
Η προσπάθεια εξαπάτη-
σης του λαού από την 
κυβέρνηση, με αφορμή την 
δήθεν έξοδο από τα μνημό-
νια, πήρε μεγαλύτερες 
ακόμα διαστάσεις μετά το 
διάγγελμα του πρωθυ-
πουργού από την Ιθάκη. 
Προηγήθηκαν αλλά κύρια 
κλιμακώθηκαν μετά από 
αυτό οι παρεμβάσεις και 
δηλώσεις κυβερνητικών 
και κομματικών στελεχών 
του ΣΥΡΙΖΑ, που θέλουν να 
μας πείσουν σώνει και 
καλά, πως ξημερώνουν 
καλύτερες μέρες για το 
λαό, αφού η χώρα (δηλαδή 
η εκάστοτε κυβέρνηση) 
αποκτά ξανά τον έλεγχο 
των διαδικασιών, των τρό-
πων και μέσων ή μέτρων, 
με τα οποία θα ασκεί την 

πολιτική της. 
Βέβαια φροντίζουν να 

ξεκαθαρίζουν ότι η πολιτι-
κή αυτή δεν θα ξεφεύγει 
από τα συμφωνημένα- που 
έτσι κι αλλιώς θα βρίσκεται 
κάτω από την διαρκή επο-
πτεία των μηχανισμών της 
ΕΕ και του ΔΝΤ, σαν τεχνι-
κού συμβούλου-, αλλά 
ισχυρίζονται πως αυτό που 
μπορεί να αλλάξει είναι η 
ένταση ή η έκταση ή ο χρό-
νος εφαρμογής των 
μέτρων που έχουν αποφα-
σιστεί, ψηφιστεί και συμ-
φωνηθεί.

Και σαν πρώτο και τρα-
νταχτό παράδειγμα φέρ-
νουν το ασφαλιστικό- 
συνταξιοδοτικό. Εδώ η 
σπέκουλα δίνει και παίρνει. 
Γράψαμε και στο προηγού-

μενο τεύχος του ΠΑ πως, 
τα πάνω από δύο εκατομ-
μύρια συνταξιούχοι είναι 
μια κρίσιμη εκλογική μάζα, 
αφού έχουμε ήδη μπει σε 
μια παρατεταμένη, με βάση 
τους σχεδιασμούς του 
ΣΥΡΙΖΑ, προεκλογική περί-
οδο.

Κυρίαρχο θέμα λοιπόν 
και πάλι το συνταξιοδοτικό 
και αν θα περικοπούν οι 
συντάξεις, όπως προβλέ-
πεται στον νόμο 4387/16. 
Το χαρτί όμως της ξεκάθα-
ρης εξαπάτησης, όπως 
ήταν αναμενόμενο άλλω-
στε, ανέλαβε να ρίξει ο 
πρωθυπουργός με τις 
εξαγγελίες στην ΔΕΘ. Τι 
είπε λοιπόν για το συνταξι-
οδοτικό και συγκεκριμένα 
αν θα γίνει η περικοπή των 

συντάξεων,  που προβλέ-
πει ο 4387/16.

1. Στην ομιλία του στη 
ΔΕΘ είπε πως, «δεν είπε 
πως δεν θα εφαρμοστεί (ο 
νόμος 4387/16), αλλά ότι 
θα εξηγήσουν στους ελε-
γκτές ότι δεν χρειάζεται να 
υλοποιηθεί (όσον αφορά 
στις περικοπές)»!!!!! Απί-
στευτο; Κι όμως αληθινό… 
Προσπάθησε επίσης άλλη 
μια φορά να μας πείσει ότι 
ο νόμος αυτός και τα όσα 
απόλυτα αντιλαϊκά προβλέ-
πει, ήταν αποτέλεσμα απο-
κλειστικά της επιμονής του 
ΔΝΤ πως, επειδή ο στόχος 
για πρωτογενές πλεόνα-
σμα 3,5% του ΑΕΠ δεν θα 
πιαστεί, χρειάζεται να 
κοπούν οι συντάξεις, για να 
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συνέχεια στη σελ. 2

Να καταργηθεί ολοκληρωτικά ο νόμος 4387/16.
Να μην εφαρμοστεί καμία διάταξή του. Ούτε επα-
νυπολογισμός των συντάξεων, ούτε δημιουργία 
προσωπικής διαφοράς, καμία περικοπή τους.

Η εξαπάτηση δεν θα περάσει
Συνεχίζουμε τους αγώνες

Μόνο έτσι θα τους καθυστερή-
σουμε, θα τους εμποδίσουμε, 

θα τους σταματήσουμε

Της... σύνταξης

«Παράπλευρες»
απώλειες

Γύρω στους 130 οι νεκροί από τις δυο πρόσφατες 
καταστροφικές επελάσεις των στοιχείων της φύσης 
του… ανθρώπου, με τις φονικές πλημμύρες στη Δυτική 
Αττική και τις πυρκαγιές στην Ανατολική. Σπίτια, ζωές 
κατεστραμμένες, ζωές χαμένες, πνιγμένες, απανθρακω-
μένες. Δεν θέλουμε να ξύσουμε πληγές, που έτσι κι 
αλλιώς δεν έχουν κλείσει, ούτε και θα κλείσουν ποτές. 
Όμως τη φρίκη δεν μπορείς να μην την θυμάσαι, να μην 
την κρατάς καλά φυλαγμένη έστω σε κάποιο μέρος του 
μυαλού σου. Δεν μπορείς, δεν έχεις δικαίωμα να ξεχά-
σεις την τραγωδία. Όσο κι αν η ζωή συνεχίζεται. Γιατί τα 
θύματά της είναι ακόμα μερικές «παράπλευρες» απώλει-
ες του τρόπου λειτουργίας του σύγχρονου κόσμου μας.

Κι όχι μόνο να την θυμόμαστε, αλλά να την συνδέουμε- 
επειδή ακριβώς συνδέεται- και με άλλα γεγονότα, που 
στην καθημερινότητά μας τα προσπερνάμε εύκολα ή και 
αδιάφορα, θεωρούμε πως αφού δεν αγγίζουν εμάς, δε 
βαριέσαι, ή αφορούν το παρελθόν. Παρελθόν όμως που 
συνεχίζει να καθορίζει το παρόν και το μέλλον. Αναφερό-
μαστε βέβαια στην περίοδο των τελευταίων τριών δεκαε-
τιών και σε ελάχιστα από τα όσα πάμπολλα συνέβηκαν.

Να θυμηθούμε τις «παράπλευρες» απώλειες που, ο 
πόλεμος που κήρυξε το ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία, άφησε 
πίσω του, τα καμένα από τους ΝΑΤΟικούς βομβαρδι-
σμούς λεωφορεία, που μετέφεραν απλούς πολίτες.

Να θυμηθούμε τις «παράπλευρες» απώλειες των χιλιά-
δων νεκρών στο Ιράκ, το Αφγανιστάν και τώρα στη Συρία. 
Τις «παράπλευρες» απώλειες των εκατομμυρίων προ-
σφύγων από τις χώρες αυτές.

Να θυμηθούμε τις «παράπλευρες» απώλειες των 
μαθητών που εξοντώθηκαν στην Υεμένη, από τον βομ-
βαρδισμό της Σαουδαραβικής πολεμικής αεροπορίας.

Αλλά να θυμηθούμε και τις «παράπλευρες» απώλειες  
δεκάδων εργατών, που αφήνουν την τελευταία τους πνοή 
στους χώρους δουλειάς,  στο μεροκάματο.

Να θυμόμαστε την «παράπλευρη» απώλεια των εργα-
τικών και λαϊκών δικαιωμάτων και κατακτήσεων. Των 
συντάξεων, των μισθών, της δημόσιας υγείας και πρόνοι-
ας.

Όχι, δεν είναι ξεχωριστά και άσχετα μεταξύ τους 
πράγματα. Όλα τα δένει το ίδιο σχοινί που έχει αμολήσει 
το κεφάλαιο για να κρατάει τους εργαζόμενους δέσμιους 
των συμφερόντων του. Αυτός που αδιαφορεί αν σκοτω-
θεί ένας μαθητής από αεροπορικό βομβαρδισμό, από 
πάνοπλο στρατιώτη, που θα πνιγεί στη Μεσόγειο, αδια-
φορεί και αν θα πνιγεί ένας συμπολίτης μας στη Μάνδρα, 
αν θα καεί στο Μάτι... Αυτός που αδιαφορεί αν θα πλημ-
μυρίσει ή θα καεί  το σπίτι του εργαζόμενου... Αυτός που 
αδιαφορεί για το αν φτάνει ο μισθός και η σύνταξη για να 
ζήσεις… Αυτός αδιαφορεί γενικά για το λαό κι όχι κατά 
περίπτωση.

Κι αυτός δεν είναι ο ανίκανος υπουργός, ο ανίκανος 
αρχηγός της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Είναι το 
ικανότατο καπιταλιστικό σύστημα, που μπροστά στην 
ανάγκη να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά του, δεν διστά-
ζει μπροστά σε καμιά «παράπλευρη» λαϊκή απώλεια. Είναι 
η σχέση «οφέλους- κόστους», που αναφέρει και η έκθεση 
της Κομισιόν, μέσα στην οποία δεν χωράει η… δικαιοσύ-
νη!!! Και η εξαφάνιση της δικαιοσύνης (έστω της αστι-
κής) είναι μια «παράπλευρη» απώλεια.

Για να σβήσουμε τις φωτιές, να εμποδίσουμε τις πλημ-
μύρες, να μηδενίσουμε τις «παράπλευρες» απώλειες, δεν 
αρκεί να διευθετήσουμε τα ρέματα, να φτιάξουμε αντιπυ-
ρικές ζώνες. Πρέπει να εμποδίσουμε και να σβήσουμε το 
σύστημα, που αφού πρώτα τις γεννά, στη συνέχεια αδια-
φορεί γι’ αυτές ή τις υπολογίζει με τα δικά του συμφερο-
ντολογικά κριτήρια. Του κόστους- οφέλους. Να σβήσου-
με τον καπιταλισμό.

ΣΥΛ Λ Α ΛΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΜΕ

Χιλιάδες λαού διαδήλωσαν με σύνθημα «Μπροστά οι 
δικές μας ανάγκες και όχι τα κέρδη των λίγων». Έδωσαν 
απάντηση στην κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης προς 
όφελος του κεφαλαίου και στην απατηλή κυβερνητική προ-
παγάνδα που τη συνοδεύει.

Χιλιάδες εργαζόμενοι, άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι, 
αγρότες, νέοι και γυναίκες, από τη Θεσσαλονίκη και από 
άλλες πόλεις της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσα-
λίας, συμμετείχαν στο μαζικό και γεμάτο παλμό συλλαλη-
τήριο που οργάνωσε το ΠΑΜΕ στη Θεσσαλονίκη το 
Σάββατο, με αφορμή τα εγκαίνια της ΔΕΘ. Μέσα από τη 
μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία Αριστοτέλους και τη 
μαζική πορεία που ακολούθησε, οι χιλιάδες διαδηλωτές 
έστειλαν ισχυρό μήνυμα ότι ο λαός δεν συμβιβάζεται με τη 
μιζέρια, τη φτώχεια και την εκμετάλλευση. Στη συγκέντρω-
ση στην πλατεία Αριστοτέλους συνέχεια στη σελ. 2

Βήμα για τη συνέχεια και την κλιμάκωση της πάλης, 
αποφασιστική απάντηση στην κυβερνητική κοροϊδία και 
την επίθεση της εργοδοσίας έδωσαν τα χτεσινά συλλαλη-
τήρια σε Αθήνα, Πειραιά και Κορωπί.

Στην Αθήνα, με συγκέντρωση στην Ομόνοια και 
πορεία στη Βουλή χιλιάδες εργαζομένων και λαού έστει-
λαν χτες το απόγευμα μήνυμα συνέχισης και κλιμάκωσης 
των αγώνων με επίκεντρο τις δικές τους ανάγκες. «Μπρο-
στά οι δικές μας ανάγκες. Χωρίς αναμονή οργανώνουμε 
την πάλη ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης - 
κεφαλαίου - ΝΑΤΟ και ΕΕ». Πίσω από το σύνθημα αυτό, 
με τα πανό και τα μπλοκ Σωματείων, Ομοσπονδιών, Λαϊκών 
Επιτροπών και μαζικών φορέων, εργαζόμενοι από μια 
σειρά κλάδους και χώρους δουλειάς, άνεργοι, συνταξιού-
χοι, αυτοαπασχολούμενοι, νέοι διαδήλωσαν ανταποκρινό-
μενοι στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ. συνέχεια στη σελ. 2

Το Πρόγραμμα κινητοποιήσεων που αποφάσισε η ΣΕΑ στη σελ. 8

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
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συνέχεια από τη σελ. 1

Η εξαπάτηση δεν θα περάσει 
Συνεχίζουμε τους αγώνες

Μόνο έτσι θα τους καθυστερήσουμε, θα 
τους εμποδίσουμε, θα τους σταματήσουμε

βρεθεί το ελλείπον ποσό. Δηλαδή οι ευρωπαίοι παράγο-
ντες του κουαρτέτου και η κυβέρνηση είναι «αθώοι του 
αίματος», δεν ήθελαν, αλλά τι να έκαναν, υπέκυψαν στην 
αδιάλλακτη στάση του ΔΝΤ!!

Τώρα λοιπόν που ο πρωθυπουργός (στη συνέντευ-
ξη)«εκτίμησε με σιγουριά ότι θα είμαστε πάνω από το 
3,5%, θα αναιρεθεί η πρόβλεψη του ΔΝΤ» και παρ’ όλο 
που «δεν θα κάνουμε πισωγύρισμα στα δημοσιονομικά 
και στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις», θα πείσουμε 
τους ευρωπαίους πως το μέτρο της περικοπής των 
συντάξεων είναι «αντιαναπτυξιακό και μη διαρθρωτικό, 
δεν θα βοηθήσει». Και ποιο θα είναι το ατράνταχτο επι-
χείρημα της κυβέρνησης για να τους πείσει; Πως η περι-
κοπή «αφορά συνταξιούχους που είναι πάνω από 70 
χρονών». Δηλαδή ότι έτσι κι αλλιώς οι συνταξιούχοι αυτοί 
δεν θα ζήσουν και τόσο πολύ ακόμα, ώστε να συνεχίσουν 
να δημιουργούν πρόβλημα στην επίτευξη των δημοσιο-
νομικών στόχων για 3,5% στα επόμενα χρόνια!!! Φυσικά 
επικαλέστηκε και το στοιχείο πως ο ΕΦΚΑ παρουσίασε 
πλεόνασμα περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ.

2. Δεν δεσμεύτηκε σε καμία περίπτωση πως κάποια 
από τις περικοπές δεν θα υλοποιηθεί, αφού παραδέχτη-
κε πως «είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν στους 
ευρωπαϊκούς θεσμούς τον προϋπολογισμό για το 2019, 
για να ελέγξουν αν τηρούνται (περιέχονται σ’ αυτόν) τα 
συμφωνημένα». Εμείς καταλαβαίνουμε πως αυτό σημαί-
νει ότι οι περικοπές των συντάξεων θα περιλαμβάνονται 
στο σχέδιο του προϋπολογισμού, ώστε να πιστοποιηθεί η 
τήρηση των συμφωνημένων και ύστερα η κυβέρνηση θα 
προσπαθήσει να τους πείσει ότι δεν χρειάζεται να γίνουν.

3. Δεν διευκρίνισε ποιες περικοπές εννοεί. Γιατί αυτές 
είναι περισσότερες από μία. Είναι η περικοπή του εναπο-
μείναντος ΕΚΑΣ, είναι η περικοπή των οικογενειακών 
επιδομάτων, των συντάξεων χηρείας, των συντάξεων των 
νέων (μετά το 2016) συνταξιούχων και φυσικά η περικο-
πή του 18% από τις κύριες συντάξεις. Ισχυρίστηκε μάλι-
στα ότι «συγκρατήσαμε τις μειώσεις» των συντάξεων!!! 
Δεν εξήγησε βέβαια πως έγινε αυτή η… μαγική συγκρά-
τηση, με το δεδομένο πως οι περικοπές των συντάξεων 
χηρείας και των νέων συνταξιούχων (μέσω του επανυπο-
λογισμού τους όπως προβλέπει ο ν. 4387/16), του ΕΚΑΣ 
έχουν ήδη γίνει. 

