγματικά εντυπωσιακή σε
όγκο. Εκατοντάδες συνταξιούχοι από όλη τη Θεσσαλία, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα των σωματείων
τους γέμισαν την κεντρική πλατεία της πόλης. Το κίνημά μας όμως είναι παντός καιρού. Έτσι η δυνατή
βροχή που έπεσε την ώρα της συγκέντρωσης, δεν τους
εμπόδισε να ολοκληρώσουν τη συγκέντρωσή τους στο
χώρο του Δημοτικού Ωδείου, η οποία στην κυριολεξία
γέμισε ασφυκτικά, δεν έπεφτε καρφίτσα.
Χαιρετισμούς έκαναν εκπρόσωποι σωματείων, ενώ
κεντρικές παρεμβάσεις έγιναν από τον Π. Πάλμο από
την ΟΣΙΚΑ, τον Χ. Κολοβό από την ΠΟΣ ΟΑΕΕκαι την Σ.
Ακζώτη από την Ομοσπονδία Δημοσίου.

ΣΕΑ Σωματείων Συνταξιούχων
Θεσσαλονίκης
Η Θεσσαλονίκη πήρε τη σκυτάλη με τη συγκέντρωση
των συνταξιούχων στις 4/7 από όλο το νομό στο Άγαλμα
Βενιζέλου. Η συγκέντρωση ήταν μεγάλη και εκατοντάδες
συνταξιούχοι, με πανό και συνθήματα και πορεία στο
υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης διαδήλωσαν τα αιτήματα
για κατάργηση του νόμου 4387/16, την αναπλήρωση όλων
των απωλειών και την επιστροφή των κλεμμένων από τις
συντάξεις στα προηγούμενα χρόνια. Κατήγγειλαν την αντισυνταξιουχική πολιτική της κυβέρνησης, εκφράσανε την
αποφασιστικότητα του κινήματος να συνεχίσει και κλιμακώσει την πάλη του ενάντιά της. Κάλεσαν σε μεγαλύτερη
συσπείρωση στα σωματεία και συμμετοχή των συνταξιούχων στη δράση. Ξεσκέπασαν στις ομιλίες την παραπλανητική και επικίνδυνη προπαγάνδα της κυβέρνησης να εξαπατήσει τους συνταξιούχους με τη διασπορά ψεύτικων
ελπίδων «για μη περικοπή των συντάξεων».
Στη συγκέντρωση μίλησαν ο Μ. Νικολαϊδης από την
ΣΕΑ Θεσσαλονίκης, ο Χ. Κολοβός, Οργανωτικός Γραμματέας της ΠΟΣ ΟΑΕΕ και ο Δ. Κουμπούρης πρόεδρος της
ΟΣΙΚΑ.

Συνεργαζόμενες
Συνταξιουχικές Οργανώσεις
Πειραιά και γύρω Δήμων

Άλλη μια «αναπτυξιακή» φιέστα ετοιμάζει η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, τώρα στον Πειραιά . Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
- ΑΝΕΛ διοργανώνει περιφερειακό "αναπτυξιακό" συνέδριο
στον Πειραιά. Μαζί με την Περιφέρεια, δημοτικές αρχές,
εργοδοτικές οργανώσεις, ετοιμάζει μια ακόμη φιέστα για
να σπείρει αυταπάτες σε συνταξιούχους, εργαζόμενους
και το λαό του Πειραιά. Να παρουσιάσει ένα κάλπικο αφήγημα ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη τάχα βγάζει κερδισμένους και το κεφάλαιο (εφοπλιστές, μεγαλοεπιχειρηματίες,
τραπεζίτες κ.λπ.) και τους εργαζόμενους, ότι με τη γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας ξεκινά μια καλύτερη
μέρα και για το μεγιστάνα, που κάθε μέρα υπολογίζει τα
κέρδη του σε εκατομμύρια ευρώ, και για τον εργαζόμενο
των 586 ευρώ μεικτά.
Ταυτόχρονα θα ανακοινώσει νέα προνόμια και χρηματοδοτήσεις προς το μεγάλο κεφάλαιο. Στον Πειραιά έχουμε πείρα από την «ανάπτυξή» τους....
Μέσα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι συνταξιούχοι από τις αντεργατικές – αντισυνταξιουχικές
πολιτικές και αυτά που έρχονται από τον 4387/16 ( Νόμος
Κατρούγκαλου) με τον επανυπολογισμό Κύριων και Επικουρικών συντάξεων και τη δημιουργία της «προσωπικής
διαφοράς». Έτσι λοιπόν σκοπεύουν να εφαρμόσουν :
Περικοπή της «προσωπικής διαφοράς» - Παντελή εξαφάνιση του ΕΚΑΣ - Μείωση του
αφορολογήτου στα 5600 ευρώ.
Διεκδικούμε ότι μας έχει αφαιρεθεί σε κύριες – επικουρικές συντάξεις κοινωνικά δικαιώματα κλπ. Να καταργηθεί
τώρα ο 4387/16, να μην εφαρμοστεί ο καταστρεπτικός
αυτός νόμος. Διεκδικούμε ανακεφαλαιοποίηση των αποθεματικών των ταμείων και επιστροφή άμεσα όλων των
αυθαίρετα παρακρατηθέντων.
Την ίδια ώρα, η εφαρμογή των βάρβαρων αντιλαϊκών
μέτρων που ψήφισε με το Μεσοπρόθεσμο η κυβέρνηση
σημαίνει νέο χτύπημα σε δικαιώματα, νέα λεηλασία του
εργατικού - λαϊκού εισοδήματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι
σε Πέραμα και Κερατσίνι, Νίκαια, Κορυδαλλό αυξάνονται
οι αντικειμενικές αξίες, με επιπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ, ενώ σε
Ψυχικό και Εκάλη η κυβέρνηση του κεφαλαίου τις άφησε
σταθερές. Επιδεινώνεται η θέση των αυτοαπασχολούμενων, τα "κόκκινα" δάνεια, οι πλειστηριασμοί και τα εξοντωτικά ωράρια των αυτοαπασχολούμενων και των μικρών
μαγαζιών, με την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. Και
ενώ και αυτή η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες,
ικανοποιεί κάθε αξίωση του κεφαλαίου, τα αιτήματα των
εργαζομένων απορρίπτονται ως αντισυνταγματικά, όπως
πρόσφατα αποκαλύφθηκε από την Επίκαιρη Ερώτηση που
κατέθεσε το ΚΚΕ σε σχέση με το σχέδιο νόμου που κατέθεσαν 513 σωματεία για ΣΣΕ.
Η κυβέρνηση και οι βαστάζοι της έρχονται με το "αναπτυξιακό" τους συνέδριο να μας κοροϊδέψουν, να πουλήσουν τα φύκια των αντιλαϊκών μέτρων για μεταξωτές
κορδέλες της "δίκαιης ανάπτυξης".
Αγωνιστικά να απορρίψουμε τα καλέσματα της κυβέρνησης για ταξική ειρήνη, που λέει "τώρα που έρχονται
δουλειές, καθίστε φρόνιμα και εμείς είμαστε εδώ". Δεν θα
βάλουμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα, την κυβέρνηση
που μας έχει τσακίσει, να παρουσιάζεται ως εγγυητής
λαϊκών δικαιωμάτων».
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΟ ΔΡΟΜΟΙ: Ο
ΕΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΑ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΛΟΣ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΕΙ. Να πιστέψουμε στη δύναμή μας και να
οργανώσουμε την αντεπίθεσή μας. Αυτό το καθήκον είναι
δικό μας, συνταξιούχων , εργατών, φτωχών λαϊκών στρωμάτων. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟ !

ΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ
Ν. Φωκίδας
Σε δελτίο τύπου που εξέδωσε η Ένωση αναφέρει:
Το ζήσαμε κι αυτό!! Την ίδια στιγμή που γινότανε η
κοκορομαχία στη βουλή ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ή
Τσίπρα – Μητσοτάκη, καθώς και όλους τους υπόλοιπους
που ψήφιζαν τα προηγούμενα μνημόνια και τα μεσοπρόθεσμα προγράμματα για τις περικοπές των συντάξεων, ο
ΣΕΒ έστελνε το μήνυμα ότι οι περικοπές πρέπει να
γίνουν για να μειωθεί ακόμη περισσότερο η φορολογία
του κεφαλαίου!!
Ο ΣΕΒ ζητάει το αυτονόητο ως κεφάλαιο. Ακόμη μεγαλύτερη κερδοφορία και ας πεθάνουν οι συνταξιούχοι και
ας πεινάνε οι εργάτες και ας κλείνουν τα μαγαζιά τους οι
επαγγελματίες. Τις κατευθύνσεις που δίνει τις αντλεί από
τις αποφάσεις που πήρανε οι εκάστοτε κυβερνήσεις
κατόπιν των εντολών της ΕΕ και του ΔΝΤ. Ζήτησε κι
άλλα ο ΣΕΒ. Ζήτησε να αποφευχθεί η πολιτική πόλωση
για να συνεχιστούν οι αποφασισμένες αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις, χωρίς υποχωρήσεις. Είναι λοιπόν ολοφάνερο
ότι, χέρι - χέρι, οι δανειστές και η εγχώρια άρχουσα τάξη
έχουν δρομολογήσει τις χειρότερες μέρες που έρχονται
για συνταξιούχους και εργαζόμενους.
Είναι πράγματι πρόκληση να μιλά η κυβέρνηση για
«δίπολο ανάμεσα στην πρόοδο και τη συντήρηση» η
οποία κυβέρνηση σήμερα λαμβάνει επαίνους από τα επιτελεία της ΕΕ, του ΝΑΤΟ, της αμερικανικής κυβέρνησης,
δηλαδή των πολιτικών υπάλληλων του κεφαλαίου.
Είναι πρόκληση να εμφανίζει ως βαθιές - τάχα - διαφορές με τη ΝΔ το αν θα αναστείλει για μερικούς μήνες
στην ουσία, άντε μέχρι τις κάλπες των βουλευτικών εκλογών, τις δεσμεύσεις της να πετσοκοπούν οι συντάξεις.
Είναι πρόκληση να εμφανίζονται ως υπέρμαχοι των
συνταξιούχων χωρίς να κάνουν καμία αναφορά στις
μέχρι τώρα περικοπές καθώς και στη 13η και 14η σύνταξη ή στην αποκατάσταση των συντάξεων χηρείας.
Το συνταξιουχικό κίνημα δεν κάνει πίσω. Δεν επαιτεί
όπως μας θέλουν οι κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις, αλλά
απαιτεί:
* Κανένας επανυπολογισμός, καμία μείωση με την προσωπική διαφορά στις κύριες και
επικουρικές μας
συντάξεις , κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου
(4387/16)
* Διεκδικούμε ό,τι μας έχει αφαιρεθεί, από όλο το αντισυνταξιουχικό - αντιασφαλιστικό νομικό πλαίσιο που
ψήφισαν όλες οι κυβερνήσεις.
* Όχι στη μείωση του αφορολόγητου και την περικοπή
των οικογενειακών μας επιδομάτων και του ΕΚΑΣ.
* Να καταργηθεί ο νόμος για τους πλειστηριασμούς.
Καλούμε τους συνταξιούχους της Φωκίδας να είναι επί
ποδός πολέμου. Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των
συνταξιουχικών οργανώσεων, με το παραπάνω πλαίσιο
αιτημάτων, ετοιμάζει κινητοποιήσεις για το επόμενο χρονικό διάστημα. Το δικό μας παρών να είναι μαζικό είτε σε
κινητοποιήσεις στην περιοχή είτε πανελλαδικού χαρακτήρα στην Αθήνα.
Κανένας συνταξιούχος εκτός Σωματείου. Μαζικές
εγγραφές, τώρα, για να κάνουμε το Σωματείο μας μετερίζι των αγώνων που έρχονται

ΣΕΑ Σωματείων
Συνταξιούχων Θράκης
Στην Κομοτηνή πραγματοποιήθηκε (3/7) μια μεγάλη
συγκέντρωση που οργάνωσαν τα σωματεία συνταξιούχων Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου σύμφωνα με το
κεντρικό πρόγραμμα της ΣΕΑ. Εκατοντάδες συνταξιούχοι γέμισαν την κεντρική πλατεία της πόλης, καταγγέλλοντας την κυβερνητική πολιτική και την προσπάθεια
εξαπάτησης των συνταξιούχων από αυτήν, διαδηλώνοντας την απόφασή τους να συνεχίσουν τους αγώνες
σύγκρουσης με την αντισυνταξιουχική πολιτική. Χαιρετισμούς στη συγκέντρωση απηύθυναν ο Χ. Κολοβός
Οργανωτικός Γραμματέας της ΠΟΣ ΟΑΕΕ και πρόεδροι των σωματείων των νομών, ενώ την κεντρική ομιλία έκανε ο Δ. Κουμπούρης πρόεδρος της ΟΣΙΚΑ.
Η συγκέντρωση συνεχίστηκε με πορεία- διαδήλωση
σε κεντρικούς δρόμους της Κομοτηνής.

Πανελλήνιος Σύλλογος
Συνταξιούχων ΔΕΚΟΤραπεζών
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας οργάνωσε ο σύλλογος
στις 28/6/18 έξω από το κτίριο της διοίκησης της Εθνικής
Τράπεζας για την συνεχιζόμενη άρνηση της ΕΤΕ να χρηματοδοτήσει τον επικουρικό λογαριασμό (ΛΕΠΕΤΕ) των
εργαζομένων- συνταξιούχων, με αποτέλεσμα εδώ και ένα
9άμηνο οι συνταξιούχοι να μην παίρνουν καθόλου επικουρική σύνταξη. Σε δελτίο τύπου που εξέδωσε ο σύλλογος μετά την αγωνιστική αυτή παρέμβαση αναφέρει:
«Χαιρετίζουμε τις εκατοντάδες μέλη μας που πήραν
και χθες μέρος στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που
οργάνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο ενάντια στη Διοίκηση
της Εθνικής Τράπεζας, στο Κεντρικό κατάστημα της ΕΤΕ
, η οποία εδώ και εννέα (9) μήνες σε συνεννόηση και
ευθεία γραμμή με την κυβέρνηση, παράνομα και καταχρηστικά, δεν αποδίδει τις επικουρική σύνταξη στους
16.500 συνταξιούχους της ΕΤΕ, επικαλούμενη διάφορα
οικονομικά προβλήματα που δήθεν αντιμετωπίζει.
Η αρχική άρνηση της ΕΤΕ να δεχτεί την αντιπροσωπεία του Δ.Σ. του Συλλόγου λόγω συνεδρίασης του Δ.Σ.
της ΕΤΕ και να συζητήσει μαζί μας το σοβαρό αυτό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι της ΕΤΕ και οι
οποίοι λόγω αυτής της καταχρηστικής ενέργειας της
Εθνικής έχουν φτάσει σε πραγματικό επίπεδο ένδειας και
εξαθλίωσης, αδυνατώντας πια να εξυπηρετήσουν και τα
δάνεια τους προς την ίδια την Τράπεζα, κάμφθηκε από τη
ξεκάθαρη δήλωση του Δ.Σ. του Συλλόγου ότι «δεν πρόκειται να φύγουμε αν δεν συναντηθούμε με στέλεχος της
Διοίκησης» και από την σθεναρή επιμονή των συγκεντρωμένων συναδέλφων, οι οποίοι με συνθήματα διατράνωσαν τόσο προς την Κυβέρνηση, όσο και προς τη Διοίκηση
της Τράπεζας ότι δεν πρόκειται να αποδεχτούν τις μεθοδεύσεις τους για διάλυση των επικουρικών τους συντάξεων, ότι με μοναδικό όπλο τον συνεχή αγώνα τους θα
επιβάλλουν την καταβολή ακέραιων των επικουρικών
συντάξεων από τον Νοέμβριο του 2017.
Την ίδια αγωνιστική κατεύθυνση εξέφρασε και επιβεβαίωσε ο αντιπρόεδρος της ΟΣΙΚΑ συν. Παναγιώτης
Σοφός που παραβρέθηκε και χαιρέτισε τη συγκέντρωση
εκ μέρους της Διοίκησης της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων (ΟΣΙΚΑ), καλώντας τους συναδέλφους να συσπειρωθούν στις γραμμές του αγωνιστικού συνταξιουχικού
κινήματος και να γυρίσουν την πλάτη στους διάφορους
δικολάβους «συνδικαλιστές», που στοχεύουν στον παροπλισμό του συνταξιουχικού κινήματος και στην υλοποίηση των αποφάσεων κυβέρνησης-διοίκησης.
Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. και τον αντιπρόεδρο της
ΟΣΙΚΑ συναντήθηκε με το Γεν. Δ/ντή κο Φορτούνη από
τη Διοίκηση της ΕΤΕ στον οποίο κατέθεσε το υπόμνημα
του Συλλόγου απαιτώντας την άμεση καταβολή όλων των
επικουρικών συντάξεων από το Νοέμβριο του 2017, την
παροχή σημαντικών διευκολύνσεων προς τους «κόκκινους» δανειολήπτες της ΕΤΕ, καθώς και τον ορισμό νέας
συνάντησης, αποκλειστικά με τη Διοίκηση της ΕΤΕ το
αμέσως επόμενο διάστημα.
Με την ολοκλήρωση της συνάντησης το Δ.Σ. ενημέρωσε τη συγκέντρωση για τα αποτελέσματά της και κάλεσε
τους συναδέλφους να δυναμώσουν ακόμη πιο μαζικά,
πιο δυναμικά την αγωνιστική παρουσία και στάση τους
στις επόμενες κινητοποιήσεις του Συλλόγου και μέχρι
την τελική νίκη και ανατροπή αυτής της αντεργατικής,
αντισυνταξιουχικής πολιτικής».
Επίσης με άλλη ανακοίνωσή του ο σύλλογος κατήγγειλε «την Διοίκηση του ΕΤΕΑΕΠ που αυθαίρετα και καταστρατηγώντας τον Νόμο επιχειρεί να απαξιώσει τις
κατώτατες συντάξεις του ΤΕΑΠΕΤΕ (επικουρικό των
συνταξιούχων σε πρώην Εμπορική και ALPHA) σε κατώτατες συντάξεις του ΕΤΕΑΜ/ ΕΤΕΑ και ουσιαστικά να τις
μετατρέψει σε φιλοδωρήματα, υλοποιώντας έτσι την
κυβερνητική πολιτική για ολική υποβάθμιση-απαξίωση
του συνταξιοδοτικού συστήματος και ζητώντας μάλιστα
από τις συναδέλφισσες – συνταξιούχους, που έλαβαν
κανονικά τις συντάξεις τους να επιστρέψουν τεράστια
χρηματικά ποσά! Καλούμε τις συναδέλφισσες που έλαβαν τέτοιες επιστολές, να επικοινωνήσουν και να συστρατευτούν με τον ΠΣΣΔΤ, ώστε μαζικά και αγωνιστικά, μαζί
με την Ομοσπονδία Συνταξιούχων του ΙΚΑ (ΟΣΙΚΑ), έξω
από ατομικές και μεμονωμένες δικαστικές διαδικασίες να
διεκδικήσουμε το αυτονόητο: Καμιά μείωση, καμιά μετατροπή των κατώτατων συντάξεων του ΤΕΑΠΕΤΕ σε κατώτατη σύνταξη του ΕΤΕΑΜ/ΕΤΕΑ».

Σύνδεσμος Συνταξιούχων
ΙΚΑ Αιγάλεω - Χαϊδαρίου
Αγ. Βαρβάρας
Η πίεση που άσκησε το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα
των συνταξιούχων με τις μαραθώνιες διαδηλώσεις σε
όλη την Ελλάδα (πάνω από 60), με μπροστάρη την
Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα (ΣΕΑ) και αίτημα αιχμής
να καταργηθεί ο νόμος 4387/16 (ν. Κατρούγκαλου) έχει
αναστατώσει και δημιουργήσει προβλήματα στην
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και την υποχρεώνει σε
συνεχείς αναδιπλώσεις. Από τον Πρωθυπουργό,
υπουργούς και παρατρεχάμενους προβαίνουν σε συνεχείς δηλώσεις ότι δήθεν: «θα καταργήσουμε τον νόμο»,
«θα το πάμε για υλοποίηση παραπέρα», «δεν θα περικόψουμε άλλο τις συντάξεις» και άλλα ευτράπελα. Το
ίδιο εμφανίζεται και η Ν.Δ. Ενώ, όταν ήταν Κυβέρνηση
μαζί με το ΠΑΣΟΚ και τους άλλους κολαούζους, μας
«γδάρανε», τώρα που οσμίζεται ξανά επάνοδο στην
Κυβέρνηση, τάχα μου είναι ενάντια στις νέες περικοπές. Κάνει δηλ. ότι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν. Διατυμπανίζει
βέβαια ότι «το κράτος έχει συνέχεια» δηλ. ότι ψηφίζουν
οι προηγούμενοι δεν το αλλάζουν οι επόμενοι. Ενώ ο
νόμος 4387/16 και η εφαρμογή του είναι όρος απαράβατος των αξιολογήσεων και του 3ου Μνημονίου που
ψήφισαν μαζί, προσπαθούν να μας ξεγελάσουν, να μας
καθησυχάσουν, φοβούμενοι την οργανωμένη λαϊκή
οργή μας.
ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΔΥΟ
Οι Συνταξιούχοι πρέπει να πιστέψουν στη δύναμη
τους, να συσπειρωθούν στα σωματεία τους. Να εμπιστευτούν την ΣΕΑ, τις Ομοσπονδίες, τα Σωματεία. Να
συμμετέχουν μαζικά στους αγώνες.
Στηρίζουμε την τροπολογία που κατάθεσε το ΚΚΕ
στη Βουλή για κατάργηση του ν. 4387/16. ΙΔΟΥ Η
ΡΟΔΟΣ ΙΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΗΔΗΜΑ!
ΜΟΝΟ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΦΕΡΝΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΙ
ΘΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΝ ΤΟ ν.
4387/16 ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΛΑΪΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ.
ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΝΑΣΚΟΥΜΠΩΘΕΙΤΕ!
Υ.Γ. Καταγγέλλουμε την Κυβέρνηση γιατί με τροπολογία της που ισχύει από σήμερα 10/07/18, για όσους
έχουν καταθέσει και όσους καταθέτουν για σύνταξη,
όταν μετά από πολλούς μήνες τους βγει να πληρωθούν, με το έτσι θέλω θα αφαιρεί από την πληρωμή 1
μηνιάτικο. Δηλ. κατάθεσες για σύνταξη π.χ. την 01/10/17
θα πληρωθείς από 01/11/17.
ΑΙΣΧΟΣ!!

Απώλεια αγωνιστή
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΚΑ &
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Προς Το Δ.Σ.
Του Σωματείου Συντ/χων ΙΚΑ Σερρών
Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας εκφράζει τα θερμά και
ειλικρινά συλλυπητήρια για την απώλεια του συναδέλφου ΣΗΜΕΩΝΙΔΗ ΡΗΓΑ πρώην Γραμματέα του Σωματείου σας και στέλεχος του Συνταξιουχικού κινήματος.
Ο Συνάδελφος υπήρξε και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας αφιέρωσε την ανιδιοτελή και
συνεχή προσφορά του στον αγώνα της εργατικής
τάξης ώστε να απαλλαχτεί από την εκμετάλλευση του
ανθρώπου από άνθρωπο.
Ακόμα η παρουσία του στο διεκδικητικό κίνημα των
συνταξιούχων ξεχωρίζει για την συνεπή αγωνιστική του
προσπάθεια για την αντιμετώπιση των αντιλαϊκών –
αντισυνταξιουχικών πολιτικών όλων των κυβερνήσεων
και της σημερινής.
Συνάδελφοι – Συναδέλφισσες
Μεταφέρετε τα ειλικρινή αισθήματα και τα θερμά
συλλυπητήρια της Διοίκησης στην οικογένεια του σ.
Ρήγα.
Για Τη Διοίκηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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Τροπολογία του ΚΚΕ για
την ακύρωση των αντισυνταξιουχικών διατάξεων
του ν. 4387/16

Η τροπολογία του ΚΚΕ για τις συντάξεις έχει ως
εξής:
«Τροπολογία – Προσθήκη» Στο σχέδιο νόμου του
υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης "Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης
εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες
διατάξεις". Θέμα: Κατάργηση των ρυθμίσεων του ν.
4387/2016 που προβλέπουν τον επανυπολογισμό των
συντάξεων και την περικοπή της προσωπικής διαφοράς.
Αιτιολογική Έκθεση: Το ΚΚΕ έχει αποκαλύψει και
καταγγείλει το τσάκισμα των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων που έχουν οδηγήσει σε μεγάλες περικοπές των μισθών και συντάξεων
και διεκδικεί την κάλυψη των απωλειών τους, την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης.
Ο ν. 4387/2016 με τα άρθρα 14 και 33 όπως τροποποιήθηκαν με τον 4472/2017 προβλέπουν τον επανυπολογισμό των συντάξεων και την περικοπή της προσωπικής διαφοράς έως 18% από 1/1/2019. Οι απώλειες για
τους απόμαχους της δουλειάς συνεχίζονται, δημιουργώντας συνθήκες απόγνωσης, επιβεβαιώνοντας τις
εκτιμήσεις ότι η μεταμνημονιακή εποχή θα συνοδεύεται
με νέα μέτρα για την κάλυψη των ματωμένων πλεονασμάτων και την ικανοποίηση των αιτημάτων των επιχειρηματικών ομίλων. Με την τροπολογία που καταθέτει η
Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ στηρίζει τον αγώνα
των συνταξιουχικών οργανώσεων και το αίτημά τους
για κατάργηση των ρυθμίσεων του ν. 4387/16 που προβλέπουν τον επανυπολογισμό των συντάξεων και την
περικοπή της προσωπικής διαφοράς.

Τροπολογία – Προσθήκη
Οι καταβαλλόμενες ή καταβλητέες κατά την
12/5/2016, ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.
4387/2016, κύριες συντάξεις, πλην των συντάξεων του
ΟΓΑ, οι οποίες χορηγήθηκαν με προγενέστερες του ν.
4387/2016 διατάξεις, συνεχίζουν να καταβάλλονται στο
ύψος που είχαν διαμορφωθεί κατά το χρόνο αυτό και
εξακολουθούν να διέπονται από το νομικό καθεστώς
που ίσχυε μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, μέχρι την με
οποιονδήποτε τρόπο απώλεια του σχετικού δικαιώματος. Οι διατάξεις του άρθρ. 14 ν. 4387/2016 ("Αναπροσαρμογή συντάξεων - προστασία καταβαλλόμενων
συντάξεων") και 33 ν. 4387/2016 ("Αναπροσαρμογή
συντάξεων - προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων"),
όπως ισχύουν σήμερα, καταργούνται καθώς και άλλη
αντίθετη διάταξη».
Το συνταξιοδοτικό κίνημα εκτιμά θετικά και στηρίζει ανεπιφύλακτα την παρέμβαση αυτή του ΚΚΕ, που
άλλωστε μόνο αυτό στέκεται σταθερά στο πλευρό
του, υποστηρίζοντας τους αγώνες του και τα αιτήματά του.