4. Με τη φράση «δεν είπα πως ο νόμος δεν θα εφαρ-
μοστεί» ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι ο ν. 4387/16 
όσον αφορά στον επανυπολογισμό των συντάξεων και τη 
θεσμοθέτηση της προσωπικής διαφοράς για κάθε συντα-
ξιούχο θα εφαρμοστεί. Θα γίνει επανυπολογισμός, οι 
συντάξεις θα περικοπούν κατά το ποσό της προσωπικής 
διαφοράς. Το έχουμε ξαναγράψει πως η ΠΔ πλέον δεν 
θα είναι μέρος της σύνταξης, αλλά ένα ξεχωριστό κουτά-
κι, που θα προστίθεται στο ποσό της σύνταξης, που θα 
απομείνει. Και φυσικά θα είναι στην ευχέρεια της κάθε 
κυβέρνησης να την κόβει (την ΠΔ) κατά το δοκούν και 
αναγκαίο ποσοστό για να πιάνονται οι εκάστοτε ετήσιοι 
δημοσιονομικοί στόχοι.

5. Βέβαια η όποια καθυστέρηση, αναβολή στην εφαρ-
μογή του συνόλου της κυβερνητικής πολιτικής- το γρά-
ψαμε και στο προηγούμενο τεύχος- θα είναι επιτυχία, 
νίκη του αγωνιζόμενου εργατικού και κύρια συνταξιουχι-
κού κινήματος, που δεν σταμάτησε, ούτε θα σταματήσει 
να βρίσκεται σε αδιάκοπη αγωνιστική δράση και επαγρύ-
πνηση ενάντια στην κυβερνητική πολιτική, σε έναν Μαρα-
θώνιο αγωνιστικών κινητοποιήσεων. . Άλλωστε το παρά-
δειγμα της αναστολής της αύξησης του ΦΠΑ σε ορισμέ-
να νησιά μόνο για έξη μήνες, με την πλήρη εφαρμογή 
της μετά το εξάμηνο σε όλα, αποτελεί ένα παράδειγμα- 
απόδειξη για το πόσο αναξιόπιστη είναι η κυβερνητική 
προπαγάνδα και για τις περικοπές στις συντάξεις. 

Δεν θα πέσουμε λοιπόν στην παγίδα που θέλει να στή-
σει η κυβέρνηση, αλλά και η ΝΔ μαζί με τα άλλα αστικά 
κόμματα- κολαούζους. Δεν θα εγκαταλείψουμε το σύνο-
λο των αιτημάτων μας και ειδικά το αίτημα για μη εφαρ-
μογή του ν.4387/16 στο σύνολό του (και για τα οικογενει-
ακά επιδόματα και για το ΕΚΑΣ και για τις συντάξεις 
χηρείας). Δεν θα πάψουμε να διεκδικούμε την ακύρωση 
όλων των αντισυνταξιουχικών νόμων και μέτρων, ώστε να 
επανέλθουν οι συντάξεις μας στα προ κρίσης επίπεδα. 
Δεν θα περιμένουμε την… καλή διάθεσή τους και τις 
ψεύτικες ελπίδες που επιχειρούν να καλλιεργήσουν και 
πάλι.

Συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε. Αυξάνουμε την αγωνι-
στική πίεση στην κυβέρνηση και στις άλλες αστικές πολι-
τικές δυνάμεις. Δεν θα σταματήσουμε αν δεν τους στα-
ματήσουμε.

έδωσαν το «παρών» Εργατικά Κέντρα και δεκάδες εργατι-
κά σωματεία από κλάδους και χώρους δουλειάς, σύλλογοι 
αυτοαπασχολούμενων, αγροτών, γυναικών, φοιτητικοί και 
σπουδαστικοί σύλλογοι, αλλά και μαθητές με τη Συντονι-
στική Επιτροπή Μαθητών της Θεσσαλονίκης.

Ο Θανάσης Κουτσουράς, πρόεδρος του Συνδικάτου 
Οικοδόμων Θεσσαλονίκης, ήταν ο κεντρικός ομιλητής της 
συγκέντρωσης. Κάλεσε σε ανυποχώρητο αγώνα, ενάντια 
στον εφιάλτη που ονομάζουν «επιστροφή στην κανονικότη-
τα» και «δίκαιη ανάπτυξη». Σε αγώνα με σημαία τις διεκδι-
κήσεις για την ικανοποίηση των σύγχρονων εργατικών - 
λαϊκών αναγκών.

Μεταξύ άλλων σημείωσε: «Τώρα λένε ότι μπορεί τα 
μέτρα να παραμένουν σε ισχύ, αλλά έρχονται επενδύσεις, 
άρα έρχονται και όροι ανακούφισης, θα αλλάξουν τα πράγ-
ματα. Μας παρουσιάζουν τον ίδιο λόγο που τσάκισε τις 
ζωές μας ως λύση του προβλήματος. Θα μας ανακουφίσουν 
αυτοί που στα χέρια τους η καινοτομία και η τεχνολογία 
μετατράπηκαν σε μαζική ανεργία, σκληρή ένταση στη δου-
λειά, σε ξεκλήρισμα αυτοαπασχολούμενων; Θα μας ανακου-
φίσουν αυτοί που πήραν τσάμπα τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, 
τις τηλεπικοινωνίες, το ρεύμα, το νερό και τα έκαναν εργα-
σιακά κάτεργα, προσφέροντας πανάκριβες υπηρεσίες στο 
λαό; Θα μας κάνουν να νιώθουμε ασφαλείς οι μακελάρηδες 
του ΝΑΤΟ, που ανοίγει δρόμους κερδών σφάζοντας λαούς 
και στην περιοχή μας; Κανένας εργαζόμενος, κανένας λαϊ-
κός άνθρωπος δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής όταν 
βλέπει ότι έχουν βγει τα μαχαίρια στην περιοχή μας και όταν 
η κυβέρνηση της χώρας μας ανέλαβε να τα ακονίσει».

«Οι ταξικές δυνάμεις», τόνισε, «δώσαμε και δίνουμε τη 
μάχη χωρίς καμία παύση, καλώντας με το σύνθημα "Μπρο-
στά οι δικές μας ανάγκες" τους εργαζόμενους, τους ανέρ-
γους, τους συνταξιούχους, τη νεολαία, τις γυναίκες να 
δυναμώσουν την πάλη απέναντι σε εργοδοσία - κυβέρνηση 
- ΕΕ, απέναντι σε νέα και παλιά μέτρα. Λύση για μας δεν 
είναι η αναμονή μιας δήθεν φιλολαϊκής διακυβέρνησης στο 
δρόμο της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και των επιχειρηματικών ομίλων. 
Λύση για μας είναι ο ανυποχώρητος ταξικός, μαχητικός, 
μαζικός αγώνας. Μέσα από τα σωματεία, με οργανωμένη 
πάλη στους τόπους δουλειάς και στους κλάδους. Αλλάζου-
με τους συσχετισμούς. Πετάμε έξω από τις εργατικές οργα-
νώσεις τους ανθρώπους της εργοδοσίας, δυναμώνουμε το 
ΠΑΜΕ. Δεν ανεχόμαστε να γίνει η χώρα μας αεροπλανοφό-
ρο για επεμβάσεις. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με 
τους γείτονες λαούς. Έχουμε τα ίδια προβλήματα, τις ίδιες 
ανησυχίες, τις ίδιες ανάγκες. 

Νωρίτερα στη συγκέντρωση απηύθυναν χαιρετισμούς ο 
Δημήτρης Κιουμουσίδης, αντιπρόεδρος του Συλλόγου 
Μικρών και Αυτοαπασχολούμενων Εμπόρων Θεσσαλονί-
κης, ο Θεόδωρος Παπακωνσταντίνου, από την Πανελλα-
δική Επιτροπή των Μπλόκων, ο Γιώργος Ευθυμιάδης, 
γενικός γραμματέας του Σωματείου Εργατοϋπαλλήλων 
«Coca Cola» Θεσσαλονίκης και μέλος του ΔΣ της ΠΟΕΕΠ,

Μαχητική και με ζωντάνια η πορεία προς το Βελλίδειο. 
Στη μεγάλη πορεία που ακολούθησε μέσω της οδού Τσιμι-
σκή, οι διαδηλωτές, με συνθήματα και πικέτες, πήραν τη 
θέση τους πίσω από τα πανό και κάτω από τις σημαίες των 
σωματείων και των συλλόγων, των Επιτροπών Αγώνα και 
των Λαϊκών Επιτροπών. Στην κεφαλή της πορείας το 
κεντρικό πανό έστελνε το μήνυμα: «Η ανάπτυξή τους 
σημαίνει ΝΑΤΟ - Φτώχεια - Πόλεμοι. Βάζουμε μπροστά 
τις δικές μας ανάγκες». Το «παρών» στη μεγάλη διαδήλω-
ση έδωσαν μεταξύ άλλων και τα σωματεία συνταξιούχων 
που παλεύουν οργανωμένα μέσα από τη Συντονιστική Επι-
τροπή Αγώνα των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργα-
νώσεων.

Περνώντας έξω από το σιδηρόφρακτο από κλούβες και 
άνδρες των ΜΑΤ Βελλίδειο συνεδριακό κέντρο, όπου ο 
πρωθυπουργός πραγματοποίησε τα εγκαίνια της 83ης 
ΔΕΘ, οι διαδηλωτές διαμήνυσαν συνέχιση και κλιμάκωση 
του αγώνα για να έρθουν στο προσκήνιο οι εργατικές - λαϊ-
κές ανάγκες, φωνάζοντας συνθήματα όπως: «Χωρίς εσένα 
γρανάζι δεν γυρνά - Εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά», 
«Θέλουνε συναίνεση να φτάσουμε στον πάτο - Οργάνωση 
παντού να 'ρθουν τα πάνω κάτω», «Εξω το ΝΑΤΟ, να 
φύγουνε οι βάσεις - Καμιά συμμετοχή στις επεμβάσεις».

Η πορεία συνεχίστηκε και μετά το Βελλίδειο, μέσω της 
οδού Αγγελάκη και της Εγνατίας, για να καταλήξει στο 
Άγαλμα Βενιζέλου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
συνέχεια από τη σελ. 1

ΑΤΤΙΚΗ
συνέχεια από τη σελ. 1

Την κεντρική ομιλία στη συγκέντρωση στην Ομόνοια 
έκανε ο Νίκος Παπαγεωργίου, μέλος της Εκτελεστικής 
Γραμματείας του ΠΑΜΕ. Χαιρετισμούς απηύθυναν η Αννα 
Πλιάτσικα, εργαζόμενη σε παιδικό σταθμό και μέλος του 
ΔΣ του Συνδικάτου ΟΤΑ Αττικής, και ο Θανάσης Καλα-
μπαλίκης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωμα-
τείων Αθήνας (ΟΒΣΑ).

«Φτάνει πια με τα ψέματα και τις απάτες τους» ήταν η 
απάντηση των διαδηλωτών στις εξαγγελίες της κυβέρνη-
σης για την «έξοδο από τα μνημόνια» και την «ανάπτυξη» 
που πατά πάνω στα συντρίμμια μισθών, συντάξεων, κοινω-
νικών παροχών, δικαιωμάτων. «Θέλουμε Συμβάσεις Συλ-
λογικές, για όλη την Ελλάδα υποχρεωτικές», απάντησαν 
στους κάλπικους πανηγυρισμούς για τις ελάχιστες συμβά-
σεις που τάχα «επεκτείνονται», την ώρα που το αντεργατι-
κό νομικό οπλοστάσιο παραμένει σε ισχύ και η εργασιακή 
ζούγκλα βασιλεύει στους χώρους δουλειάς.

Οι διαδηλωτές καταδίκασαν την πολιτική που μετατρέ-
πει τη χώρα σε μια απέραντη ΝΑΤΟική βάση και την εμπλέ-
κει όλο και πιο βαθιά στα ιμπεριαλιστικά σχέδια: «Δώστε 
λεφτά για Υγεία και Παιδεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα 
σφαγεία», «Καμιά συμμετοχή, καμία εμπλοκή, έξω το 
ΝΑΤΟ και οι Αμερικανοί», «Έξω το ΝΑΤΟ, να φύγουνε οι 
βάσεις, καμιά συμμετοχή στις επεμβάσεις». Από τη 
συγκέντρωση στην Αθήνα τα σωματεία που συσπειρώνο-
νται στο ΠΑΜΕ απηύθυναν επίσης κάλεσμα συμμετοχής 
στις κινητοποιήσεις που προγραμματίζονται τις επόμε-
νες μέρες για μια σειρά ζητήματα: Στην παρέμβαση που 
σχεδιάζουν εργαζόμενοι, γονείς και σύλλογοι γυναικών για 
τους παιδικούς σταθμούς. Στην κινητοποίηση που οργα-
νώνει το Συνδικάτο Μετάλλου και Ναυπηγικής Βιομηχανί-
ας με αφορμή τη συμπλήρωση πέντε ετών από τη δολοφο-
νία του Π. Φύσσα από τη ναζιστική Χρυσή Αυγή.

Πειραιάς. Μαζικό συλλαλητήριο πραγματοποίησε το 
ΠΑΜΕ χτες το απόγευμα και στον Πειραιά. Η συγκέντρω-
ση ξεκίνησε στην πλατεία Καραϊσκάκη με τη συμμετοχή 
σωματείων του Πειραιά, φορέων και Λαϊκών Επιτροπών 
από τις γειτονιές της πόλης. Μετά τις ομιλίες από τον 
Θανάση Ευαγγελάκη, πρόεδρο της ΠΕΜΕΝ, και τον 
Μάρκο Μπεκρή, πρόεδρο της ΕΝΕΔΕΠ, του Σωματείου 
Εργαζομένων στις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του λιμανιού του 
Πειραιά, ακολούθησε πορεία στους δρόμους της πόλης, 
με εργαζόμενους της στεριάς και της θάλασσας, συνταξι-
ούχους, γυναίκες και νέους να στέλνουν αποφασιστικό 
μήνυμα συνέχισης και κλιμάκωσης του αγώνα με επίκε-
ντρο τις δικές τους ανάγκες. Μετά τη συγκέντρωση ακο-
λούθησε πορεία στους δρόμους της πόλης.

Κορωπί Συλλαλητήριο διοργάνωσε χτες το απόγευμα 
και το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου - Ανατολικής Αττικής, 
στην πλατεία Ελευθερίας στο Κορωπί. Στη συγκέντρωση 
μίλησαν ο Δαμασκηνός Μεντής, πρόεδρος του Εργατικού 
Κέντρου, και ο Γιάννης Γιαννόπουλος, από την Επιτροπή 
Πυρόπληκτων Ραφήνας - Μαραθώνα.Στην κεντρική ομιλία, 
ο Δ. Μεντής επεσήμανε ότι τα συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ 
στην Αττική «είναι η απάντηση του ταξικού εργατικού κινή-
ματος στις αυταπάτες που καλλιεργεί εδώ και καιρό η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, με το ψευδεπίγραφο σύνθημα 
περί "εξόδου από τα μνημόνια"».

Αναφερόμενος στην Ανατολική Αττική, ανέδειξε μεταξύ 
άλλων την ανάγκη «να ενταθεί η πάλη των συνδικάτων για 
μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και φυσικά να μπει στόχος 
του εργατικού κινήματος, αλλά και όσων ζουν και εργάζο-
νται στην περιοχή, η άμεση κατασκευή ενός δημόσιου Γενι-
κού Νοσοκομείου εδώ στην Ανατολική Αττική, που θα καλύ-
πτει τις ανάγκες μας. Όπως έδειξαν και οι τραγικές συνέ-
πειες από την πυρκαγιά, κάτι τέτοιο είναι πιο αναγκαίο από 
ποτέ. Κρούουμε το κώδωνα του κινδύνου προς κάθε κατεύ-
θυνση και κάθε υπεύθυνο, ότι η περιοχή είναι υψηλού κινδύ-
νου και πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλο-
γούν. Ευθύνες που έχουν να κάνουν και με τις ανάγκες που 
υπάρχουν στην περιοχή για μέτρα αντιπυρικής προστασί-
ας, για αντιπλημμυρικά έργα και αντισεισμική θωράκιση».

Μετά τις ομιλίες ακολούθησε πορεία στον κεντρικό 
δρόμο του Κορωπίου, κατά τη διάρκεια της οποίας οι δια-
δηλωτές καλούσαν σε οργάνωση του αγώνα ενάντια στην 
αντιλαϊκή επίθεση, με συνθήματα όπως «Εμπρός λαέ, 
ξεσηκωμός - Στα μέτρα της κυβέρνησης κανείς συμβιβα-
σμός», «Κανένας φόβος, καμιά υποταγή - Όλοι με το 
ΠΑΜΕ για την ανατροπή».

ΟΣΙΚΑ: Δελτίο τύπου για τις πυρκαγιές στην Ανατολική Αττική
Η Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας ΙΚΑ εκφράζει τα συλλυπητήρια της στις οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν 

τους συγγενείς τους, παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών, των εθελοντών και των απλών εργαζομένων. Οι ευθύνες για 
εδώ που φτάσαμε είναι διαχρονικές και έρχονται στην επιφάνεια η ανυπαρξία κεντρικού σχεδιασμού, συντονισμού και 
μέτρων αντιπυρικής προστασίας. Σύντομα ξεχάστηκαν οι ανθρώπινες και υλικές απώλειες από τις πυρκαγιές στην Ηλεία, 
στην Πάρνηθα, στον Υμηττό κλπ. 

Η κυβέρνηση άμεσα να προχωρήσει με όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες όσων έχουν πληγεί, 
ιδιαίτερα η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η σίτιση, η στέγαση και να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση και υδροδότηση 
στην περιοχή. 

Καλούμε τα Σωματεία των συνταξιούχων να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους βοηθώντας με οποιοδήποτε τρόπο τους 
πληγέντες σε συνεννόηση και συνεργασία με το Π.Α.ΜΕ. και την Ομοσπονδία για να συνδράμουν με όποια εφόδια χρειάζο-
νται για τις ανάγκες των πυρόπληκτων.
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Από 1/8/2018 θα ισχύ-
ουν οι καινούργιες συμβά-
σεις του ΕΟΠΥΥ με τους 
συμβεβλημένους οικογε-
νειακούς γιατρούς 
συμπληρώνοντας έτσι τις 
αντιλαϊκές ρυθμίσεις στην 
πρωτοβάθμια φροντίδα 
υγείας. Η συνέχιση με 
νέους περιορισμούς στις 
ιατροφαρμακευτικές πα- 
ροχές όπως προβλέπει το 
συμπληρωματικό μνημό-
νιο είναι δεδομένη. Ακόμα 
οι συμβάσεις με τους ιδι-
ώτες γιατρούς θα φέρουν 
νέα χαράτσια στους 
συνταξιούχους και τους 
ασφαλισμένους και αυτό 
επειδή, οι ασφαλισμένοι 
που θα πηγαίνουν στο 
γιατρό πέραν του προβλε-
πόμενου 4ωρου θα επιβα-
ρύνονται οι ίδιοι την 
δαπάνη, όπως γινόταν και 
με τις ρυθμίσεις της προ-
ηγούμενης κυβέρνησης. 
Οι δε γιατροί υποχρεού-
νται να μην δέχονται πάνω 
από 16 επισκέψεις στην 
4ωρη απασχόληση.

Επιπλέον ανάμεσα στα 
άλλα όλοι οι ασθενείς που 
θα καλούν τους συμβε-
βλημένους οικογενεια-
κούς γιατρούς (Γενικοί 
γιατροί, Παθολόγοι κ.α.) 
σε κατ’ οίκον επίσκεψη, 
θα πληρώνουν οι ίδιοι εξ’ 
ολοκλήρου την επίσκεψη. 

Ο καθένας λοιπόν αντι-
λαμβάνεται- και η κυβέρ-
νηση φυσικά- τι παραπέ-
ρα εμπορευματοποίηση 
προεξοφλούν αυτές οι 
ρυθμίσεις….

Αυτή είναι λοιπόν η 
μεταμνημονιακή εποχή 
που ευαγγελίζεται η 
κυβέρνηση με τους 
χίλιους μεταρρυθμιστι-
κούς νόμους που την ακο-
λουθούν.

Οι Συνεργαζόμενες 
Συνταξιουχικές Οργανώ-
σεις καταγγέλλουν και 
καταδικάζουν αυτές τις 
μεθοδεύσεις, που ανα-
γκάζουν τους συνταξιού-
χους, τον φτωχοποιημένο 
λαό να μην μπορεί να 
προστατεύσει την υγεία 
του, παρά μόνο αν έχει 
χρήματα !! Η κυβέρνηση 
όσο κι αν προσπαθεί με 
την προπαγάνδα της, να 
ωραιοποιήσει την κατά-
σταση, τα έργα της την 
διαψεύδουν. Όπως υπο-
χρεώθηκε κάτω από τον 
αγώνα των συνταξιούχων 
να επιστρέψει  με την 
σύνταξη του Αυγούστου 
τις παρακρατήσεις, χωρίς 
αιτήσεις και δικαστήρια, 
έτσι και πάλι ο αγώνας 
μας θα ασκήσει τη πίεση 
του για να αλλάξουν 
αυτές οι πολιτικές.

Ο ανασχηματι-
σμός της

κυβέρνησης
Πολλή φασαρία για το τίποτα; 

Αφού μάλιστα στα κρίσιμα πόστα 
(οικονομία, εργασιακά, ιδιωτικοποι-
ήσεις, μεταρρυθμίσεις) παραμέ-
νουν τα ίδια απόλυτα έμπιστα πρό-
σωπα για την συνέχιση και όξυνση 
της αντιλαϊκής πολιτικής; Κατά τη 
γνώμη μας ο ανασχηματισμός είχε 
έναν κύριο στόχο. Την πιο άμεση 
και δυναμική παρέμβαση του ΣΥΡΙ-
ΖΑ στο πολιτικό προσκήνιο και στο 
ανακάτεμα της τράπουλας, που 
αφορά την έκταση της επιρροής 
των αστικών πολιτικών δυνάμεων 
σε λαϊκά στρώματα διαφόρων αντι-
λήψεων, αλλά και απόδειξη πως ο 
ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να ανταποκριθεί 
πολύ καλά στην απαίτηση των βιο-
μηχάνων για «εθνική» ενότητα και 
συνεργασία των αστικών κομμάτων 
στη «μεταμνημονιακή εποχή». Το 
έκφρασε ο Τσίπρας στη συνέντευ-
ξη στη ΔΕΘ με τις αναφορές του 
πως ο ΣΥΡΙΖΑ «καλλιεργεί κουλτού-
ρα διαλόγου, συνύπαρξης και πολι-
τικής σύγκλισης με άλλους 
χώρους».

Με το νέο άνοιγμα σε πρώην 
στελέχη του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ 
(έχει προηγηθεί η συνεργασία με 
τους ΑΝΕΛ) ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ένα 
σοβαρό βήμα προς την κατεύθυνση 
της συσπείρωσης αυτής της μορ-
φής, προσπαθώντας να αντιπαρα-
τεθεί στην προπαγάνδα της ΝΔ, 
πως αν αυτή σχηματίσει κυβέρνηση 
μετά τις εκλογές θα το κάνει με τη 
συμμετοχή και άλλων κομμάτων, 
ακόμη κι αν έχει την αυτοδυναμία!

Το γεγονός αυτό αποδείχνει και 
με έναν άλλο τρόπο πως διαφορές 
ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ, τη ΝΔ και τα 
άλλα κόμματα στην ουσία δεν 
υπάρχουν. Η «εθνική» ενότητα που 
απαιτούν οι βιομήχανοι, οι τραπεζί-
τες (ανάλογες αναφορές έκανε και 
ο Στουρνάρας) σημαίνει πως υπάρ-
χει κατ’ αρχήν η βάση για την επί-
τευξή της και αυτή δεν είναι άλλη 
από τη συμφωνία όλων αυτών των 
δυνάμεων στα κύρια ζητήματα, που 
έχουν συμφωνηθεί  ανάμεσα στις 
κυβερνήσεις και την ΕΕ μαζί με το 
ΔΝΤ, αποφασιστεί και ψηφιστεί στη 
Βουλή. Αλλά και σε όσα δεν αποτε-
λούν μεν ειδική συμφωνία ΕΕ και 
Ελλάδας, αλλά εντάσσονται στα 
γενικότερα πλαίσια λειτουργίας της 
ΕΕ, με τους κανόνες που έχουν 
θεσμοθετηθεί  και ισχύουν για όλες 
τις χώρες.

Και βέβαια θα μπορούσαμε να 
θεωρήσουμε αυτές τις εξελίξεις 
σαν προπομπό ακόμα πιο ευρύτε-
ρων συναινέσεων, όπως εκείνης 
ανάμεσα στη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, 
μόνο που τη φορά αυτή το ρόλο 
του ΠΑΣΟΚ θα αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ. 
Όλα αυτά βέβαια και με την προϋ-
πόθεση πως η παρέμβαση του λαϊ-
κού παράγοντα και της πάλης του 
ενάντια στην πολιτική αυτή θα 
δυναμώσει και θα δημιουργήσει 
περισσότερες δυσκολίες στην 
εφαρμογή της, αλλά θα χαλάει και 
τα σχέδια για έναν δεύτερο απο-
προσανατολιστικό δικομματισμό.

Συνταξιοδοτικό και 
κυβερνητικές απάτες

Δίνει και παίρνει όπως 
γράφουμε και στο κύριο 
άρθρο η πιθανότητα να 
μην κοπούν οι συντάξεις 
μέσα στο 2019, λόγω πλε-
ονασμάτων του ΕΦΚΑ. 
Αυτό όμως λογικά σημαί-
νει πως δεν θα κοπούν 
ούτε το 2020, ούτε το 
2021 κλπ, αφού υποτίθε-
ται η όποια κυβέρνηση θα 
φροντίζει ο ΕΦΚΑ να 
συνεχίσει να έχει πλεονά-
σματα. Όμως οι συμφωνί-
ες και τα προγράμματα 
προβλέπουν πως στην 
τριετία 2019, 2020 και 
2021 οι περικοπές των 
συντάξεων θα ανέλθουν 
στα 7,8 δισεκ. ευρώ 
(2,494- 2,583- 2,723). 
Κατά συνέπεια τα πλεονά-
σματα του ΕΦΚΑ πρέπει 
να ανέρχονται τουλάχι-
στον στα αντίστοιχα ποσά 
κάθε χρόνο, ώστε να 
καλύπτουν τις περικοπές, 
που… δεν θα γίνουν. 
Βέβαια πουθενά στις συμ-
φωνίες δεν προβλέπεται 
πως αν ο ΕΦΚΑ έχει πλεο-
νάσματα, θα μπορεί να τα 
χρησιμοποιεί για να ισο-
φαρίζει τις περικοπές των 
συντάξεων.

Και ασφαλώς το πιο 

απλό λογικό ερώτημα 
είναι : από πού θα εξα-
σφαλίζει αυτά τα τερά-
στια πλεονάσματα ο 
ΕΦΚΑ, που είναι ο απο-
κλειστικός φορέας απονο-
μής κύριων συντάξεων; 
Με το δεδομένο πως η 
κρατική χρηματοδότηση 
πρέπει να μειωθεί μέχρι 
το 2020 στο 13,4% του 
ΑΕΠ (από 17,3% το 2016), 
ενώ μετά το 2025 η χρη-
ματοδότηση από τον προ-
ϋπολογισμό θα πέσει στο 
4,8% του ΑΕΠ (κάλυψη 
της «εθνικής σύνταξης» 
και μόνο), στο ερώτημα 
υπάρχει μια μόνο απάντη-
ση. Να κόβει συντάξεις. 
Και συνολικά να τις κατε-
βάσει στα επίπεδα, που 
ήδη έχουν συμφωνηθεί, 
των επιδομάτων των 300- 
500 ευρώ.

Επιμένουμε λοιπόν. 
Καμία αυταπάτη για τις 
προθέσεις της κυβέρνη-
σης, της ΝΔ και των 
άλλων κομμάτων του 
καπιταλισμού όσον αφο-
ρούν στο συνταξιοδοτικό. 
Καμία ανοχή, καμία ανα-
μονή. Αντίθετα, ένταση 
των αγώνων.

Οι θέσεις της ΝΔ
για το συνταξιοδοτικό

Στο όλο κλίμα των παραθέσεων 
προεκλογικών ουσιαστικά προγραμ-
μάτων ακούστηκαν και πιο επίσημα 
θα διατυπωθούν από τον Πρόεδρο 
της ΝΔ κο Κ. Μητσοτάκη στην ΔΕΘ, 
οι προτάσεις της για τα σοβαρά 
προβλήματα. Κεντρικό θέμα που και 
η ΝΔ αναδείχνει είναι το ασφαλιστι-
κό – συνταξιοδοτικό. Οι σε πρώτο 
πλάνο εκφρασθείσες θέσεις της 
από υψηλόβαθμο στέλεχός της 
μπορούμε να πούμε, πως πράγματι 
προκαλούν ρίγη παγωνιάς στις 
ραχοκοκαλιές των εργαζομένων και 
συνταξιούχων, συνολικά του εργα-
ζόμενου λαού. Η υιοθέτηση των 
συστημάτων που εφαρμόστηκαν 
στη Χιλή- κατ’ εντολή των μεγάλων, 
αμερικάνικων, κύρια, μονοπωλίων-, 
στην περίοδο της δικτατορίας του 
Πινοσέτ, όπου με απλά και λίγα 
λόγια η κοινωνική ασφάλιση και το 
συνταξιοδοτικό σύστημα ιδιωτικο-
ποιήθηκαν απόλυτα, ασφαλώς απο-
τελούν μια πιστευτή και κατανοητή 
πρόταση εκ μέρους της ΝΔ, αφού 
το κόμμα αυτό, σταθερά υπέρ της 
ιδιωτικοποίησης όλων των κοινωνι-
κών δομών, δεν θα μπορούσε παρά 
κάποια στιγμή να εμφανίσει ανοιχτά 
και καθαρά την αντιδραστική αυτή 
θέση της. « Ήγγικεν  η ώρα» λοιπόν 
να το πράξει και το έπραξε. Το είπαν 
και κάπως αλλιώς «σύστημα των 
τριών πυλώνων», όπου ο ένας και 
μοναδικός «δημόσιος» πυλώνας θα 
αποδίδει συντάξεις- επιδόματα των 
300 ευρώ, μετά από 40- 45 χρόνια 
δουλειάς.

Η τακτική των αστικών κομμάτων 
να ανταγωνίζονται για το ποιο θα 
πάρει το… δαχτυλίδι της κυβερνητι-
κής εξουσίας από την αστική τάξη, 
τα υποχρεώνει να εκφράζουν προς 
αυτήν όσο πιο καθαρά γίνεται  τις 
θέσεις τους για όλα τα προβλήμα-
τα, θέσεις που θα πρέπει να κινού-
νται στην κατεύθυνση των απαιτή-
σεων του μεγάλου κεφαλαίου ή 
ακόμα να ταυτίζονται. Και η απαίτη-
ση του μεγάλου κεφαλαίου είναι το 
ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό 
σύστημα να καταλήξει σε μια τέτοια 
μορφή. 

Η ΝΔ λοιπόν αποφάσισε πως δεν 
υπάρχει πλέον νόημα να τηρεί 
στάση «λαϊκισμού». Ήδη από καιρό 
το έχει διευκρινίσει, ασκώντας μάλι-
στα κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ ότι… λαϊκί-
ζει, τάζοντας διάφορες παροχές, 
που θα «ακυρώσουν» δήθεν τις 
όποιες επιτυχίες όλων των κυβερνή-
σεων από τα προγράμματα που 
ακολούθησαν τα μνημόνια. Πως η 
ιδιωτικοποίηση της οικονομίας (και 
με την έννοια της απόδοσης στα 
μονοπώλια κάθε μορφής διευκόλυν-
σης- αντεργατικούς και αντιαπεργι-
ακούς νόμους, τσάκισμα της αξίας 
της εργατικής δύναμης, απλόχερη 
χρηματοδότηση, μείωση εισφορών 
και φόρων, ανυπαρξία κάθε ελέγ-
χου των επενδυτικών σχεδίων τους, 
παράδοση γης και θαλασσών κ.α.- 
είναι ο μόνος τρόπος και δρόμος 
για την «ανάπτυξή της».