Διορθώσεις στον πίνακα
για τον υπολογισμό της
προσωπικής διαφοράς
Από παραδρομή στο κείμενο της σελίδας 6 του
τεύχους Ιούνη 2018 στο οποία περιγράφεται ο τρόπος επανυπολογισμού των συντάξεων και της ΠΔ
του κάθε συνταξιούχου, καταγράφηκε ένα λάθος
στοιχείο, που μπερδεύει τους συναδέλφους στο να
κάνουν σωστά τους υπολογισμούς αυτούς. Έτσι η
ορθή διατύπωση του 3ου εδαφίου διαμορφώνεται
ως εξής:
- με τον επανυπολογισμό του ν. 4387/16 η ανταποδοτική σύνταξη (Αντ. Σ.) προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ΣΜ Χ ΠΕ (το οποίο ΠΕ αντιστοιχεί
στα ΕΑ του κάθε συνταξιούχου όπως φαίνονται
στον πίνακα).
Επίσης ο ΣΜ για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ
υπολογίζεται με βάση την ασφαλιστική κλάση τους,
που αναφέρεται στην σχετική απόφαση του ΙΚΑ για
την συνταξιοδότησή τους.

ΟΣΙΚΑ: Δελτίο τύπου
12/7/2018
Η αυτοαποκάλυψη της κυβερνητικής απάτης δεν
άργησε καθόλου. Την ίδια στιγμή που σηκώνει κουρνιαχτό για την δήθεν προσπάθειά της να μην εφαρμόσει τον
νόμο 4387/16 και να μην περικόψει τις συντάξεις, προσπαθώντας να καλλιεργήσει ψεύτικες ελπίδες στους
συνταξιούχους, έσπευσε πριν δύο μέρες να ψηφίσει
διάταξη σε νόμο που αποδίδει τις συντάξεις σε όσους θα
συνταξιοδοτούνται από εδώ και στο εξής από τον επόμενο μήνα της κατάθεσης των δικαιολογητικών τους. Μέχρι
τώρα η απόδοση της σύνταξης ξεκινούσε από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών. Η μετάθεση για
τον επόμενο μήνα σημαίνει πως η κυβέρνηση αφαιρεί
από τους εν λόγω συνταξιοδοτούμενους τη σύνταξη
ενός μήνα, ή το μέρος της που αντιστοιχούσε στις ημέρες από την κατάθεση των δικαιολογητικών μέχρι το
τέλος του τρέχοντος μήνα. Κι όλα αυτά για να συνεχίσει
να εμφανίζει πλεονάσματα ο ΕΦΚΑ και η κυβέρνηση
προς τους ελεγκτές εκπροσώπους των δανειστών, την
ΕΕ.
Καταγγέλλουμε την αλχημεία της κυβέρνησης και της
στέλνουμε το μήνυμα πως οι συνταξιούχοι δεν πρόκειται
να πέσουμε στην παγίδα της απατηλής προπαγάνδας
της. Θα κλιμακώσουμε τους αγώνες μας με μεγαλύτερη
αποφασιστικότητα και δυναμικότητα, για να ανατρέψουμε την πολιτική της, συνεχίζοντας τον Μαραθώνιο των
κινητοποιήσεων που ξεκινήσαμε από την αρχή της χρονιάς.

Ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό: στην πρώτη γραμμή
της αντιλαϊκής πολιτικής
Αποκάλυψη της
κυβερνητικής απάτης
Αλιεύσαμε ορισμένα στοιχεία και δηλώσεις πρωτοκλασάτων υπευθύνων και στελεχών με αναφορές στο
συνταξιοδοτικό και τις παραθέτουμε:
Τσίπρας (συνέντευξη στην Die Welt- την αναφέρουμε κι αλλού): «Η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση ήταν
σκληρή. Σ’ αυτήν χρωστάμε την δημοσιονομική εξυγίανση… δεν θα επιτρέψουμε καμία οπισθοδρόμηση σε
αυτόν τον τομέα»!!
ΣΕΒ (σε εβδομαδιαίο δελτίο του): «… θα μπορούσε
να εξεταστεί σημαντική μείωση του μη μισθολογικού
κόστους σε επίπεδο ασφαλιστικών εισφορών…». Δηλαδή μείωση των εσόδων των ταμείων.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (έκθεση Μάη): «… είναι επιτακτική ανάγκη να υλοποιηθεί πλήρως η μεταρρύθμιση
του συνταξιοδοτικού…», ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο και
οι άλλες χώρες «να λάβουν πρόσθετη αποφασιστική
δράση για να αυξήσουν τις προσπάθειές τους για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα των συντάξεων,
της υγειονομικής περίθαλψης και της μακροχρόνιας
περίθαλψης».
Π. Ντόλμαν (επικεφαλής κλιμακίου του ΔΝΤ): «οι
ελληνικές αρχές ήταν ξεκάθαρες ότι θα προχωρήσουν
το μέτρο των περικοπών στις συντάξεις..».
Τράπεζα της Ελλάδας (έκθεση στη Βουλή): προβλέπεται «ενισχυμένη εποπτεία με όρους αιρεσιμότητας
(δηλαδή ακύρωσης χρηματοδοτήσεων από ΕΕ), που θα
αποτρέψει … την εγκατάλειψη των μεταρρυθμίσεων
ΔΝΤ (Δήλωση Συμπερασμάτων): « η εφαρμογή των
αντίμετρων να γίνει με χρηματοδότηση, που θα προέρχεται από εξοικονομήσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα…».
Κλ. Ρέγκλινγκ (ESM): «Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί να
συνεχίσει τη μεταρρυθμιστική πορεία. Διαφορετικά
κάποια από τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους, που
συμφωνήθηκαν πρόσφατα ενδέχεται να αποσυρθούν…». …». Όπως έγινε με τα 15 δισεκ. Ευρώ, που τα
μπλόκαραν επειδή η κυβέρνηση ανέστειλε την εφαρμογή του αυξημένου ΦΠΑ σε τέσσερα νησιά για έξη
μήνες.
Μ. Σεντένο (Γιούρογκρουπ): «Αναμένω ότι η Ελλάδα
δεν θα παρεκκλίνει από τις προηγούμενες δεσμεύσεις
της… Το πισωγύρισμα δεν αποτελεί επιλογή… Αυτό
που πρέπει να γίνει είναι να παραμείνουμε στην ίδια
πορεία και να διασφαλίσουμε ότι οι μεταρρυθμίσεις
που έχουν εφαρμοστεί θα συνεχίσουν να αποφέρουν
καλά αποτελέσματα…».

Κυβέρνηση: ο κυνισμός, η
ωμότητα και η απατεωνιά
συνώνυμά της
Πρόσφατα η κυβέρνηση δια του πρωθυπουργού της έκανε και δύο
σοβαρές παραδοχές. Στη
συνέντευξή του σε γνωστή γερμανική εφημερίδα
ομολόγησε πως το δημοψήφισμα του 2015 δεν
ήταν τίποτα περισσότερο
από μια «ψηφοφορία για
το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα», ενώ στην ερώτηση αν σκοπεύει η
κυβέρνηση να αυξήσει τις
συντάξεις μετά το τέλος
του
«προγράμματος»
απάντησε
αρνητικά,
δηλώνοντας ότι «η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση
ήταν σκληρή, αλλά σ’
αυτήν χρωστάμε τη δημοσιονομική εξυγίανση (...)
Δεν θα επιτρέψουμε
καμία οπισθοδρόμηση
σε αυτόν τον τομέα»!
Μας είπε δηλαδή κατάμουτρα πως έπιασε κορόιδα όλο εκείνο τον κόσμο
που την πίστεψε τότε,
αλλά και όσους δεν το
έκαναν, αφού μετέφρασε
το «όχι» στα μνημόνια σε
«ναι». Κι ακόμη πως όλα
αυτά που ο ίδιος, αλλά και
κυβερνητικά στελέχη διαδίδουν για την πιθανότητα
να μην εφαρμοστούν τα
αντισυνταξιοδοτικά μέτρα
είναι χυδαίες ψευτιές.
Αυτά όλα δεν μας προκάλεσαν καμία έκπληξη,
έχουμε ξεσκεπάσει αυτές
τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις κι εμείς με τη
δράση μας. Εκεί όμως
που πραγματικά μας
άφησε άναυδους ο ίδιος ο
Τσίπρας, ήταν όταν παρακολουθήσαμε την ομιλία
του στη ΓΣ του Συνδέσμου Βιομηχάνων Βόρειας Ελλάδας (ΣΒΒΕ). Είπε
διάφορα επαινετικά γι’
αυτούς, για τις ευκαιρίες
που τους ανοίγονται ειδικά μετά τη συμφωνία των
Πρεσπών με την ΠΓΔΜ,
για το πόσο σοβαροί είναι
σε αντίθεση με τους…
υπόλοιπους βιομήχανους
του ΣΕΒ, που κάνουν
πολιτικάντικα παιχνιδάκια
(!!) και άλλα γραφικά.
Εκστόμισε όμως και μια
φράση, που όχι πως δεν
ξέρουμε την αλήθεια της,
αλλά που η εκφορά της
από τα πρωθυπουργικά
χείλη σε μια ανοιχτή,
μεταδιδόμενη απ’ ευθείας
από την κρατική τηλεόραση συγκέντρωση, αποδείχνει ότι ο κυνισμός, η
ωμότητα, αλλά και το
θράσος των αστών πολιτικών, ιδιαίτερα των οπορτουνιστών αριστερών δεν
έχει όρια.
«Εμείς οι πολιτικοί
έχουμε συνηθίσει το λαό,
ότι είμαστε υποκριτές»!!!!!
ήταν τα ακριβή λόγια του,
θέλοντας να τα αντιπαραβάλει με το ότι οι βιομήχανοι δεν είναι υποκριτές,
αλλά… αξιόπιστοι. Κι αυτό
το είπε βέβαια σε μια