Το εργατικό και συνταξιοδοτικό 
κίνημα δεν άφησαν, δεν θα αφή-
σουν έξω από την ανάπτυξη της 
δράσης τους την αποκάλυψη, 
καταγγελία και αντιπάλεμα των 
πολιτικών που θέλει να εφαρμόσει η 

ΝΔ. Αυτό βέβαια σε καμιά περίπτω-
ση δεν σημαίνει πως δίνουμε συγ-
χωροχάρτι στον ΣΥΡΙΖΑ, στην 
κυβέρνηση και στην πολιτική του για 
το συνταξιοδοτικό. Και μόνο τον 
νόμο 4387/16 να αναφέρουμε φτά-
νει για να καταδειχτεί ο βαθιά αντερ-
γατικός κι αντισυνταξιουχικός χαρα-
κτήρας της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ. 
Να τονίσουμε επίσης πως ο νόμος 
αυτός επισημοποίησε και νομιμο-
ποίησε κάθε αμφισβητούμενη πλευ-
ρά όλων των νόμων των κυβερνήσε-
ων ΝΔ- ΠΑΣΟΚ. Γι’ αυτό άλλωστε 
έτυχε της ουσιαστικής αποδοχής 
από τα άλλα αστικά κόμματα, αφού 
επιβλήθηκε στα πλαίσια του 3ου 
μνημονίου, που όλα μαζί ψήφισαν. Η 
τυπική και «λαϊκίστικη»- εδώ ταιριά-
ζει απόλυτα- αρνητική στάση τους 
στην ψηφοφορία στη Βουλή δεν 
αλλάζει αυτή την ουσία.

Η πολιτική της σημερινής κυβέρ-
νησης όπως γράφουμε παραπάνω 
νομιμοποίησε τους προηγούμενους 
νόμους, που έβαλαν τις βάσεις για 
την ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής 
ασφάλισης, στη λογική των τριών 
πυλώνων. Οι προβλέψεις για «εθνι-
κή σύνταξη» (ο… δημόσιος πρώτος 
πυλώνας) των 360- 380 ευρώ του 
νόμου 4387/16, η ιδιωτικοποίηση 
των επικουρικών συντάξεων με την 
προωθούμενη μορφή των «επαγγελ-
ματικών ταμείων» (δεύτερος πυλώ-
νας) και η προοπτική της συμπλή-
ρωσης της «εθνικής» με τον τρίτο 
ιδιωτικό πυλώνα οδηγεί σε ένα 
παραπλήσιο σύστημα με εκείνο που 
προτείνει η ΝΔ. Το σύστημα και με 
τους νόμους του ΣΥΡΙΖΑ και με 
τους προηγούμενους νόμους και τις 
σημερινές θέσεις της ΝΔ μετατρέ-
πεται σε κεφαλαιοποιητικό, αυτό 
δηλαδή που ζητά το μεγάλο κεφά-
λαιο, ειδικά τα μονοπώλια του 
ασφαλιστικού τομέα. Φυσικά και με 
την απλή λογική να πάμε, είναι 
δυνατό να υπάρξει έστω κι ένας 
εργαζόμενος, άνεργος ή συνταξιού-
χος σ’ αυτή τη χώρα, που θα υποθέ-
σει πως η ΝΔ θα καταργήσει- όπως 
λέει- τον ν.4387/16 για να τον αντι-
καταστήσει με άλλον καλύτερο για 
το λαό από αυτόν; Πιο φιλεργατικό 
και φιλοσυνταξιουχικό; Ούτε ένας.

Κανένα συγχωροχάρτι λοιπόν σε 
κανέναν από τους πολλούς πυλώνες 
της αστικής διαχείρισης. Εμείς δεν 
θα την πατήσουμε να μπούμε στη 
λογική, ανάμεσα στους διάφορους 
να διαλέξουμε τον λιγότερο χειρό-
τερο. Και οι δυο μεγάλοι πολιτικοί 
εκφραστές της αστικής πολιτικής, 
αλλά και οι υπόλοιποι μικροί εταίροι 
τους είναι χειρότεροι. Ο ένας χειρό-
τερος από τον άλλο. Ο καθένας με 
τη σειρά του.

Θα τους πολεμήσουμε και τους 
δύο, όλους. Θα δώσουμε συνέχεια 
με μεγαλύτερη ένταση και δυναμική 
τους αγώνες σύγκρουσης με την 
πολιτική τους, στην κατεύθυνση της 
ανατροπής της.

Υ.Γ. Ακούσαμε την Θεοδωρηκάκο 
της ΝΔ σε ρ/φ συνέντευξη να λέει 
ότι η ΝΔ είναι ενάντια στις περικο-
πές των συντάξεων!!! Που, πριν 
παραδώσει την κυβέρνηση στους 
ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ, είχε επιβάλλει 12 
τέτοιες!! Τόσο αμνήμονες μας θεω-
ρούν;

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ: 

Δελτίο τύπου για ΕΟΠΥΥ



ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Σωματείο Συνταξιούχων 
Ελευσίνας και Περιχώρων

Την Τρίτη 12/06/2018, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό 
συμβούλιο, του σωματείου συνταξιούχων ΙΚΑ Ελευσίνας και Περιχώ-
ρων που προήλθε από τις αρχαιρεσίες στις 05/06/07 Ιουνίου 2018.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο έχει ως εξής:
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 συμμε-

τείχαν 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 Θεσσαλονίκης
Συνάδελφοι συνταξιούχοι!

Το επιχείρημα που προβάλει η Κυβέρνηση για έξοδο 
από τα μνημόνια, είναι ένα μεγάλο και θρασύτατο ψέμα, 
που σερβίρει για κατανάλωση  στους εργατοϋπάλληλους 
και τους συνταξιούχους. Η περιβόητη «έξοδος από τα 
μνημόνια» και το σόου από την Ιθάκη, με πρωταγωνιστή 
τον κ. πρωθυπουργό, είναι η καινούργια της προσπάθεια  
να συσκοτίσει την πραγματικότητα.

Μας λένε ο κ. Τσίπρας, τα στελέχη του κόμματος και 
της Κυβέρνησής του, ότι μετά από τις 20 Αυγούστου, θα 
έχουν πια λυμένα τα χέρια τους, για να μοιράσουν τα 
οφέλη της ανάπτυξης σε ολόκληρη  την κοινωνία και να 
επαναφέρουν τη χώρα στην «ευρωπαϊκή κανονικότητα», 
αφού κατάφεραν να μας βγάλουν πλέον από τα μνημό-
νια. 

Δεν μας λένε όμως ότι η δήθεν αυτοτέλεια της οικονο-
μικής τους πολιτικής, περιορίζεται μέσα στους ειδικούς 
όρους για τη χώρα μας, που αφορούν συγκεκριμένα 
μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν το επόμενο διάστημα 
και μάλιστα κάτω από τον αυστηρότατο έλεγχο των 
«θεσμών», κάθε τρείς μήνες. Εξ άλλου η συμφωνία του 
Γιούρογκρούπ αναφέρει ρητά ότι, στην κατά τα άλλα 
μεταμνημονιακή εποχή πρέπει να εφαρμοστεί η περικοπή 
των συντάξεων από 1-1-2019 και η μείωση του αφορολό-
γητου από 1-1-2020, προβλέποντας μάλιστα ποινές 
(αυτόματος κόφτης και οριζόντιες περικοπές) σε περί-
πτωση μη εφαρμογής τους.
Συνάδελφοι συνταξιούχοι!

Τα μνημόνια δεν εφαρμόσθηκαν για να επανέλθει η 
χώρα μας στην «Ευρωπαϊκή κανονικότητα». Τα μνημόνια, 
είναι ακριβώς η εφαρμογή της «Ευρωπαϊκής κανονικότη-
τας» στη χώρα μας, γι αυτό η έξοδος από αυτά είναι 
παραμύθι για αφελείς.  Είναι λοιπόν περισσότερο από 
βέβαιο ότι και στα εγκαίνια της ΔΕΘ, ο κ. Πρωθυπουργός 
θα επαναλάβει, το προπαγανδιστικό αφήγημα της κυβέρ-
νησης, ότι «θα δώσει μάχη με τους δανειστές- εταίρους 
του, για να μην μειωθούν οι συντάξεις από το Γενάρη του 
επόμενου χρόνου», όπως προβλέπει ο Νόμος Κατρού-
γκαλου, χωρίς όμως να δεσμεύεται ότι θα τον καταργή-
σει, όπως απαιτούν οι συνταξιούχοι της χώρας.

Όμως οι συνταξιούχοι θα χάσουν στο σύνολό τους, 
στην τριετία 2016- 2019, από το νόμο Κατρούγκαλου, 8,2 
δις ευρώ. Πάνω σε αυτές τις απώλειες, θα προστεθούν  
νέες περικοπές ύψους 7,8 δις ευρώ, τη  περίοδο 2019-
2021 (Ν.4472/2017), νέες περικοπές που το τελευταίο 
μεσοπρόθεσμο πλαίσιο 2018-2021, που ψήφισε η Κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τον περασμένο Ιούνη, τις ανεβάζει 
στα 9 και πλέον δις ευρώ.

Το ότι το αφήγημα της Κυβέρνησης αποτελεί το 
άκρον-άωτον της εξαπάτησης,  που αυτή επιχειρεί ενα-
ντίον μας, αποδεικνύεται και από τα παραπάνω στοιχεία, 
αλλά κυρίως από τους πανηγυρισμούς της ότι με το δικό 
της «αναπτυξιακό σχέδιο», οι δαπάνες για τις συντάξεις 
αναμένεται να μειωθούν από το 17,3%  του ΑΕΠ το 2016, 
στο 13,4% του ΑΕΠ το 2020 και ακόμα ότι από το 2025 
και μετά, το κράτος θα πληρώνει μόνο το 4,8% του ΑΕΠ, 
χρηματοδοτώντας μόνο την εθνική σύνταξη, δηλαδή την 
σύνταξη- φιλοδώρημα των 360 ευρώ.

Οι συνταξιούχοι δεν πρέπει να πέσουν στην παγίδα 
των ψεύτικων υποσχέσεων της Κυβέρνησης, ούτε στην 
παγίδα του όψιμου ενδιαφέροντος που εκδηλώνουν η ΝΔ 
και το ΠΑΣΟΚ, μόνο και μόνο για να δημιουργούν ψεύτι-
κες διαχωριστικές γραμμές από αυτήν. Όλοι αυτοί είναι 
οι «εργολάβοι» της εξυπηρέτησης των συμφερόντων του 
κεφαλαίου, σε βάρος των δικών μας δικαιωμάτων. Είναι 
οι ιδιοκτήτες και συνιδιοκτήτες των μνημονίων και των 
μνημονιακών νόμων, που μας τσακίζουν.

Αντίβαρο, στα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα, που θα 
ακούσουμε και από τον πρωθυπουργό στα εγκαίνια της 
ΔΕΘ στις 8 του Σεπτέμβρη, να αποτελέσει η μαζική μας 
παρουσία στο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας εκείνης της 
μέρας και η αποφασιστικότητά μας να αποκρούσουμε 
την προπαγάνδα της Κυβέρνησης και να συνεχίσουμε 
τον αγώνα μας για:

Καμία μείωση των συντάξεων. Κατάργηση τώρα του 
Νόμου Κατρούγκαλου και όλων των αντισυνταξιουχικών 
νόμων. Επιστροφή των συντάξεών μας στο ύψος πριν 
από το 2009.

ΚΑΝΕΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΙΖΕΡΗ ΖΩΗ, ΚΑΜΙΑ 
ΑΝΑΜΟΝΗ

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΑΛΛΗΤΗΡΙΟ του ΠΑΜΕ στην Πλατεία 
Αριστοτέλους Σάββατο 8 Σεπτέμβρη στις 6:00μ.μ.

Σωματείο 
Συνταξιούχων ΙΚΑ 

Αρκαδίας
Με επιστολή του προς τους υπουργούς 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτε-
ρικών, προς τα κοινοβουλευτικά κόμματα 
(πλην Χρυσής Αυγής), την Περιφέρεια και 
τα ΜΜΕ διαμαρτύρεται, καταγγέλλει και 
ζητά την παρέμβασή τους για να ακυρω-
θεί η αυθαίρετη και απαράδεκτη απόφαση 
του Δήμου Β Κυνουρίας να απαγορεύσει 
την «μόνιμη εγκατάσταση ομπρελών 
θαλάσσης στο χώρο του Αιγιαλού", απει-
λώντας πως σε αντίθετη περίπτωση αυτές 
«θα απομακρύνονται από συνεργεία του 
δήμου και θα οδηγούνται στην ανακύκλω-
ση»!!

Στην επιστολή αναφέρονται μια σειρά 
ζητήματα, όπως ότι στην παραλία αυτή 
δεν υπάρχει δημοτικό αποχωρητήριο, για 
το χαλασμένο ασθενοφόρο της πόλης, 
τον βιολογικό καθαρισμό που το έργο δεν 
προχωράει, τα σπασμένα τμήματα του 
υδραγωγείου και άλλα για τα οποία ο 
δήμος δεν κάνει τίποτα και τον καλεί να 
ασχοληθεί με αυτά τα σοβαρά προβλήμα-
τα.

Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Ηρακλείου
Σε ανακοίνωσή της τονίζει ιδιαίτερα:

«Η Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Ηρακλείου καλεί όλους τους 
συνταξιούχους σε επαγρύπνηση και ετοιμότητα για την υπεράσπιση 
των δικών τους συμφερόντων και δικαιωμάτων, που μέχρι σήμερα 
έχουν τσακιστεί διαχρονικά από όλες τις μνημονιακές κυβερνήσεις. 
Μόνο με την κλιμάκωση των αγώνων μας, με μεγαλύτερη αποφασι-
στικότητα και δυναμικότητα μπορούμε να ανατρέψουμε τις πολιτι-
κές που κατακλέψανε και διαλύσανε τα Ταμία μας και από φτωχούς 
μας έκαναν φτωχότερους. Και το γκρέμισμα του μέλλοντος μας 
συνεχίζει και μετά την “περήφανη έξοδο της χώρας μας από τα 
μνημονιακά προγράμματα και επιτηρήσεις”. Για παράδειγμα την ίδια 
στιγμή που η Κυβέρνηση σηκώνει κουρνιαχτό για τη δήθεν προσπά-
θειά της να μην εφαρμόσει το νόμο 4387/16 και να μην περικόψει τις 
συντάξεις, προσπαθώντας να καλλιεργήσει ψεύτικες ελπίδες στους 
συνταξιούχους, έσπευσε 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 ημερο-
μηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών. Η μετάθεση για τον επόμενο 
μήνα σημαίνει πως η κυβέρνηση αφαιρεί από τους εν λόγω συνταξι-
οδοτούμενους τη σύνταξη ενός μήνα ή το μέρος της που αντιστοι-
χούσε στις ημέρες από την κατάθεση των δικαιολογητικών μέχρι το 
τέλος του τρέχοντος μήνα. Κι όλα αυτά για να συνεχίσει να εμφανί-
ζει 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.

Ένα ακόμα αποπροσανατολιστικό γαϊτανάκι στήνουν τις τελευ-
ταίες βδομάδες και μέρες ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ γύρω από το Ασφαλιστικό, 
στο πλαίσιο της προσπάθειας να στηθούν κάλπικες διαχωριστικές 
γραμμές μεταξύ δυνάμεων που μοιράζονται την ίδια αντιλαϊκή στρα-
τηγική. Στόχος της σκιαμαχίας που στήνουν κυβέρνηση και ΝΔ είναι 
να συσκοτιστεί η αλήθεια για το Ασφαλιστικό, το γεγονός δηλαδή 
ότι η επίθεση διαρκείας στην Κοινωνική Ασφάλιση επιβάλλεται από 
τα συμφέροντα και τη στρατηγική του μεγάλου κεφαλαίου. Με 
αφορμή την πρόσφατη τοποθέτηση του αρχηγού της ΝΔ Κυρ. 
Μητσοτάκη, περί κατάργησης του «νόμου Κατρούγκαλου» (σε μια 
προσπάθεια της ΝΔ να καλλιεργήσει κι αυτή την απάτη ότι θα φέρει 
ένα «πιο δίκαιο» Ασφαλιστικό), η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας 
ξιφούλκησε κατά της ΝΔ, κατηγορώντας την με τη σειρά της ότι 
θέλει να φέρει ένα «χειρότερο» Ασφαλιστικό…. Η ουσία της επίθε-
σης διαρκείας στο Ασφαλιστικό, στην οποία ταυτίζονται ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ 
και όλα τα κόμματα του κεφαλαίου είναι η ολοένα και μεγαλύτερη 
απαλλαγή του κεφαλαίου και του κράτους του από το «κόστος» της 
Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία ταυτόχρονα οδηγεί και σε άνοιγμα 
του πεδίου για να «ανθίσουν» η ιδιωτική ασφάλιση και τα κέρδη των 
επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται σε αυτήν. Οι απο-
προσανατολιστικές «κόντρες» μεταξύ κυβέρνησης και ΝΔ δεν μπο-
ρούν να αποκρύψουν τον κοινό αντιλαϊκό βηματισμό τους και στο 
Ασφαλιστικό, στο πλαίσιο της επίθεσης που κλιμακώνεται σε όλη 
την ΕΕ, από όλες τις κυβερνήσεις του κεφαλαίου, ανεξαρτήτως 
αποχρώσεων.

Ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι δεν πρέπει να πέσουν στην παγί-
δα των ψεύτικων διαχωριστικών γραμμών, ούτε να «τσιμπήσουν» 
στο κλίμα αναμονής που καλλιεργούν ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ. Με όπλο την 
πλούσια πείρα τους από όλα τα προηγούμενα χρόνια, μπορούν και 
πρέπει ακόμα πιο αποφασιστικά να οργανώσουν την πάλη τους, για 
ανάκτηση των τεράστιων απωλειών τους στα χρόνια της κρίσης και 
κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών - αντεργατικών νόμων».

Συντονιστική 
Επιτροπή Αγώνα 

συνταξιούχων 
Καβάλας

Με ανακοίνωσή της η Επιτροπή «εκφρά-
ζει την οδύνη της για τις καταστροφικές 
πυρκαγιές που έπληξαν την Αττική. Συμπα-
ραστέκεται ολόψυχα στους πληγέντες  
έμπρακτα, συνεισφέροντας οικονομική 
βοήθεια, συμμετέχοντας στην εκστρατεία 
ανακούφισης και στήριξης των πυρόπλη-
κτων συμπολιτών μας. Στις δύσκολες 
αυτές περιστάσεις η συμπαράσταση και η 
αλληλεγγύη είναι καθήκον όλων μας»

Ένωση 
Συνταξιούχων ΙΚΑ & 

Συγχωνευθέντων 
Ταμείων Ν. Λάρισας

Η Ένωση συνταξιούχων ΙΚΑ και συγχω-
νευθέντων ταμείων νομού Λάρισας κάλε-
σε όλους τους συνταξιούχους του νομού 
να συγκεντρώσουν είδη πρώτης ανάγκης 
και βοήθειας (εμφιαλωμένο νερό, τρόφι-
μα- κονσέρβες, φρυγανιές, μπισκότα, 
γάλα, μακαρόνια κλπ-,

φάρμακα- γάζες, μπεταντίν, παυσίπονα- 
, παιδικά είδη- τροφές ,πάνες, μωρομά-
ντηλα) για τους πληγέντες της Δυτικής και 
Ανατολικής Αττικής.

Σύλλογος 
Συνταξιούχων
Ν. Μαγνησίας

Συγκέντρωση πραγματοποίησαν άνερ-
γοι, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, νέοι στις 
11 Σεπτέμβρη στο Βόλο, στην Πλατεία 
Πανεπιστημίου, απαντώντας έτσι δυναμι-
κά και αγωνιστικά στην προσπάθεια εξα-
πάτησης του λαού, από την κυβέρνηση με 
τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στην 
ΔΕΘ. Στη συγκέντρωση κάλεσαν και συμ-
μετείχαν οι Σύλλογοι συνταξιούχων ΙΚΑ,  
Πολιτικών συνταξιούχων και του ΟΑΕΕ- 
ΤΑΕ του νομού.



ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Συνεργαζόμενες 
Συνταξιουχικές 

Οργανώσεις Μυτιλήνης
Συγκέντρωση οργάνωσαν οι οργανώσεις για τα προ-

βλήματα στον τομέα της υγείας- περίθαλψης στην 
πόλη και ειδικά του Κέντρου Υγείας στο κέντρο της 
πόλης. Με πορεία κατευθύνθηκαν στο ΚΥ και συναντή-
θηκαν με την Διοικούσα Επιτροπή του και διαμαρτυρή-
θηκαν τις καθυστερήσεις στα ραντεβού, τις λήγουσες 
συμβάσεις των γιατρών του ΕΟΠΥΥ και τις ελλείψεις σε 
ιατρικό προσωπικό.

Σε ανακοίνωσή της η ΣΕΑ Λέσβου επίσης «εκφράζει 
την έντονη αντίθεσή της για την απόφαση του Υπουρ-
γείου Υγείας, να θέσει σε εφαρμογή το νέο σύστημα  
με το θεσμό του οικογενειακού γιατρού, που θα λει-
τουργεί ως κόφτης  για την πρόσβαση στις διάφορες 
εργαστηριακές εξετάσεις, στα νοσοκομεία, στους για-
τρούς ειδικοτήτων κ.ο.κ., προκειμένου να διασφαλίζει, 
και μάλιστα με απειλή ποινής, ότι αυτά που θα στοιχίζει 
ο ασφαλισμένος δεν θα υπερβαίνουν το όριο των 
πετσοκομμένων προϋπολογισμών του ασφαλιστικού 
φορέα.

Η απόφαση αυτή αποτελεί νέο χτύπημα στη δημόσια 
και δωρεάν υγεία-πρόνοια και είναι συνέχεια των 
δυσμενών αλλαγών σε βάρος των ασφαλισμένων, που 
ήδη προωθούνται στο χώρο της Πρωτοβάθμιας Φρο-
ντίδας Υγείας, υποβαθμίζοντας παραπέρα τις παρεχό-
μενες υπηρεσίες και οδηγώντας τους ασφαλισμένους 
να βάλουν πιο βαθιά το χέρι στη τσέπη…

Με τον αγώνα μας να επιβάλλουμε αυτό που δικαι-
ούμαστε. Ένα αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα 
Υγείας - Πρόνοιας, με πλήρη χρηματοδότηση από τον 
κρατικό προϋπολογισμό και κατάργηση κάθε επιχειρη-
ματικής δράσης.

Ειδικά στο νησί μας, άμεσα προσλήψεις σε μόνιμο 
ιατρικό προσωπικό στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  
στις Μονάδες Υγείας σε όλη τη Λέσβο και σε υγειονο-
μικούς όλων των κλάδων, πλήρης και αποκλειστικής 
απασχόλησης. Να εξοπλιστεί με σύγχρονα μηχανήμα-
τα το Κ.Υ. Μυτιλήνης και οι Μονάδες Υγείας. Να παρέ-
χονται δωρεάν όλες οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φρο-
ντίδας των κατοίκων, όλο το 24ωρο, όλες τις μέρες του 
χρόνου».

Με επιστολή της δε προς το υπουργείο και τις αρμό-
διες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ καταγγέλλει το γεγονός 
πως ο ΕΟΠΠΥ δεν πρόκειται να προσλάβει κανέναν 
γιατρό για το νησί, με τις προσλήψεις συμβασιούχων 
που θα κάνει και ζητά την τροποποίηση της προκήρυ-
ξης, ώστε να ενταχθεί και η Λέσβος στη διαδικασία για 
τις προσλήψεις αυτές.

Πανελλήνιος Σύλλογος 
Συνταξιούχων

ΔΕΚΟ - Τραπεζών
Ο πρωθυπουργός με τις εξαγγελίες του στην ΔΕΘ 

κήρυξε την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, αφή-
νοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο οι εκλογές να γίνουν 
ανά πάσα στιγμή. Έτσι αναλώθηκε σε ένα μπαράζ 
εξαγγελιών – παροχών, θολών υποσχέσεων, μέχρι 
και… ανατροπών μέτρων που η κυβέρνησή του ψήφισε 
και εφάρμοσε μόλις πριν λίγους μήνες!!!

Μας έταξε μείωση του ΕΝΦΙΑ, που αυξήθηκε πριν 
λίγες μέρες, μείωση του ΦΠΑ που αυξήθηκε πριν 
λίγους μήνες, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών 
ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών κλπ, που τις αύξη-
σε μέσα στο 2018, αύξηση του κατώτερου μισθού και 
έμμεση κατάργηση του υποκατώτατου που με άκαμπτη 
αποφασιστικότητα επέβαλε σε χιλιάδες εργαζόμενους 
(«αύξηση» πάντα στα πλαίσια των διαβουλεύσεων και 
στα πρότυπα της Πορτογαλίας, δηλαδή 5 -6 ευρώ), 
κάλυψη όλων των κενών στην υγεία – πρόνοια που η 
κυβέρνηση μεγάλωσε και αύξηση του προϋπολογι-
σμού, ώστε σε μία πενταετία να φτάσουμε στον μέσο 
όρο της ΕΕ (ο οποίος βέβαια πέφτει συνεχώς αφού σε 
όλες τις χώρες της ΕΕ η κατάσταση στην υγεία χειρο-
τερεύει ραγδαία), απόδοση των οφειλουμένων στους 
ένστολους, επιδότηση ενοικίου για 300.000 νοικοκυριά, 
προσλήψεις χιλιάδων εργαζομένων και εκπαιδευτικών 
για την «βοήθεια στο σπίτι» και την ειδική αγωγή, επα-
νεξέταση της μείωσης του αφορολόγητου (!!), μείωση 
της ανεργίας και της μερικής απασχόλησης στο 10% 
(500.000 μόνιμα άνεργοι), πράγμα που θα σημαίνει 
«πως θα γίνουμε χώρα – πρότυπο» (!!!) – έτσι είπε-  και 
ότι άλλο μπορεί να φανταστεί και να ελπίσει ο καθένας. 
Για το όργιο των πλειστηριασμών και κατασχέσεων 
λαϊκών κατοικιών, ψέλλισε μόνο ότι «θα δουν πως θα 
προστατέψουν την πρώτη κατοικία»!!

Στο κεφάλαιο από την άλλη έταξε μείωση της φορο-
λογίας των εσόδων των επιχειρήσεων από 29% στο 
25% και μια σειρά άλλες διευκολύνσεις.

Όσον αφορά το συνταξιοδοτικό ήταν αποκαλυπτι-
κός. Ξεκαθάρισε πως ο νόμος 4387/16 θα εφαρμοστεί 
και σε όσες πλευρές ακόμη απομένουν (επανυπολογι-
σμός και δημιουργία προσωπικής διαφοράς), οι προ-
βλέψεις των περικοπών θα υπάρχουν στο προσχέδιο 
του προϋπολογισμού, που η κυβέρνηση θα καταθέσει 
για έλεγχο στο κλιμάκιο της Κομισιόν και απλά θα προ-
σπαθήσουν να πείσουν τους Κομισάριους ότι, αφού 
πιάστηκαν οι στόχοι για πλεόνασμα 3,5% (και παραπά-
νω δήλωσε όλος σιγουριά), δεν υπάρχει λόγος να 
γίνουν οι περικοπές!! 

Δήλωσε βέβαιος ότι θα εξακολουθήσουμε να πιά-
νουμε τα πλεονάσματα του 3,5% στα επόμενα χρόνια, 
δεν εξήγησε όμως πως θα γίνεται αυτό, όταν υπόσχε-
ται την κατάργηση ή μείωση όλων εκείνων των μέτρων 
που επιβλήθηκαν ακριβώς για την επίτευξη των πλεο-
νασμάτων…

Τέλος προσπάθησε να κινδυνολογήσει, παίζοντας το 
χαρτί του νέου διπολισμού, πως όλα αυτά θα τα ακυ-
ρώσει η ΝΔ, που θα μας γυρίσει πίσω στα μνημόνια, 
ενώ θα υλοποιηθούν μόνο  από μια δική του επόμενη 
κυβέρνηση…

Όσον αφορά στα της περιοχής μας περιορίστηκε 
μόνο στα πανηγύρια για την συμφωνία των Πρεσπών, 
ενώ αρνήθηκε πως δέχτηκε πιέσεις από ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, 
ΕΕ γι’ αυτήν. Επιτιθέμενος όμως  στη ΝΔ για το ζήτημα 
αυτό την κάλεσε να απολογηθεί στους εταίρους μας 
και στο ΝΑΤΟ, αν θα εφαρμόσει τη συμφωνία(!!). Ομο-
λόγησε δηλαδή άθελά του (;) πως η όποια επιλογή είναι 
θέμα αποδοχής της από ΝΑΤΟ, ΕΕ κλπ εταίρους, προ-
φανώς και τις ΗΠΑ.

Καταγγέλλουμε την κυβέρνηση και τον πρωθυπουρ-
γό για τα νέας κοπής «ψεύτικα μεγάλα λόγια». Το εργα-
τικό και συνταξιουχικό κίνημα δεν πρόκειται να εξαπα-
τηθούν από αυτά. Θα αποκαλύψουν την κυβερνητική 
και ΣΥΡΙΖΑίικη απάτη, θα συνεχίσουν και θα εντείνουν 
την δράση και πάλη τους ενάντια στην πολιτική αυτή, 
διεκδικώντας όλα τα δικαιώματα και κατακτήσεις, τα 
νέα αιτήματα με βάση τις σύγχρονες ανάγκες τους.

Σύνδεσμος Συνταξιούχων 
ΙΚΑ Αιγάλεω - Χαϊδαρίου 

Αγ. Βαρβάρας
Η πίεση που άσκησε το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα 

των συνταξιούχων, με τις μαραθώνιες διαδηλώσεις σ’ 
όλη την Ελλάδα (πάνω από 60), με μπροστάρη την 
Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα (ΣΕΑ) με αίτημα αιχμής 
να καταργηθεί ο νόμος 4387/16 (ν. Κατρούγκαλου), 
έχει αναστατώσει και δημιουργήσει προβλήματα στην 
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ και την υποχρεώνει σε συνε-
χείς αναδιπλώσεις. Από τον Πρωθυπουργό, υπουργούς 
και παρατρεχάμενους προβαίνουν σε συνεχείς δηλώ-
σεις ότι δήθεν: «θα καταργήσουμε τον νόμο», «θα το 
πάμε για υλοποίηση παραπέρα», «δεν θα περικόψουμε 
άλλο τις συντάξεις» και άλλα ευτράπελα. Το ίδιο εμφα-
νίζεται 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 
δηλαδή ότι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν. Διατυμπανίζει βέβαια 
ότι το «το κράτος έχει συνέχεια», δηλαδή ότι ψηφίζουν 
οι προηγούμενοι δεν το αλλάζουν οι επόμενοι. Ενώ ο 
νόμος 4387/16 και η εφαρμογή του είναι όρος απαρά-
βατος των αξιολογήσεων και του 3ου μνημονίου που 
ψήφισαν μαζί, προσπαθούν να μας ξεγελάσουν, να μας 
καθησυχάσουν, φοβούμενοι την οργανωμένη λαϊκή 
οργή μας.

Καμιά εμπιστοσύνη σε κανέναν από τους δυο. Οι 
Συνταξιούχοι πρέπει να πιστέψουν στη δύναμη τους, να 
συσπειρωθούν στα σωματεία τους. Να συμμετέχουν 
μαζικά στους αγώνες. Να εμπιστευτούν την ΣΕΑ, τις 
Ομοσπονδίες, τα Σωματεία. Να συμμετέχουν μαζικά 
στους αγώνες. Από Σεπτέμβρη συνταξιούχοι ανασκου-
μπωθείτε!!