μάζωξη, όπου πράγματι
τα μέλη της (οι βιομήχανοι) το ξέρουν αυτό πολύ
καλά. Σ’ αυτούς οι αστοί
πολιτικοί, οι υπάλληλοί
τους δηλαδή δεν μπορούν
να πουλήσουν φύκια για
μεταξωτές κορδέλες.
Όταν όμως οι πολιτικοί
τύπου Τσίπρα μιλάνε στο
πόπολο, εκεί σχίζουν τα
ρούχα τους για το πόσο
ειλικρινείς είναι, πόσο
τηρούν τις δεσμεύσεις
τους απέναντι στο λαό,
πόσο προστατεύουν την
ηθική τους (ειδικά την…
αριστερή), πόσο δεν υποχωρούν από τις (κοκκινό)
μαυρες γραμμές τους.
Και θα βγουν αύριο στα
προεκλογικά μπαλκόνια
να ορύονται για την υποχρέωση του λαού να τους
ξαναψηφίσει, αφού του
είπαν την αλήθεια, δεν το
κορόιδεψαν, δεν ήταν
υποκριτές απέναντί του,
νοιάζονται γι’ αυτόν, η
πολιτική τους τον ωφέλησε. Ποιοι; Αυτοί που τόσο
ξεδιάντροπα ομολογούν
ανοιχτά πως είναι υποκριτές και πως έχουν συνηθίσει το λαό να τους αποδέχεται σαν τέτοιους, να
τους υποστηρίζει σαν
τέτοιους, να τους ψηφίζει
σαν τέτοιους.
Να το έχουμε αυτό
σταθερά υπ’ όψη μας. Η
ψεύτικη προπαγάνδα για
το φιλολαϊκό προσωπείο
των αστικών κομμάτων
και ηγετών πάει παρέα με
τον κυνισμό και την ωμότητά τους. Και κύρια για
την άθλια, θρασύτατη
εκτίμησή τους πως, ότι
και να κάνουν σε βάρος
μας, εμείς σαν πρόβατα,
σαν άμυλα ζώα θα τους
πιστεύουμε και θα τους
ακολουθούμε.
Ως εδώ όμως. Να τραβήξουμε εμείς την δική
μας κόκκινη γραμμή απέναντί τους και να μην τους
αφήσουμε να την περνάνε. Τη δική μας ταξική,
αγωνιστική κόκκινη γραμμή από την οποία να μην
υποχωρήσουμε
ποτέ,
μέχρις ότου την κάνουμε
ένα δυνατό σχοινί, μια
θηλιά που θα σφίξει
ασφυκτικά, θα πνίξει την
αντεργατική, αντιλαϊκή
πολιτική τους.
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ΑΓΩΝΑΣ”
Ιδιοκτήτης:
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Εκδότης:
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ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ
Η επιστροφή στην…
κανονικότητα

Ένα από τα ισχυρότερα προπαγανδιστικά επιχειρήματα της κυβέρνησης είναι αυτό, ότι μετά την λήξη των
προγραμμάτων (έξοδο από τα μνημόνια) η χώρα και η
οικονομία «θα επανέλθουν στην κανονικότητα». Τι και
ποια ακριβώς θα είναι αυτή η «κανονικότητα», τι ακριβώς
θα περιλαμβάνει δεν αναλύεται ακριβώς από την κυβέρνηση. Παρ’ όλο βέβαια που οι βασικές πλευρές των φιλομονοπωλιακών και αντιλαϊκών πολιτικών της «επόμενης
μέρας» έχουν περιγραφεί και καταγραφεί, η κυβέρνηση
συντηρεί και μια σκόπιμη σχετική ασάφεια, ώστε ο λαός
να βρίσκεται σε σύγχυση, να ελπίζει και να προσδοκά
από την «κανονικότητα» αυτή κλπ.
Θα κάνουμε μια προσπάθεια να προσδιορίσουμε τα
όρια αυτής της «κανονικότητας». Η κυβέρνηση λέει πως
θα επιστρέψουμε στην κατάσταση που υπήρχε πριν τα
μνημόνια, όταν αυτά σταμάτησαν την μέχρι τότε ροή των
εφαρμοζόμενων κυβερνητικών πολιτικών με την έναρξη
και όξυνση της οικονομικής κρίσης. Εδώ όμως προκύπτει
το εξής ερώτημα: Η πριν την έναρξη των προγραμμάτων
και μνημονίων περίοδος σε ένα σχετικό χρονικό βάθος,
ας πούμε από το 1974 μέχρι το 2009 ήταν κανονική, είχε
κανονικότητα ή όχι; Οι εφαρμοζόμενες πολιτικές ήταν
κανονικές ή όχι; Τα κριτήρια της κανονικότητάς τους
ίσχυαν ή όχι; Η κατάσταση στην ανάπτυξη της οικονομίας με τα καπιταλιστικά δεδομένα (πχ ιδιωτικοποιήσεις,
επιδότηση επενδύσεων και επιχειρήσεων, φοροαπαλλαγές και εισφοροδιαφυγή κ.α.), αλλά και η κατάσταση των
εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων ήταν κανονικές
ή όχι; Δηλαδή η ανάπτυξη της οικονομίας, όπως αποτυπωνόταν στην αύξηση του ΑΕΠ, στην αυξανόμενη πορεία
των επενδύσεων, αλλά και στην κατάσταση των λαϊκών
στρωμάτων με αρκετά εκτεταμένες ακόμη σταθερές σχέσεις εργασίας, σχετικά αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις, σχετικά καλύτερες υποδομές στην υγεία, στην
προνοιακή πολιτική κλπ συνιστούσαν κανονικότητα- στα
καπιταλιστικά πάντα πλαίσια- ή όχι; Δηλαδή η πολιτική
όλων των κυβερνήσεων από το 1974 και μετά ήταν συλλήβδην μη κανονική, άρα συνολικά αποτυχημένη;
Ο κυβερνητικός ισχυρισμός ότι θα επανέλθουμε στην
κανονικότητα, που καταργήθηκε με την έναρξη των μνημονίων από το 2009 και μετά, τυπικά απαντά πως η μέχρι
τότε εφαρμοζόμενη πολιτική ήταν κανονική, είχε κανονικότητα. Άρα η θέση της πως θα επιστρέψουμε στην πριν
την κρίση κανονικότητα, λογικά θα σήμαινε πως θα επανέλθουμε και θα επανέλθουν όλα εκείνα, που κανονικά
ίσχυαν πριν τα μνημόνια. Και ναι μεν θα επιστρέψουμε
στις φιλομονοπωλιακές πολιτικές (άλλωστε ούτε στα
χρόνια της κρίσης, της «μη κανονικότητας», φύγαμε από
αυτές), αλλά θα έπρεπε να επιστρέψουμε και στην κανονικότητα της ύπαρξης ορισμένων εργατικών και λαϊκών
κατακτήσεων και δικαιωμάτων.
Η κυβέρνηση όμως με απόλυτη αποφασιστικότητα
έχει ξεκαθαρίσει και συμφωνήσει με αυτούς που επιβάλανε τα μνημόνια και τα προγράμματα- και αυτούς που
θα ωφεληθούν- πως επιστροφή θα γίνει μόνο στην κανονικότητα, που αφορά στα συμφέροντα των βιομηχάνων,
εφοπλιστών, τραπεζιτών, μεγαλοεπιχειρηματιών, ενώ για
το λαό θα επιστρέψει στην… κανονικότητα που ίσχυε
πριν από 100 χρόνια, παρακάμπτοντας τα χρόνια της
«κανονικότητας» της περιόδου από το 1974 μέχρι την
κρίση. Δηλαδή μισθούς και συντάξεις πείνας, καθόλου
εργατικά δικαιώματα, ωράρια εξαντλητικά, υγεία και παιδεία για ορισμένους, κοινωνικά δικαιώματα ανύπαρκτα
κ.α.
Η… κανονικότητα που οραματίζεται η κυβέρνηση λοιπόν αφορά μόνο στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων
των μεγαλοκαπιταλιστών και των μονοπωλίων. Γι’ αυτούς
θα επιστρέψει η οικονομία σε κανονικούς ρυθμούς, θα
πάρουν στην ιδιοκτησία τους όλο τον υπόλοιπο δημόσιο
πλούτο, όλες τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, θα χρηματοδοτηθούν πολυποίκιλα στην επιχειρηματική δράση
τους μέσα και έξω από τη χώρα, θα κερδίσουν πόντους
με τους αντεργατικούς νόμους απέναντι στην εργατική
τάξη, θα αυξήσουν το βαθμό εκμετάλλευσης των εργαζομένων για να έχουν μεγαλύτερη κερδοφορία και ανταγωνιστικότητα, θα μειωθούν ή και θα μηδενιστούν οι
υποχρεώσεις τους απέναντι στο κράτος και στα λαϊκά
στρώματα, θα αναπτύξουν επιχειρηματική δράση σε
όλους τους τομείς, ακόμη κι εκείνους που μέχρι τώρα
θεωρούνταν κρίσιμοι για το λαϊκό βιοτικό επίπεδο (παιδεία, υγεία, πρόνοια, ασφάλιση, δημόσιες δομές- πχ
νερό κ.α.), θα αρπάξουν ότι περισσεύει από το λαϊκό
βαλάντιο για να κάνουν τις δουλειές τους.
Για τους εργαζόμενους και το λαό θα παραμείνει αδιασάλευτη η αντιλαϊκή κανονικότητα που γέννησαν οι
πολιτικές της τελευταίας δεκαετίας, θα συνεχιστεί για τις
επόμενες. Εμείς λοιπόν μια κανονικότητα απομένει να
διατηρήσουμε. Τον συνεχή, αταλάντευτο αγώνα για την
ανατροπή της «κανονικότητας» αυτής και την επιβολή
της δικής μας.
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Αστεία και σοβαρά