Στηρίζουμε την τροπολογία που κατάθεσε το ΚΚΕ 
στη Βουλή για κατάργηση του ν. 4387/16.

Υ.Γ.  Καταγγέλλουμε την Κυβέρνηση γιατί με τροπο-
λογία 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 πληρω-
θούν, με το έτσι θέλω θα αφαιρεί από την πληρωμή ένα 
μηνιάτικο. Δηλαδή κατάθεσες για σύνταξη π.χ. την 
01/10/17 θα πληρωθείς από 01/11/17.

Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ 
Ρόδου καταγγέλλει την προσπάθεια 
της κυβέρνησης να εξαπατήσει 
τους συνταξιούχους και να καλλιερ-
γήσει ψεύτικες ελπίδες, ότι ίσως  να 
μην εφαρμόσει τις νέες περικοπές 
που ψήφισε και προϋπολόγισε πριν 
περίπου ένα μήνα στο Μεσοπρόθε-
σμο Πλαίσιο και οι οποίες προβλέ-
πονται να εφαρμοστούν από την 
1.1. 2019.  Ήδη η Γερμανική Κυβέρ-
νηση διαφώνησε με το ενδεχόμενο 
να διατηρηθεί ο μειωμένος ΦΠΑ στα 
νησιά και γι’ αυτό δεν ενέκρινε την 
καταβολή της δόσης προς την 
Ελλάδα. Με ανάλογο τρόπο οι 
«θεσμοί» πιέζουν για τις περικοπές 
των συντάξεων.

Στο ίδιο πνεύμα κινείται και η αξι-
ωματική αντιπολίτευση στο θέμα 
των συντάξεων, όταν ο πρόεδρος 
της ΝΔ δηλώνει ότι «είναι υποχρέω-
σή μας να προστατεύσουμε το εισό-

δημα των συνταξιούχων. Αλλά αυτό 
θα γίνει μόνο όταν πάρει μπροστά η 
μηχανή της πραγματικής οικονομί-
ας … ώστε να μπορέσουν κρατη-
θούν οι συντάξεις σε ανθρώπινα 
επίπεδα»… Καταγγέλλουμε την 
αλχημεία της κυβέρνησης και τις 
κοροϊδίες της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης. Στέλνουμε το μήνυμα πως 
οι συνταξιούχοι δεν πρόκειται να 
πέσουμε στην παγίδα της απατηλής 
προπαγάνδας. Θα κλιμακώσουμε 
τους αγώνες μας με μεγαλύτερη 
αποφασιστικότητα και δυναμικότη-
τα, για να ανατρέψουμε την πολιτι-
κή τους, συνεχίζοντας τον Μαραθώ-
νιο των κινητοποιήσεων που ξεκινή-
σαμε από την αρχή της χρονιάς.

Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ 
Ρόδου εκφράζει τα συλλυπητήριά 
του στις οικογένειες των ανθρώπων 
που έχασαν τους συγγενείς τους 
στις προχθεσινές πυρκαγιές που 

κατέστρεψαν μεγάλα κατοικημένα 
τμήματα της Αττικής. Οι αιτίες της 
τεράστιας καταστροφής είναι  πολ-
λές, η κύρια αιτία όμως  είναι η 
εμπορευματοποίηση της γης μέσω 
της  αυθαίρετης και άναρχης δόμη-
σης, η ανεπαρκής δασική νομοθε-
σία, η απουσία υποδομών δασοπρο-
στασίας και πυρόσβεσης, οι μόνιμες 
ελλείψεις της πυροσβεστικής υπη-
ρεσίας σε προσωπικό και σύγχρονα 
μέσα κ.α. Διαχρονικές είναι οι ευθύ-
νες των κυβερνήσεων ιδίως μετά 
την μεταπολίτευση. Η κυβέρνηση 
πρέπει άμεσα να προχωρήσει σε 
όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να 
ικανοποιηθούν οι ανάγκες όσων 
έχουν πληγεί, ιδιαίτερα η περίθαλ-
ψη, η σίτιση, η στέγαση και η απο-
κατάσταση της ηλεκτροδότησης και 
υδροδότησης  των  περιοχών που 
επλήγησαν.

Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ρόδου

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες 
συνταξιούχοι. Γυρίσαμε, όσοι 

φύγαμε για λίγο ή περισσότερο 
Σημαίνουμε προσκλητήριο και 

καταμέτρηση των δυνάμεών μας 
Φωνάζουμε όλοι «παρών» δηλώ-

νουμε πανέτοιμοι να συνεχίσουμε 
τον αγωνιστικό Μαραθώνιο.

Μας περιμένουν οι φθινοπωρινές μάχες.

Να μην λείπει κανείς από 
τα συλλαλητήρια του 

Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη
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Έπρεπε να συμβούν τα 

τραγικά γεγονότα με τις 

θανατηφόρες πυρκαγιές 

στην Ανατ. Αττική, για να 

κατανοήσουμε ποιες είναι 

τελικά οι «ασύμμετρες» 

απειλές, που το ΝΑΤΟ 

καλείται να αντιμετωπί-

σει… θετικά και αποτελε-

σματικά! Σύμφωνα με 

δηλώσεις του ίδιου του 

υπουργού Άμυνας Π. 

Καμένου, που έκανε τις 

πρώτες ώρες μετά τις 

διαπιστώσεις για τα κατα-

στρεπτικά αποτελέσματα 

των πυρκαγιών, οι πεζο-

πόρες δυνάμεις  που επε-

νέβησαν σε μια προσπά-

θεια να βοηθήσουν στην 

αντιμετώπιση της φωτιάς, 

κινήθηκαν αποκλειστικά 

με βάση τα ΝΑΤΟικά σχέ-

δια για τέτοιες περιπτώ-

σεις, έτσι ήταν υποχρεω-

μένες.

Τα στρατιωτικά τμήμα-

τα λοιπόν κινήθηκαν όπως 

ορίζουν αυτά τα σχέδια κι 

όχι όπως θα ταίριαζε στην 

τόσο έκτακτη αυτή κατά-

σταση. Πράγμα που 

σημαίνει πως σχέδιο 

κυβερνητικό δεν υπήρχε, 

υποχρεωτικά αρκεστήκα-

με και αφεθήκαμε στους 

ΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς. 

Τα αποτελέσματα τα είδα-

με. Το ΝΑΤΟ και τα μεγα-

λεπήβολα σχέδιά του δεν  

στάθηκαν ικανά καν να 

βοηθήσουν στην αντιμε-

τώπισηαυτής της… ασύμ-

μετρης απειλής.

Βέβαια το ίδιο ανέτοιμη 

και ανίκανη στάθηκε η 

κυβέρνηση στην υλοποίη-

ση οποιουδήποτε στοιχει-

ώδους δικού της σχεδια-

σμού, αφού τέτοιος απο-

δείχτηκε πως δεν υπήρχε. 

Το είχαν ομολογήσει 

έμμεσα οι αλληλοσυ-

γκρουόμενες δηλώσεις 

δύο κυβερνητικών παρα-

γόντων που έγιναν στη 

Βουλή. Του αρμόδιου 

υπουργού παλιότερα που 

είχε ομολογήσει πως οι 

συμβάσεις με τους δανει-

στές απαγορεύουν την 

πρόσληψη προσωπικού 

για την ενίσχυση των 

υπαρχόντων δυνάμεων 

του πυροσβεστικού 

σώματος και του προϊστά-

μενου της υπηρεσίας 

πολιτικής προστασίας, 

που με μπόλικο κομπασμό 

απάντησε σε σχετική ερώ-

τηση του ΚΚΕ λίγες μέρες 

πριν τη συμφορά, πως 

«με ένα πυροσβεστικό και 

ένα εναέριο μέσο, μπο-

ρούμε να σβήσουμε κάθε 

πυρκαγιά στην Αττική»!!!

Κι αν κρίνουμε από το 

πόσο αναποτελεσματική 

είναι η αντιπυρική στρα-

τηγική της «πρώτης τη 

τάξει» χώρας του ΝΑΤΟ, 

των ΗΠΑ, που κάθε χρόνο 

μετράνε καρβουνιασμέ-

νες εκατομμύρια δασικές 

εκτάσεις αλλά και ζωές 

και οικισμούς, δεν μπο-

ρούμε παρά να εκτιμή-

σουμε πως τελικά ο λόγος 

αυτής της αδυναμίας δεν 

έχει να κάνει με την τακτι-

κή και τη δυναμικότητα, 

αλλά με την στρατηγική 

και τους στόχους αυτών 

των φαινομένων.

Καμία εμπιστοσύνη στο 

ΝΑΤΟ και για τέτοια γεγο-

νότα. Τώρα να αναλάβει 

τις ευθύνες της η κυβέρ-

νηση και να πάρει όλα τα 

μέτρα ενίσχυσης των 

πυροσβεστικών υπηρεσι-

ών με το αναγκαίο προ-

σωπικό και τεχνικό εξο-

πλισμό, τον σωστό  σχεδι-

ασμό με μέτρα άμεσα, 

επείγοντα. Αφού μάλιστα 

σε όλους τους τόνους 

πανηγυρίζει πως τώρα 

πήρε τα εργαλεία άσκη-

σης πολιτικής στα δικά 

της χέρια, ας το αποδείξει 

διαθέτοντας όσα κονδύ-

λια κι αν χρειάζονται για 

τις λύσεις αυτές, αγνοώ-

ντας τους δανειστές.

“ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ 
ΑΓΩΝΑΣ”
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Ομοσπονδία Συνταξιούχων

Ελλάδος-ΙΚΑ-ΕΤΜ

Εκδότης:

ΤΑΣΟΣ ΚΛΑΔΗΣ

Γραφεία:

Σωκράτους 23

(4ος όροφος)
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Οι κλιματικές αλλαγές
Με αφορμή και σαν μια απόλυτη σχεδόν αιτία για  τα 

καταστρεπτικά και τραγικά γεγονότα των πλημμυρών 
και ειδικότερα των πυρκαγιών, έδωσαν και πήραν οι 
αναλύσεις και  αναφορές κυβερνητικών στελεχών, ειδι-
κών επιστημόνων (περιβαλλοντολόγων κ.α.) για τις  
αλλαγές, που επηρεάζουν το κλίμα της γης και λει-
τουργούν ενισχυτικά των φαινομένων αυτών.

Και βέβαια είναι πράγματι πρωτόγνωρα τα φαινόμε-
να να εμφανίζονται καύσωνες και πολύ υψηλές θερμο-
κρασίες στη Σουηδία , τη Ρωσία, τη Γερμανία, τη Γαλ-
λία και αλλού. Να καταστρέφονται από φωτιές μαζικά 
τεράστιες δασικές εκτάσεις σε όλες τις ηπείρους, να 
καταποντίζονται ολόκληρες περιοχές από πλημμύρες 
λόγω των πολύ έντονων βροχοπτώσεων (μουσώνες, 
τυφώνες κ.α.). Και φυσικά όλα αυτά να φέρνουν σαν 
αποτέλεσμα και τον θάνατο εκατοντάδων σχεδόν απο-
κλειστικά (τι σύμπτωση!) ανθρώπων των λαϊκών στρω-
μάτων.

Όμως άραγε οι κλιματικές αλλαγές είναι κάποια 
φυσικά φαινόμενα, που οι ιδιοτροπίες της γήινης 
φύσης γεννούν από μόνες τους; Δεν υπάρχουν αιτίες 
για την έξαρση και εξάπλωση των κλιματικών, αλλά και 
φυσικών αλλαγών που εμφανίστηκαν ; Και ποιος δημι-
ουργεί τις αιτίες αυτές; Δεν υπάρχει αυτουργός και 
ένοχος για το έγκλημα αυτό σε βάρος της ανθρωπότη-
τας;

Υπάρχει και όλοι τον ξέρουμε. Άλλωστε σε πάμπολ-
λες επιστημονικές αναλύσεις, κατά καιρούς, περιγρά-
φονται οι αιτίες και ο ένοχος, το όνομά του είναι  καπι-
ταλισμός. Η έντονη και άναρχη βιομηχανική ανάπτυξη 
με μεθόδους και ρυθμούς ιδιαίτερα επιβαρυντικούς για 
το περιβάλλον (πχ φαινόμενο του θερμοκηπίου, μόλυν-
ση θαλασσών και στεριάς, βιομηχανικά και αστικά 
απόβλητα, εξαφάνιση φυτικών και ζωικών ειδών). Κι 
έχει γίνει κλισέ η φράση «η γη, η φύση, το περιβάλλον 
μας εκδικούνται», για τις ανεπανόρθωτες ζημιές που 
τους προκαλούμε. Πραγματοποιούνται και διεθνείς 
διασκέψεις οι οποίες επισημαίνουν πιο ειδικά τα προ-
βλήματα, επεξεργάζονται και αποφασίζουν «λύσεις», 
που τουλάχιστον μέχρι τώρα, όχι δεν άρχισαν να 
δίνουν λύση στο πρόβλημα, αλλά το χειροτερεύουν 
(διάσκεψη του Κιότο, του Παρισιού κλπ).

Άλλωστε υπάρχουν και οι αντιπαραθέσεις ανάμεσα 
στα ιμπεριαλιστικά συμφέροντα, που ωθούν κάποιες 
χώρες, ιδιαίτερα ισχυρές οικονομικά και βιομηχανικά  
(ΗΠΑ κ.α.) να μην αποδέχονται τις «λύσεις» αυτές και 
να μην τις εφαρμόζουν. Όχι ότι κι αυτοί που τις συμφω-
νούν τις εφαρμόζουν, οι περισσότερες μένουν στα 
χαρτιά.

Το λιώσιμο των πάγων στις αρκτικές ηπείρους, που 
αμέσως συγκέντρωσε το ενδιαφέρον όλων των γειτονι-
κών χωρών με στόχο την εκμετάλλευση των πλούσιων 
κοιτασμάτων σε ορυκτά, όχι μόνο τους άνοιξε την 
όρεξη, αλλά δεν θα ήμασταν μακριά από την αλήθεια 
αν σκεφτόμαστε πως αυτό αυτά τα συμφέροντα 
κάνουν ότι μπορούν ώστε το φαινόμενο να ενταθεί με 
πιο γρήγορους ρυθμούς.

Και φυσικά δεν ξεχνάμε πως υπάρχουν και τα ακόμα 
πιο ειδικά συμφέροντα (κατασκευαστικός κλάδος, του-
ριστικός κλπ), που εφ’ όσον ορέγονται την αξιοποίηση 
ξεχωριστών περιοχών, δεν διστάζουν να βάλουν και μια 
φωτιά, ή να καταστρέψουν  φυσικές διευθετήσεις (πχ 
ρέματα). Κι από κοντά βέβαια οι κυβερνήσεις όλων των 
καπιταλιστικών χωρών, που με τα νομοθετικά πλαίσια 
που διαμορφώνουν και την αντιμετώπιση τέτοιων φαι-
νομένων με τη λογική της διάθεσης όσο πιο μικρότε-
ρων δημόσιων δαπανών, παίζουν και το δικό τους ρόλο 
στην χειροτέρευση της κατάστασης αυτής.

Οδηγείται άραγε το φυσικό γήινο περιβάλλον σε μία 
σταδιακή, αργή ίσως, αλλά βέβαιη καταστροφή; Θα 
καταστρέψει ο «άνθρωπος» τον ίδιο του τον εαυτό; 
Μέχρι τώρα η απάντηση δείχνει προς το «ναι». Τα 
πράγματα προς τα εκεί φαίνονται να οδεύουν. Ο καπι-
ταλισμός λοιπόν καταστρέφει και τον πλανήτη μας. 
Αδίστακτα, χωρίς ενδοιασμούς. Όμως αν οι καπιταλι-
στές έχουν προγραμματίσει και προετοιμάσει τους 
εαυτούς τους για τέτοιες μελλοντικές καταστάσεις, οι 
εργαζόμενοι και οι λαοί δεν έχουν κανένα λόγο και 
συμφέρον να τους ακολουθήσουν. Σχηματικά θα λέγα-
με πως η ανατροπή του καπιταλισμού ταυτίζεται με την 
αποτροπή της καταστροφής του φυσικού μας κόσμου.

Η καμπάνια της ΕΡΤ για 
την ΕΕ

Με την χρηματοδότηση από διάφορα κονδύλια 
ευρωενωσιακών προγραμμάτων, η κυβέρνηση (υπουρ-
γείο εσωτερικών), μέσω της τηλεόρασης της ΕΡΤ συμ-
μετέχει σε μια καμπάνια, που θέλει να εξωραϊσει την 
αρνητική εικόνα που έχουν οι λαοί και ειδικά ο ελληνι-
κός για την ΕΕ. Στην καμπάνια αυτή παρουσιάζουν 
μικρά παιδιά ηλικίας περίπου  δέκα- δώδεκα  χρονών, 
τα οποία λένε στο φακό «τι Ευρώπη θέλουν», βάζοντας 
μάλιστα και το ερώτημα στον θεατή της καμπάνιας τι 
Ευρώπη θέλει κι αυτός.

Το περιεχόμενο της καμπάνιας είναι πολύ καλά δου-
λεμένο και πονηρό. Στόχο έχει να εξαπατήσει τον 
θεατή και να τον οδηγήσει στο σκεφτικό, πως πρέπει 
να στηρίζει την ΕΕ, που εκφράζει συνολικά κατά κύριο 
λόγο την Ευρώπη, αφού στην ΕΕ είναι ενταγμένες σχε-
δόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Ταυτόχρονα να τον 
πείσει πως η ΕΕ μπορεί να ικανοποιήσει την επιθυμία 
του κάθε πολίτη για το τι Ευρώπη θέλει.

Κατ’ αρχήν οι ερωτήσεις που βάζουν και οι επιθυμίες 
που εκφράζουν τα συμμετέχοντα στην καμπάνια παι-
διά,  δεν αναφέρονται απ’ ευθείας στην ΕΕ, αλλά στην 
Ευρώπη, μια γενική έννοια που μπορεί να απευθυνθεί 
και στον πιο ένθερμο πολέμιο της ΕΕ. Βγάζουν την ΕΕ 
από το κάδρο, για να εμποδίσουν τις αυθόρμητες 
αρνητικές γνώμες, επιζητώντας όμως να εκμαιεύσουν 
απόψεις θετικές για την ΕΕ, αφού αυτή εκφράζει, όπως 
γράφουμε παραπάνω την σημερινή Ευρώπη.

Τα παιδιά λοιπόν λένε πως θέλουν μια Ευρώπη όπου 
«οι γονείς τους θα έχουν πάντα δουλειά και θα είναι 
ευτυχισμένοι» και επίσης «δεν θα αφήσει (τα παιδιά) 
ποτέ μόνα τους» και τελειώνουν τη παρουσία τους με 
το ερώτημα προς τον θεατή «εσείς τι Ευρώπη θέλετε;»

Κανείς φυσικά δεν θα διαφωνούσε να υπάρχει μια 
Ευρώπη με τέτοια- και άλλα θετικά- χαρακτηριστικά. 
Όλοι θα απαντούσαν στο ερώτημα «ναι, τέτοια Ευρώπη 
θέλουμε», όπως αυτή που περιγράφουν τα παιδιά. 
Επειδή όμως η καμπάνια δεν απευθύνεται κύρια στα 
παιδιά, αλλά στους γονείς και τους παππούδες τους, 
αυτόματα η θετική απάντηση για την Ευρώπη μετατρέ-
πεται σε θετική απάντηση για την ΕΕ, αφού όπως είπα-
με οι ενήλικες έχουν συνειδητοποιήσει πως Ευρώπη 
σημαίνει ΕΕ.

Κι ο συλλογισμός, που η καμπάνια της ΕΕ θέλει να 
εκμαιεύσει, προεκτείνεται με το επόμενο  συμπέρασμα 
πως η ΕΕ μπορεί να γίνει μια τέτοια ευχάριστη και περί-
που παραδεισένια ένωση χωρών. Κι άρα δεν είναι 
σωστό να είμαστε αντίθετοι σε αυτήν, αλλά να προσδο-
κούμε και μάλιστα να βοηθάμε, ώστε να πάρει αυτή τη 
μορφή.

Καταλήγοντας θέλουμε να τονίσουμε δυο πράγμα-
τα. Πως η καμπανιακή απάτη της ΕΕ δεν πρόκειται να 
μας ξεγελάσει και να εξασφαλίσει την θετική μας 
άποψη ή και την στήριξή μας προς αυτή. Κι ακόμη πως 
ναι, εμείς θέλουμε και παλεύουμε για μια Ευρώπη, που 
θα εξασφαλίζει σταθερή δουλειά για τους γονείς, ευτυ-
χία γι’ αυτούς και τα παιδιά τους και όλα τα άλλα 
καλούδια που ο σύγχρονος άνθρωπος χρειάζεται. Αλλά 
σε καμιά περίπτωση δεν περιμένουμε μια τέτοια Ευρώ-
πη να την φτιάξουν η Μέρκελ, ο Μακρόν, ο Μοσχοβισί, 
ο Γιούνγκερ, ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης  και οι λοιποί 
του ίδιου φυράματος. Εμείς θα την φτιάξουμε με την 
δική μας πάλη.

Εδώ και τώρα
αποδοχή και ψήφιση 
του σχεδίου νόμου 

που κατέθεσαν 
(μέσω του ΚΚΕ)

τα 560 συνδικάτα 
στη Βουλή.

Το ΝΑΤΟ
και οι ασύμμετρες απειλές
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Μετά την Καρακώστα να κι η Παπακώστα. ΣΥΡΙΖΑ η 
πρώτη, ΝΔ η δεύτερη. Ασφαλώς η περίπτωση Ξενογιαν-
νακοπούλου δεν αποτελεί κάτι καινούργιο, αφού ΣΥΡΙΖΑ 
και μεγάλο μέρος του ΠΑΣΟΚ έχουν ήδη βρεθεί ομόσταυ-
λοι στις καρέκλες της κυβερνητικής εξουσίας.

Το τι αγκαλιές και φιλιά θα άλλαξαν οι δυό τους δεν 
λέγεται. Και σίγουρα θα αλληλοβεβαίωσαν, πως τα παλιά, 
«περασμένα- ξεχασμένα». Αναφερόμαστε στα «καντήλια» 
που κατέβαζαν η μία για το κόμμα της άλλης πριν 
κάποιους μήνες. Σίγουρα θα σιγογέλασαν, θα ψιθύρισαν  
μεταξύ τους «ε είπαμε και μια κουβέντα παραπάνω χρυσή 
μου, δεν πειράζει, πες μου τώρα σε ποιο κομμωτήριο 
πας»!!

Αλλά το καλό το ακούσαμε από την ίδια την Παπακώ-
στα σε ρ/φ συνέντευξή της, όπου δήλωσε πως «ενώ 
αυτή δεν άλλαξε, παραμένει Καραμανλική, πήγε με τον 
ΣΥΡΙΖΑ γιατί άλλαξε ο Τσίπρας», δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, 
εννοώντας πως η πολιτική της κυβέρνησης προσομοι-
άζει με εκείνη του… αείμνηστου. Εμείς δεν διαφωνούμε 
καθόλου με την εκτίμηση της κας Παπακώστα, τυπικά 
βέβαια, γιατί απλά δεν πιστεύουμε πως ο ΣΥΡΙΖΑ άλλα-
ξε σε κάτι, αφού αυτή την πολιτική είχε κατά νου να 
εφαρμόσει από την αρχή, σαν καλό οπορτουνιστικό, 
σοσιαλδημοκρατικό κόμμα.

Όμως εκεί στην Κουμουνδούρου πόσο κολακευτικό γι’ 
αυτούς θεωρούν πως είναι το γεγονός, μια κυρία που 
εκπροσωπεί τον εαυτό της και μόνο (παρά την προσπά-
θεια να γίνει κι αυτή πρόεδρος σ’ ένα ακόμη κόμμα- μαϊ-
ντανό), να ισχυρίζεται πως ένα ολόκληρο κόμμα, κυβερ-
νητικό, με δύναμη σε ψήφους, μηχανισμό, πλειάδα στελε-
χών κλπ, άλλαξε και συμφωνεί πλέον με αυτήν την μονα-
δική πολιτική εκπρόσωπο του τίποτα; Έτσι απλά ρωτάμε, 
για χάρη του «αριστερού πρόσημου»!

Πάντως η όλη υπόθεση ΣΥΡΙΖΑίικος «ανασχηματι-
σμός» με τις… εκπλήξεις τύπου Παπακώστα επανέφερε 
στη μνήμη μας εκείνον που είχε κάνει το ΠΑΣΟΚ, υπουρ-
γοποιώντας τον Κοντογιαννόπουλο , υπουργό παιδείας 
της ΝΔ την εποχή που δολοφονήθηκε ο Τεμπονέρας. Με 
το ίδιο σκεφτικό του ανοίγματος στην κεντροδεξιά. Το 
ΠΑΣΟΚ τότε, πριν τον κάνει υπουργό του, τον είχε καταγ-
γείλει σαν ηθικό υπεύθυνο της δολοφονίας του Τεμπονέ-
ρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρόσφατα κατήγγειλε την Παπακώστα σαν 
«Ζαρούλια (βουλευτίνα της ΧΑ) της ΝΔ». Είμαστε βέβαια 
υποχρεωμένοι να τονίσουμε πως κάθε ομοιότητα των δύο 
περιπτώσεων είναι τυχαία…

Θυμόσαστε εκείνη τη γελοία προπαγανδιστική, προ-
εκλογική ατάκα του Τσίπρα, ότι «η κυβέρνηση της «αρι-
στεράς» θα παίζει το ντέφι κι οι «αγορές θα χορεύουν»; 
Το σίγουρο είναι πως πράγματι κάποιοι παίζουν  ντέφι 
και κάποιοι χορεύουν. Αλλά από την ανάποδη. Οι αγο-
ρές παίζουν μανιωδώς κι η κυβέρνηση χορεύει αλαφια-
σμένη. Κι όλο αγωνία περιμένει και ελπίζει, μήπως και 
πότε οι «αγορές» θα μας κάνουν τη χάρη να παίξουν 
κάποιο πιο εύκολο ρυθμό, που να μπορεί να τον χορέ-
ψει η κυβέρνηση και η οικονομία, χωρίς να κινδυνεύ-
ουν να σωριαστούν στο πάτωμα. Πως το έγραψε το 
Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής (εκείνου που η 
κυβέρνηση έδιωξε τον Λιαργκόβα για να βάλει επικεφα-
λής έναν της πιο εμπιστοσύνης της); Ότι η Ελλάδα θα 
βρίσκεται «στο μικροσκόπιο των αγορών»!!! Πάμε στοί-
χημα πως αυτό το τρυκ οι ΣΥΡΙΖΑιοι δεν θα το ξαναρί-
ξουν. Με τι μούτρα άλλωστε.

Από κοντά με τις αγορές και το χρέος. Που θα γίνουν 
ξανά πακέτο. Για το σημερινό  χρέος έγινε… ρύθμισή του, 
ώστε να αντέχει η οικονομία (δηλαδή εμείς) να το ξεπλη-
ρώνει (μέχρι το 2060). Ταυτόχρονα περιμένουμε με αγω-
νία οι αγορές να μας ξαναδανείσουν. Άρα στο χρέος που 
ήδη τρέχει και το πληρώνουμε, θα προστεθεί και το νέο 
χρέος, που θα πάρουμε (όταν και αν) από τις αγορές. Και 
με τι θα ξεχρεώνουμε το καινούργιο χρέος; Μα με πλεο-
νάσματα επιπλέον του 2,2%  του ΑΕΠ, που θα πηγαίνει 
στο τρέχον χρέος. Τα πλεονάσματα θα πρέπει να γίνονται 
3%, 4% του ΑΕΠ, θα εξαρτιέται από τον όγκο των δανει-
κών. Πάντως συνάδελφοι όλα μια συνήθεια είναι. Σήμερα 
χρωστάμε περίπου 360 δισεκ. ευρώ. Με τους επόμενους 
δανεισμούς από τις αγορές άντε να πάνε στα 400, στα 
500; Μέχρι το 2080, το 2090; Έεε θα τα πληρώσουμε κι 
αυτά, δεν χάλασε ο κόσμος. Την υγειά μας να ‘χουμε 
μέχρι τότε, ειδικά εμείς οι σημερινοί συνταξιούχοι και για 
τ’ άλλα… έχει ο θεός. Που κι αυτός δανεικά θα μας τα 
δώσει!!!.

Για το σύστημα υγείας ο πρωθυπουργός, στη συνέ-
ντευξη, με κάθε… σοβαρότητα ισχυρίστηκε πως «το 
αλλάξανε, ενώ βρισκόταν υπό κατάρρευση, λόγω αδια-

φορίας, διαφθοράς κλπ». Το αποτέλεσμα αυτής της 
«αλλαγής και του ενδιαφέροντος» το είδαμε στο πολύ 
μικρό πρόσφατο διάστημα με τον χαμό δύο συνανθρώ-
πων μας, επειδή τα ΚΥ στα οποία προσέτρεξαν για 
βοήθεια, δεν λειτουργούσαν. Το  ένα μόνιμα και το άλλο 
επειδή ήταν σε βάρδια… μη λειτουργίας!!! Να προσθέ-
σουμε και την τουρίστρια που απεβίωσε στην Κάλυμνο, 
επειδή κι εκεί το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ήταν σε βάρ-
δια… αργίας, λόγω έλλειψης οδηγού!! Τέτοια… αλλα-
γή!!.  Απατηλοί ισχυρισμοί που συμπληρώθηκαν με ένα 
αηδιαστικό γλείψιμο των ιδρυμάτων Νιάρχου και Ωνάση 
για τις «προσφορές» τους στην αναβάθμιση του ΕΣΥ!!!

Κατά τον πρωθυπουργό «η κυβέρνηση Ζάεφ στην 
ΠΓΔΜ είναι προοδευτική»!!! Που όμως η ρητορική της για 
την συμφωνία των Πρεσπών «υπερβαίνει τα συμφωνηθέ-
ντα». Προοδευτική… μπαμπεσιά!

Με τη συμφωνία των Πρεσπών εξασφαλίσαμε, είπε ο 
κος Τσίπρας, ότι «η αρχαία Μακεδονία είναι ελληνι-
κή»!!!!! Ανιστόρητος; Άσχετος; Ολίγον εθνικιστής λόγω 
συγκυριών; Η αρχαία Μακεδονία ήταν… μακεδονική, οι 
Μακεδόνες ποτέ δεν ονόμασαν τον εαυτό τους Έλλη-
νες. Έχουμε γράψει σε άρθρο σε προηγούμενο τεύχος 
του ΠΑ, ότι ο Φίλιππος και η δυναστεία του υπέταξαν 
τις άλλες πόλεις- κράτη (Αθήνα, Θήβα κλπ) της αρχαίας 
περιοχής, που αργότερα ονομάστηκε Ελλάδα, με σκλη-
ρούς και εξοντωτικούς πολέμους, χωρίς να νιώσουν 
καμιά… συμπατριωτική τύψη… Ελληνικό είναι μόνο το 
μέρος της περιοχής της αρχαίας Μακεδονίας, που με 
τις διεθνείς συμφωνίες που υπογράφτηκαν, εντάχθηκε 
στην ελληνική κρατική επικράτεια. Το ότι ένα μέρος της 
αρχαίας Μακεδονικής περιοχής ανήκει στην ΠΔΓΜ, 
ασφαλώς δεν της δίνει το δικαίωμα να αυτοπροσδιορί-
ζει τους κατοίκους της… απόγονους των αρχαίων 
Μακεδόνων και τη γλώσσα τους ότι είναι ίδια με την 
αρχαία μακεδονική. Σίγουρα οι αρχαίοι μακεδόνες δεν 
μιλούσαν σλάβικα!!! Αλλά για όλα αυτά ας πρόσεχε ο 
κος Τσίπρας όταν υπέγραφε την συμφωνία των Πρε-
σπών…

Ο πρωθυπουργός μετά βδελυγμίας απέρριψε την κρι-
τική πως η κυβέρνηση δέχτηκε πιέσεις και παρεμβάσεις 
(από ΝΑΤΟ, ΗΠΑ, ΕΕ) για να προχωρήσει στη συμφωνία 
με τον Ζάεφ. «Ουδείς μας ενόχλησε ή μας πίεσε… δεν 
δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν» απάντησε στη σχετι-
κή ερώτηση. Επιτιθέμενος όμως στη ΝΔ για την αρνητική 
στάση της όσον αφορά στη συμφωνία και αν θα την τηρή-
σει σε περίπτωση που γίνει κυβέρνηση, κάλεσε τον Κ. 
Μητσοτάκη «να εξηγήσει στους εταίρους μας, στους 
θεσμούς, στο ΝΑΤΟ, στην ΕΕ και στη Διεθνή κοινότητα 
γιατί θα την ακυρώσει»!!! Έτσι άθελά του (;) ομολόγησε 
πως η υλοποίηση ή μη της συμφωνίας είναι κάτι που θα 
κρίνουν όλοι αυτοί οι «εταίροι» μας, και για την κάθε ενέρ-
γεια προς την μια ή την άλλη κατεύθυνση η όποια κυβέρ-
νηση θα απολογείται σ’ αυτούς, είναι αυτοί τελικά που θα 
εκτιμήσουν και αποφασίσουν. Τόση… ανεξάρτητη και μη 
πιεζόμενη πολιτική!!