Στοιχεία της… αντιπαράθεσης ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει πως τα δύο μνημόνια των ΝΔ- ΠΑΣΟΚ ήταν αχρείαστα, αλλά τα εφάρμοσε στο ακέραιο, γιατί το κράτος έχει συνέχεια. Η ΝΔ απαντάει (Μητσοτάκης προς Μοσχοβισί) πως το 3ο μνημόνιο ήταν αχρείαστο, αλλά το ψήφισε και θα το εφαρμόσει σαν (αν) κυβέρνηση, επειδή το
κράτος έχει συνέχεια… Τόση διαφορά!!
Είπε ο πρωθυπουργός στους του ΣΒΒΕ πως «πατριωτισμός είναι να ανοίγουμε δρόμους με προοπτική στις
γειτονικές χώρες, για να κάνουν εκεί επενδύσεις οι βιομήχανοι». ΣΥΡΙΖΑίικος… πατριωτισμός!! Νέα ήθη, νέα
έθιμα. Της ξεφτίλας!!
Και η συνέχεια δόθηκε με εκείνο το αμίμητο «να πάρουμε τις τύχες της χώρας μας στα χέρια μας». Δηλαδή
ποιοι να την πάρουν, σύμφωνα με την… πατριωτική άποψη του Τσίπρα; Οι εργάτες θα κάνουν επενδύσεις στα
Βαλκάνια, θα εξάγουν προϊόντα, θα ανοίξουν επιχειρήσεις, θα εξαγοράσουν άλλες εκεί; Πατριωτισμός του κεφαλαίου ναι, των εργαζομένων σίγουρα όχι.
Αλλά δεν ήταν τα μόνα γελοία που ακούσαμε την περίοδο αυτή από τον Πρωθυπουργό... μας για τον «πατριωτισμό». Αφού στην ομιλία του στις Πρέσπες για την ομώνυμη συμφωνία με τον Ζάεφ, ξεφούρνισε πως «πατριωτικό καθήκον των δύο πρωθυπουργών είναι να μπει η ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ». Από το «πατριωτισμός είναι να
φύγουμε από το ΝΑΤΟ ή να παλέψουμε να διαλυθεί» του πάλαι ποτέ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ, νυν ΣΥΡΙΖΑ φτάσαμε στο «…
είναι να μπάσουμε κι άλλους».
Και βέβαια το πιο ευτράπελο ήταν εκείνη η ατάκα του, πως οι δυο τους (Τσίπρας- Ζάεφ) «ξεκίνησαν να
γράφουν ένα τραγούδι χαράς, που θα τραγουδιέται από τις μελλοντικές γενιές»!!!!!!!!!!! Το ΝΑΤΟ σε κάνει
και… ποιητή!!
Το καλύτερό του ήταν πάντως, όταν στο κυβερνητικό συμβούλιο, που συζήτησε για το «Μακεδονικό», έβαλε
καθήκον για την κυβέρνηση «την φυγή προς τα εμπρός». Εμείς θα λέγαμε, φυγή να είναι κι ας πάνε όπου θέλουν,
μπρος, πίσω, δεξιά (μόνο γιατί αριστερά αποκλείεται).
Φυσικά δεν παρέλειψε και τον έτερο… πατριωτικό στόχο του «να μείνει η χώρα στον σκληρό πυρήνα της
ΕΕ». Μα δεν νομίζουμε ότι έφυγε ποτέ. Γιατί απέναντι στους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, το λαό όχι
μόνο έμεινε σκληρή, αλλά πέρασε από σκληρό μαχαίρι όλες τις κατακτήσεις και δικαιώματά τους. Γι’ αυτό
πήρε τόσα συχαρίκια από τους διάφορους υψηλόβαθμους της ΕΕ, για τη σκληρή αυτή αντιλαϊκή πολιτική της.
Αυτό άλλωστε εννοούν όταν μιλάνε για «σκληρό πυρήνα» στην ΕΕ.
Δεν μπορούσε να λείπει κι ο ΠτΔ, ο κος Παυλόπουλος από το σερί των χειροκροτητών της ΕΕ. Στη συνάντησή
του με τον Γιούνγκερ, τον χαρακτήρισε «φίλο του ελληνικού λαού», ο οποίος μάλιστα «αποτίει φόρο τιμής στον
ελληνικό λαό»!!! Εδώ κολλάει η λαϊκή ρήση «άμα έχεις τέτοιους φίλους τι τους θέλεις τους εχθρούς» και βέβαια
ναι, ο Γιούνγκερ, μαζί με την κυβέρνησή μας και την υπογραφή του ΠτΔ έβαλαν… φόρο και στην τιμή μας!!
Τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ενόχλησε ο χαρακτηρισμός «λαθρομετανάστες» που χρησιμοποίησε ο υπουργός
τους Καμμένος σε ομιλία του. Και κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή εκφράζοντας τον αποτροπιασμό τους επειδή η
λέξη αυτή «ταιριάζει σε ακροδεξιούς»!!!! Σωπάστε ρε παιδιά. Τώρα το πήρατε χαμπάρι ότι οι ΑΝΕΛ κι ο αρχηγός
τους είναι ακροδεξιοί; Δεν το ξέρατε πριν κάνετε κυβερνητική κολεγιά μαζί τους; Ή μήπως γι’ αυτό ακριβώς την
κάνατε, επειδή σας ταίριαζαν οι ακροδεξιοί ΑΝΕΛ;
Με όλους- πλην Λακεδαιμονίων και σκασίλα τους μεγάλη- συναντήθηκε ο Μοσχοβισί. Κι είπαν διάφορα, με
άλλους σε καλό κλίμα, με άλλους σε μέτριο (έτσι λέγανε τα κανάλια). Σίγουρα όμως με τον Θεοδωράκη θα ήταν
μια πολύ ζεστή συνάντηση, αφού ο τελευταίος αποκάλεσε τον Μοσχοβισί με το μικρό του όνομα: «… Πιερ του
είπα…» μας αποκάλυψε ο αρχηγός του ΠΟΤΑΜΙΟΥ σε τ/ο συνέντευξή του. Σταύρο είσαι μεγάλος ρε μεγάλε…
(πειράζει που το δανειστήκαμε;).
Πανηγύριζαν κάποια τ/ο κανάλια που η Ένωση Αυστριακών Συνταξιούχων προέτρεψε τα μέλη της να διαλέξουν
σαν τόπο διακοπών την Κρήτη. Για το γεγονός πως εκατοντάδες χιλιάδες έλληνες συνταξιούχοι με συντάξεις
300- 500 ευρώ δεν μπορούν να πάνε καθόλου διακοπές, δεν λένε κουβέντα όμως.
Κάτι συμπτώσεις. Στην Αυστρία, που επίσης είναι στον σκληρό πυρήνα, η κυβέρνηση ψήφισε το βδομαδιάτικο 60ωρο, ενώ στην Ιταλία, που κι αυτή είναι σκληροπυρηνική, θα περικοπούν οι συντάξεις όσων παίρνουν
μεγάλες για να χρηματοδοτήσουν όσους παίρνουν μικρές (των 500). Τι σας θυμίζουν αυτά; Ολίγον Ελλάδα;
Ειδικά για τις περικοπές των συντάξεων, όσο είδαν οι χαμηλοσυνταξιούχοι στη χώρα μας να αυξάνονται οι
συντάξεις τους λόγω των περικοπών στις μεγάλες, άλλο τόσο θα το δούνε και στην Ιταλία.
Οι ΗΠΑ αποχώρησαν από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, επειδή αυτό έχει προκατάληψη σε
βάρος του Ισραήλ. Που δολοφονεί ασταμάτητα Παλαιστίνιους και καίει ακόμα και μωρά παιδιά. Και τι ήταν αυτό
που στεναχώρησε την ΕΕ; Ότι- όπως δήλωσε η εκπρόσωπός της Μ. Κοτσίγιαντσιτς- αυτή η ενέργεια μπορεί «να
υπονομεύσει το ρόλο- των ΗΠΑ- ως προστάτιδας και υποστηρίκτριας της δημοκρατίας στο διεθνές στερέωμα»!!!!!
Εμείς, ως γνωστοί αχάριστοι, θα αναφωνήσουμε «ευτυχώς γιατί δεν αντέχουμε άλλη προστασία και υποστήριξη
της δημοκρατίας από τις ΗΠΑ».
Για το τι δημοκρατία υποστηρίζουν εκεί στην ΕΕ: Ο Δανός πρωθυπουργός Λ.Λ.Ράσμουσεν κατά την επίσκεψή
του στην Ουκρανία δήλωσε πως η Δανία θα διαθέσει 72 εκατ. ευρώ τα επόμενα 5 χρόνια στην Ουκρανία για πολιτικές μεταρρυθμίσεις…». Δηλαδή θα χρηματοδοτεί την Ουκρανική κυβέρνηση και τα κυβερνητικά κόμματα (έτσι
το καταλαβαίνουμε εμείς) για τις επιλογές τους. Που προφανώς θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα Δανέζικα
πρότυπα!! Αλλιώς δεν έχει παραδάκι!!
Πάνε κι οι Θερμοπύλες. Στο σφυρί ο αρχαιολογικός χώρος μαζί με τις ιαματικές πηγές. Θα τρίζουν τα κόκκαλα του Λεωνίδα. Είδες ο ΣΥΡΙΖΑ; Άντε και την Ακρόπολη!!
Πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης: ΗΠΑ- ΝΑΤΟ- ΕΕ και ξερό ψωμί κι όλα τα άλλα στάχτη και
μπούρμπερη. Η απέλαση των Ρώσων διπλωματών έφερε όχι μόνο την διπλωματική απάντηση (αντίστοιχη απέλαση
Ελλήνων), αλλά και μια ξεκάθαρα εχθρική δήλωση από μεριάς Ρωσικής κυβέρνησης, εκπρόσωπος της οποίας είπε
πως «δεν θεωρούσαμε ούτε θεωρούμε την Ελλάδα σύμμαχο και εταίρο στην Ευρώπη… Η Ελλάδα είναι μέλος του
ΝΑΤΟ κι αυτό τα λέει όλα».
Αλλά με αφορμή αυτό το γεγονός, δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε πως η κυβέρνησή μας όχι μόνο
ενημερώνει χαρτί και καλαμάρι τον αμερικανό πρέσβη για ότι κάνει, όχι μόνο παίρνει εντολές από τις ΗΠΑ
μέσω του Πάιατ, αλλά με ευχαρίστηση του παρέχει κάθε διευκόλυνση να λειτουργεί ως… υπουργός της άνευ
χαρτοφυλακίου, αφού έτσι κι αλλιώς στο χαρτοφυλάκιό του τα έχει όλα. Κατά τα άλλα δεν δέχεται παρεμβάσεις
στην πολιτική της από άλλες χώρες. Για να μην πούμε ξανά για τις δεδομένες παρεμβάσεις της ΕΕ και του
ΔΝΤ σε όλες τις πλευρές της οικονομικής πολιτικής της.

Η ανάπτυξη, η επιστροφή στην
«κανονικότητα»,η ρύθμιση του χρέους είναι για
το κεφάλαιο.
Οι εργαζόμενοι, ο λαός θα είναι πάλι χαμένοι.
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Προσφυγικό
μεταναστευτικό:
πιο αντιδραστική και
απάνθρωπη η ΕΕ
Ραγδαίες ήταν οι εξελίξεις γύρω από το μεγάλο
αυτό πρόβλημα στο εσωτερικό της ΕΕ. Ξεκινώντας από την εσωκυβερνητική
αντιπαράθεση
στην Γερμανία και την
σκλήρυνση της στάσης
άλλων χωρών (Αυστρία,
Ιταλία κλπ) διαμορφώθηκαν κάποιες πολιτικές επιλογές με επί μέρους συμφωνίες (πχ Ελλάδα- Γερμανία), που επιχειρούν να
δώσουν «λύση» στο πρόβλημα. Το γενικό τελικό
αποτέλεσμα είναι πως η
ΕΕ μετατρέπεται οριστικά
πλέον σε ένα αδιαπέραστο φρούριο για τις μεταναστευτικές ροές των
εκατομμυρίων και δικών
της θυμάτων. Κι όχι μόνο
αυτό, αλλά και όσα από
τα θύματα αυτά έχουν
καταφέρει να περάσουν
τα σύνορα και να φτάσουν στις χώρες που επιθυμούσαν, θα επιστρέφουν χωρίς πολλά- πολλά
πίσω στα γκέτο, που θα
πληθαίνουν στις χώρες
πρώτης άφιξης.
Μια τέτοια κατάσταση
δημιούργησε η συμφωνία
Τσίπρα- Μέρκελ. Η οποία
συμφωνία παρουσιάστηκε
από τον Τσίπρα, πως
έγινε στη βάση των
«αξιών» της ΕΕ. Η σκέψη
πως η καλύτερη αξία θα
ήταν να πάψει η ΕΕ και οι
χώρες μέλη της να αναμειγνύονται, να επεμβαίνουν και το κυριότερο να
δημιουργούν- και με
πολεμικά μέσα- προβλήματα σε χώρες της Ασίας
(Συρία, Ιράκ), της Αφρικής (Υεμένη, Λιβύη) και
αλλού - και για να θυμηθούμε παλιότερα στη
Γιουγκοσλαβία, πρόσφατα στην Ουκρανία- δεν
περνάει από το μυαλό
«ηγετών» τύπου Τσίπρα,
Μέρκελ, Κούρτς κ.α. Όχι,
γιατί κάτι τέτοιο το θεωρούν ντε φάκτο… δικαίωμά τους, ακόμα και υποχρέωσή τους(!!!). Η βοήθεια όμως προς τα θύματα αυτών των επεμβάσεών τους δεν αποτελεί
καμία ευθύνη και υποχρέ-

ωση, αντίθετα είναι έξω
από την… ηθική, τις αρχές
και τις αξίες τους.
Όλοι μαζί, χριστιανοδημοκράτες, νεοφιλελεύθεροι, σοσιαλδημοκράτες, αριστεροί, ακροδεξιοί, ρατσιστές και ψιλο ή
χοντροφιλοφασίστες
ψηφίζουν στα πλαίσια της
ΕΕ και του ΝΑΤΟ τη δημιουργία
ισχυρότερων
ακόμα υποδομών και
δυνατοτήτων επεμβάσεων στις όπου γης άλλες
χώρες, με πρώτη και
καλύτερη την δική μας
«αριστερή» κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ. Κι ύστερα
πάλι όλοι αυτοί μαζί αποφασίζουν, πως η σωτηρία
των απελπισμένων ανθρώπων από τις επεμβάσεις
αυτές δεν τους αφορά. Κι
όχι μόνο δεν τους αφορά,
αλλά παίρνουν και κάθε
μέτρο για να την δυσκολέψουν, να την εμποδίσουν.
Θα χρηματοδοτήσουν
επίσης τις χώρες στην
Αφρική, από όπου ξεκινούν τα κύματα των μεταναστών για να τους κρατάνε εκεί, σε στρατόπεδα
συγκέντρωσης, την Τουρκία για να εμποδίζει
(πάντα ανάλογα με τις
αντιπαραθετικές προς την
ΕΕ διαθέσεις της) τις εξόδους των μεταναστών και
θα πλημμυρίσουν τις
περιοχές
παραμονής
μεταναστών σε Ελλάδα,
Ιταλία, Ισπανία με όλους
τους διωγμένους από τις
άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Και σαν ειρωνική- τραγική σύμπτωση παρακολουθήσαμε την οδύσσεια
εκατοντάδων προσφύγων
από την Αφρική προς την
Ευρώπη πάνω στο πλοίο
που δεν εύρισκε λιμάνι
ανοιχτό για να αράξει. Το
όνομα του πλοίου είναι
LIFELINE δηλαδή Γραμμή
Ζωής. Που βέβαια δεν
ήξερε πως τα σύνορα της
ΕΕ είναι πια DEADLINE
δηλαδή Γραμμή Θανάτου!!!
Αξίες… Της ΕΕ και της
κυβέρνησής μας.

Το ΝΑΤΟ και οι… κίνδυνοι που
αντιμετωπίζει!!
Κάθε τόσο και μάλιστα
εν όψει της πρόσφατης
συνόδου του ΝΑΤΟ στις
Βρυξέλες ακούμε από
τους υπεύθυνους του
οργανισμού αυτού, με
πρώτο τον Στόλτεμπεργκ,
να μας βομβαρδίζουν τα
μυαλά με τους κινδύνους
από τους οποίους μας
προστατεύει, εμάς και τις
χώρες- μέλη του το ΝΑΤΟ.
Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί οι
τόσο επικίνδυνοι… κίνδυνοι; Κάποιες «απειλές της
ασφάλειας» (έτσι γενικά κι
αόριστα, χωρίς να προσδιορίζονται από ποιους
και με ποιες μορφές αυτές
εκφράζονται ή μπορούν
να εκφραστούν), κάποιες
«προκλήσεις» (κι αυτές
γενικές κι αόριστες), οι
«κυβερνοεπιθέσεις»
(χωρίς κι εδώ να αναφέρονται οι πηγές και το
εύρος των προβλημάτων
που δημιουργούν), οι
«ασύμμετρες απειλές» και
οι «υβριδικές απειλές»,
όπου εδώ η ασάφεια για
το τι ακριβώς είναι αυτές,
τι προσδιορίζουν οι δυο
αυτοί όροι είναι απόλυτη.
Και ποιες είναι οι πηγές
αυτών των απειλών; Η
τρομοκρατία των τζιχαντιστών, η Ρωσία- με τις
δήθεν επεκτατικές βλέψεις της- και κάπου στο
βάθος η Κίνα, οι χάκερς
που προέρχονται από διάφορες γωνιές του πλανήτη. Όσο για τις «υβριδικές» και τις «ασύμμετρες»
σηκώνουμε τα χέρια

ψηλά, γιατί εδώ ταιριάζει
το «πιάσ’ το αυγό και κούρευτο»!!
Ας τα πάρουμε έναένα. Κινδυνεύουμε από
τους τζιχαντιστές όλες οι
χώρες- μέλη του ΝΑΤΟ σε
Ευρώπη, Αμερική και
Ασία; Εμείς λέμε κατηγορηματικά όχι. Ασφαλώς οι
μεμονωμένες τρομοκρατικές επιθέσεις στη Γαλλία,
τη Γερμανία είναι πρόβλημα, αλλά χρειάζεται για
την αντιμετώπισή τους
ένας τεράστιος τριηπειρωτικός μηχανισμός γι’
αυτό; Μέχρι στιγμής τα
προβλήματα αυτά έχουν
αντιμετωπίσει από μόνες
τους οι χώρες, όπου εκδηλώθηκαν, χωρίς να προσφύγουν στη βοήθεια του
ΝΑΤΟ. Και βέβαια δεν
λένε κουβέντα ότι οι τζιχαντιστές και άλλες παρεμφερείς οργανώσεις είναι
δημιουργήματα
των
χωρών- μελών του ΝΑΤΟ.
Το σίγουρο είναι πως την
πραγματική και εκτεταμένη τρομοκρατική δράση
των τζιχαντιστών «γεύονται» οι λαοί των χωρών
στις οποίες αυτοί εμφανίζονται, όπως στη Συρία,
τη Λιβύη, το Ιράκ κ.α. Ποια
θα ήταν η λύση; Μα να
αποσυρθούν τώρα το
ΝΑΤΟ και οι συμμαχικές
δυνάμεις του (ΗΠΑ, ΕΕ,
Ισραήλ, Σαουδική Αραβία
κ.α.) από τις χώρες και
περιοχές αυτές, αφήνοντας τους λαούς στην
ησυχία που είχαν, πριν

Το ποιηματάκι μας
Εκλογές σιμά κοντά αφού μυρίσαν
τα ψεύτικα ταξίματα αρχινίσαν
βγήκε ξανά η απάτη παγανιά
αλλά οι κλέφτες δεν θα μείνουν στη γωνιά
Στην Έκθεση θα κάνει εξαγγελίες
ο Τσίπρας θα μοιράσει αλχημείες
συντάξεις λέει πως άλλο δεν θα κόψει
αλλά του μαχαιριού την τρόχισε την κόψη
Θα δώσει πίσω τάζει και την δεκατρία
του Γιούρογκρουπ το είπαν τα μαντεία
σε ποιους πουλάνε τέτοια παραμύθια
ότ’ είμαστε νομίζουν κουτορνίθια
Τρία χρονάκια πια τους πήραμε χαμπάρι

Τα ψέματα της

κι έρχετ’ η ώρα τους να πάρουνε ποδάρι
κι αν στη ΝΔ το δρόμο έχουν στρώσει

κυβέρνησης τελειώσανε.

και στο κεφάλαιο τα πάντα έχουν δώσει

Κι όσα είπε δεν περνάνε.

μονάχα ο αγώνας μας στο τέλος θα μας σώσει

Δεν ξεγελάνε κανέναν.

Μέσ’ στο μυαλό εμείς τη βάλαμε τη γνώση
στην ψήφο θα μαυρίσουμε τους ψεύτες
μ’ αγώνες θα γκρεμίσουμε τους κλέφτες

επέμβουν για να διώξουν
τα καθεστώτα που δεν λειτουργούσαν υπέρ των
δικών τους συμφερόντων
(Καντάφι, Άσαντ κλπ).
Η επεκτατική πολιτική
της Ρωσίας. Ποιος απλά
λογικά
σκεπτόμενος
άνθρωπος πιστεύει πως η
Ρωσία (ή η Κίνα) ετοιμάζεται να επιτεθεί στην ΕΕ ή
στις ΗΠΑ ή στον Καναδά
για τέτοιους ή οποιουσδήποτε άλλους λόγους;
Κανένας. Ας αφήσουμε
που την ίδια στιγμή που
όλοι οι ΝΑΤΟικοί ξορκίζουν τον κίνδυνο από τη
Ρωσία, ταυτόχρονα όλοι
επιδιώκουν καλές οικονομικές σχέσεις μαζί της,
ανάλογα με τα συμφέροντά τους. Το ίδιο με την
Κίνα. Και να μην πούμε
πως ο σύγχρονος εχθρός
της ΕΕ και του Καναδά
είναι οι ΗΠΑ, με τον οικονομικό εμπορικό πόλεμο
που κήρυξε ο Τραμπ εναντίον τους. Από ποιον
Ρωσικό κίνδυνο άρα μας
προστατεύει το ΝΑΤΟ;
Οι κυβερνοεπιθέσεις.
Ας παραδεχτούμε πως
τέτοιες γίνονται. Άλλωστε
ο οικονομικός ανταγωνισμός των ιμπεριαλιστών
αποτελεί το έδαφος για
τέτοια φαινόμενα. Έτσι
ένας χάκερ σε μια χώρα
του πλανήτη (ακόμα και
ΝΑΤΟική) μπορεί να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια.
Για την αντιμετώπισή του
χρειάζεται ένας τέτοιος
παγκόσμιος οργανισμός;
Και τι θα κάνει το ΝΑΤΟ,
έστω στην περίπτωση που
διαπιστωθεί ότι μια ομάδα
χάκερς στην Κίνα προβαίνει σε τέτοιες δράσεις; Θα

επιτεθεί με τις στρατιωτικές δυνάμεις του, με στοχευμένες επιθέσεις στα
σπίτια των χάκερς στην
Κίνα για να τους εξοντώσει; Ακόμα και για τα ιμπεριαλιστικά δεδομένα του
ΝΑΤΟ αυτό φαντάζει αδύνατο. Εκτός αν αποφασίσουν να κηρύξουν έναν
παγκόσμιο πόλεμο με
Ρωσία- Κίνα, οπότε αλλάζουν τα δεδομένα. Στην
περίπτωση αυτή οι αιτίες
δεν θα είναι ούτε οι ασύμμετρες, ούτε οι υβριδικές,
ούτε οι κυβερνοεπιθέσεις,
αλλά η απότομη και τεράστια όξυνση των ιμπεριαλιστικών αντιπαραθέσεων,
που δεν θα σηκώνουν
άλλες λύσεις. Στην περίπτωση αυτή βέβαια το
ΝΑΤΟ όχι μόνο δεν θα μας
προστατέψει, αλλά θα
είναι ο παράγοντας που
θα φέρει την απόλυτη
καταστροφή μας.
Δεν θα επεκταθούμε
στις «ασύμμετρες και
υβριδικές» γιατί θα σπάμε
άσκοπα το κεφάλι μας να
καταλάβουμε. Αντί γι’
αυτό ας κάνουμε εκείνο
που όλοι μας έχουμε
κατανοήσει απόλυτα και
σωστά. Να δυναμώσουμε
την πάλη μας, μαζί με τα
αντιιμπεριαλιστικά κινήματα στις άλλες χώρες, για
να φύγουν οι χώρες μας
από το ΝΑΤΟ, για να το
διαλύσουμε εμείς κι όχι να
περιμένουμε να… διαλυθεί, όπως φλυαρούν οι
διάφοροι οπορτουνιστές
και πασιφιστές, που κατά
τα άλλα στηρίζουν με
κάθε τρόπο τη δράση του
ΝΑΤΟ, βλέπε κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ.

Ο Μαραθώνιος των
αγωνιστικών
κινητοποιήσεων θα
συνεχιστεί.
Μέχρι το τέρμα.
Την ανατροπή της
πολιτικής του
κεφαλαίου, των
κυβερνήσεών του,
της ΕΕ.