Η ειδησιογραφία των ημερών μάλιστα τόνισε τις 
δηλώσεις Ζάεφ πως «υπέγραψε τη συμφωνία των Πρε-
σπών με πόνο ψυχής». Εμείς πάντως θυμόμαστε πως, 
στα πλάνα που μας έδειχναν στην τηλεόραση κι οι δυο 
τους, Τσίπρας και Ζάεφ πανηγύριζαν όλο χαμόγελα, το 
ίδιο έκαναν και Κοτζιάς, Δημητρώφ, ενώ πανευτυχής 
έδειχνε και η κα Μονγκερίνι, υπεύθυνη για την εξωτερι-
κή πολιτική της ΕΕ, που τους είχε και τους δυο από 
κοντά… Όλα τα άλλα είναι αερολογίες για το πόπολο 
και εδώ και στην ΠΓΔΜ. Πάντως ο Ζάεφ στο Ευρωκοι-
νοβούλιο δήλωσε πως είναι… Μακεδόνας και χειροκρο-
τήθηκε. Αλλά και γι’ αυτό ας πρόσεχε ο κος Τσίπρας.

Απανωτές οι αναφορές στις ερωτήσεις δημοσιογρά-
φων και στις απαντήσεις του πρωθυπουργού για την 
«μεσαία τάξη που σήκωσε τα βάρη της πολιτικής των 
μνημονίων». Σαφώς στεκόμαστε στο πλευρό των αυτοα-
πασχολούμενων, των μικρών ΕΒΕ κλπ, που πράγματι 
δέχτηκαν και δέχονται ισχυρά χτυπήματα από την πολιτι-
κή αυτή. Όμως η κυβέρνηση και οι παπαγάλοι των ΜΜΕ 
δεν εννοούν και δεν στεναχωριούνται γι’ αυτούς. Μεσαία 
τάξη εννοούν τους επιχειρηματίες μεσαίου και μεγαλύτε-
ρου μεγέθους, που ασφαλώς κάποιοι απ’ αυτούς υπέστη-
σαν τα αποτελέσματα της κρίσης του συστήματος που 
πιστεύουν και υπερασπίζονται. Ας πρόσεχαν.  Όμως το 
μεγάλο βάρος δεν το σήκωσαν αυτοί, αλλά η εργατική 
τάξη, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι. Ενάμιση εκατομμύ-
ριο οι άνεργοι, στην συντριπτική πλειοψηφία τους πρώην 
εργαζόμενοι. Πετσοκομμένους μισθούς και μεροκάματα 
όσοι έχουν εργασία, απληρωσιά, μερική κακοπληρωμένη, 

ανασφάλιστη απασχόληση. Κατακρεούργηση των συντά-
ξεων, του δημόσιου συστήματος πρόνοιας. Ξεχαρβάλω-
μα των δομών υγείας- περίθαλψης, που οι επιπτώσεις 
πέφτουν στις πλάτες των ασφαλισμένων. Τι κρύβεται 
άραγε πίσω από την επιμονή αυτή να παρουσιάζουν μια 
τέτοια πλασματική εικόνα για τα θύματα της κρίσης; Μα 
η επιλογή που πρέπει να κάνει οπωσδήποτε η κυβέρνηση 
να στηρίξει με κάθε τρόπο σχεδόν αποκλειστικά «τη 
μεσαία τάξη» των επιχειρηματιών κι όχι τους εργαζόμε-
νους και το λαό. Δεν θα τους περάσει…

Το κερασάκι βέβαια ήταν η ατάκα, που πέταξε ο Τσί-
πρας στην αναφορά δημοσιογράφου πως «ο Βέμπερ- 
υποψήφιος για τη θέση του αρχικομισσάριου της ΕΕ- 
είπε ότι το μόνο πρόβλημα της Ελλάδας είναι πως έχει 
πρωθυπουργό έναν… κομμουνιστή»!!! «Ίσως είναι το 
μόνο στο οποίο έχει δίκιο ο Βέμπερ», απάντησε… χαζο-
χαμογελώντας ο  Τσίπρας… Κοίταξε Αλέξη. Το είπε ο 
Κατρούγκαλος, λέμε δε βαριέσαι, κίτρινη γραβατούλα 
και μαντηλάκι στο πέτο φοράει, τον αποκαλέσαμε ψαλι-
δοχέρη και πατσίσαμε. Το αμόλησε ο Πολάκης, λέμε εν 
τάξει χαβαλές είναι, τι να τον πάρεις στα σοβαρά. Τώρα 
όμως με σένα σοβάρεψε το πράγμα. Το παρατραβάτε. 
Κι ο χαβαλές κι η πλάκα έχουν τα όριά τους. Γι’ αυτό 
μην το παρατραβάτε…

«Μέρα με τη νύχτα οι διαφορές των προγραμμάτων 
ΣΥΡΙΖΑ- ΝΔ», ξεφούρνισε ο πρωθυπουργός. Ναι, μόνο κι 
οι δυο τους μένουν στο ίδιο σπίτι κι αναβοσβήνουν το ίδιο 
φως ανάλογα την ώρα, πρωινή ή βραδινή!!

Ο… αείμνηστος υπεραιωνόβιος Μητσοτάκης είχε επι-
σημάνει πως για το συνταξιοδοτικό το πρόβλημα ήταν ότι 
οι συνταξιούχοι ζουν πολύ! Το ίδιο είχε πει κι ο Λοβέρδος. 
Ο Αλέξης το αντέστρεψε με τον δικό του γλαφυρό τρόπο. 
Δήλωσε βέβαιος ότι οι συνταξιούχοι δεν πρόκειται να 
ζήσουν πολύ περισσότερο από 70- 75 χρόνια, οπότε θα 
απαλλάξουν τον προϋπολογισμό από το βάρος των 
συντάξεών τους. Κι αν δεν τους πάνε καλά οι υπολογι-
σμοί, έχουν καβάντζα την προωθούμενη στην ΕΕ πρότα-
ση για την «ευθανασία»  των ηλικιωμένων!! Να επισημά-
νουμε πάντως πως όλοι αυτοί που στενοχωριούνται που 
οι συνταξιούχοι ζουν πολύ, τη στενοχώρια τους και την 
άποψη για την ευθανασία την έχουν για τους άλλους, όχι 
για τους εαυτούς τους. Αυτοί θέλουν να ζουν και να… 
βασιλεύουν όσο μπορούν περισσότερο. Όπως ο πατήρ 
Μητσοτάκης…

Και μιας και το αναφέραμε αυτό, ο αρμόδιος υπουρ-
γός ανακοίνωσε την απόφαση, ότι οι πάνω από 70 
χρονών οδηγοί θα πρέπει κάθε τρία χρόνια να ξαναδί-
νουν εξετάσεις οδηγικές για να ανανεώνουν το δίπλω-
μά τους. Καλά, αφού όλοι αυτοί είναι υποψήφιοι μακα-
ρίτες, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, τι νόημα έχει να 
δίνουν πάλι και πάλι εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης. 
Όταν αφήσουν πίσω τη σύνταξή τους, θα αφήσουν και 
το δίπλωμά τους. Για συνεννοηθείτε εκεί στην κυβέρνη-
ση και μην μας αγχώνετε περισσότερο.

Είπε ο Βίτσας σε ρ/φ συνέντευξή του ότι η εξέλιξη του 
μεταναστευτικού θα εξαρτηθεί από τα γεγονότα στην 
Τουρκία και «τις εξελίξεις στη Συρία», όπου μπορεί να 
ενταθεί η στρατιωτική σύγκρουση, αν οι ΗΠΑ και οι σύμ-
μαχοί τους επιτεθούν. Κουβέντα για το γεγονός ότι κι η 
κυβέρνησή μας παίρνει μέρος σ’ αυτή την όξυνση, με τη 
στήριξη των πολεμικών επιχειρήσεων αυτών των χωρών, 
ότι κι η χώρα μας (η κυβέρνησή μας) θα έχει τεράστια 
ευθύνη αν επιδεινωθεί το προσφυγικό, σε βάρος της 
χώρας μας!!!

Δυναμική δημοσκοπική άνοδο σημειώνουν οι νεοφασί-
στες στη Γερμανία. Μάλιστα με αφορμή τη δολοφονία 
ενός γερμανού από μετανάστες, ξεσάλωσαν προσπαθώ-
ντας να λιντσάρουν μετανάστες, αλλά και όσους τους 
περνούσαν για τέτοιους. Τα άλλα αστικά κόμματα, οι 
Χριστιανοδημοκράτες της Μέρκελ και οι Σοσιαλδημοκρά-
τες κύρια κάλεσαν τον γερμανικό λαό να εγκαταλείψει 
«τον αντιφασισμό του καναπέ» και να υπερασπιστεί τη 
δημοκρατία. Μάλιστα. Τι σας θυμίζουν όλα αυτά; Τις εξε-
λίξεις και τα γεγονότα που προηγήθηκαν της ανόδου των 
ναζιστών του Χίτλερ στην εξουσία. Τα ίδια περίπου γινό-
ντουσαν και τότε. Οι χιτλερικοί στοχοποίησαν  κύρια τους 
Εβραίους και άλλες ομάδες (Ρομά κ.α.). Τώρα οι νεοφα-
σίστες στοχοποιούν τους μετανάστες. Και τότε τα αστικά 
κόμματα στα λόγια εμφανιζόντουσαν πολέμια του Ναζι-
στικού κόμματος, ύστερα όμως όλα μαζί αποδέχτηκαν ή 
στήριξαν την άνοδό του στην κυβέρνηση. Να περιμένου-
με άραγε παρόμοιες εξελίξεις στο σήμερα; Μπορεί οι 
καταστάσεις να μην είναι ίδιες, αλλά εμείς ας είμαστε σε 
επαγρύπνηση.

Α σ τ ε ί α  κ α ι  σ ο β α ρ ά
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Το ποιηματάκι μας
Στη μνήμη των θυμάτων 
της πυρκαγιάς στο Μάτι

Θεριό ποτάμι η φωτιά,

παρέσυρε στο διάβα της

μ’ ορμή, θυμό και βιάση,

ότι μπροστά της βρέθηκε.

Ζωές, σπίτια και δάση.

Και οι πλαγιές πλημμύρισαν 

με φλόγες τα ουράνια

και έκαψαν τις αγκαλιές

της μάνας στα παιδιά της.

Της φρίκης τις κραυγές.

Τα διάσελα μαυρίσανε

κι οι δρόμοι σαν παγίδες

χάσανε το σκοπό τους.

Κι απέμειναν μαύρες σκιές,

κουφάρια για ντεκόρ τους.

Κι η θάλασσα σταχτώθηκε

με μαύρο ανεμοβρόχι.

Το κύμα μαραμένο.

όσους να σώσει μπόρεσε

στο κλάμα του πνιγμένο.

Κι οι ένοχοι θα τυμβωρυχούν

την πίκρα των χαμένων

στις μέρες που περνάνε.

Μ’ αυτοί τον πόνο δεν ξεχνούν

και δεν θα συγχωρνάνε.

Δράσεις
του αντιιμπεριαλιστικού 
φιλειρηνικού κινήματος

73η επέτειος της ρίψης των
αμερικάνικων ατομικών βομβών

σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι

Σε όλη τη χώρα οργανώθηκαν εκδηλώσεις και 
παρεμβάσεις από τις οργανώσεις του αντιιμπεριαλιστι-
κού- φιλειρηνικού κινήματος, εν όψει της επετείου 
αυτής, με βάση τις αποφάσεις και τον σχεδιασμό της 
ΕΕΔΥΕ. Ιδιαίτερα δυναμικές ήταν οι εκδηλώσεις στις 
πόλεις όπου οι αμερικαΝΑΤΟικές βάσεις, με ευθύνη 
της κυβέρνησης, έχουν αγκιστρωθεί για τα καλά. 
Κεντρικές ήταν οι συγκεντρώσεις- πορείες στην Αθήνα, 
στον βράχο της Ακρόπολης και στη Θεσσαλονίκη στο 
Άγαλμα Βενιζέλου.

Στην Αθήνα εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθη-
καν στην Ακρόπολη και μετά τις ομιλίες πορεύτηκαν 
στο κέντρο της πόλης με πανό, μοίρασμα υλικού και 
συνθήματα. Την εκδήλωση της ΕΕΔΥΕ στήριξαν με 
δυνάμεις και εκπροσώπους τους το ΠΑΜΕ, το ΠΣΕ, η 
ΟΓΕ, το ΜΑΣ, η Κίνηση για την Εθνική Άμυνα, η ΟΒΣΑ.

Στην ομιλία του ο Γιώργος Λαμπράκης, Αντιπρόε-
δρος της ΕΕΔΥΕ, κατήγγειλε την κυβέρνηση που με 
την πολιτική της «ξεπλένει τον αμερικάνικο ιμπεριαλι-
σμό και τους εγκληματίες ηγέτες των ΗΠΑ, που έδω-
σαν αυτή την εντολή (Τρούμαν), καθώς και για την 
«εμπλοκή της χώρας μας σε ιμπεριαλιστικές επεμβά-
σεις και πολέμους»… Τόνισε την ανάγκη «να δυναμώσει 
η πάλη του αντιπολεμικού- αντιιμπεριαλιστικού, του 
εργατικού και λαϊκού κινήματος ενάντια στο σάπιο 
εκμεταλλευτικό σύστημα… η διεθνιστική αλληλεγγύη 
προς τους αγωνιζόμενους λαούς… ώστε μέσα από την 
πάλη τους να οικοδομήσουν έναν κόσμο με πραγματική 
ειρήνη…».

Στη Θεσσαλονίκη η συγκέντρωση της ΕΔΥΕΘ πορεύ-
τηκε προς το αμερικάνικο προξενείο. Στην ομιλία του ο 
Ν. Ζιώγας, πρόεδρος της ΕΔΥΕΘ, τόνισε πως «τα 
τύμπανα ενός γενικευμένου ιμπεριαλιστικού πολέμου 
ηχούν σήμερα ακόμη πιο δυνατά… μετά τις συνόδους 
του ΝΑΤΟ, όπου επιβεβαίωσαν  τη θανάσιμη απειλή 
του για τη χρήση του πρώτου πυρηνικού πλήγματος»… 
Κατήγγειλε ακόμη την ύπαρξη του ΝΑΤΟικού στρατη-
γείου, στο πρώην 3ο Σώμα Στρατού, όπου προβλέπεται 
και η εγκατάσταση όπλων μαζικής καταστροφής- πυρη-
νικών, χημικών, βιολογικών»!!

ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ- ΗΠΑ: η 
αντιδραστική ταύτιση

Με αφορμή την 83η 
ΔΕΘ, στην οποία τιμώμε-
νη χώρα ήταν οι ΗΠΑ, 
έδωσε και πήρε η ανταλ-
λαγή επαίνων και φιλο-
φρονήσεων ανάμεσα στον 
Πρωθυπουργό και τους 
αμερικανούς παράγοντες 
(υπουργός Εμπορίου, 
γερουσιαστές, ο πρέσβης 
και ο πρόξενος και στελέ-
χη μονοπωλίων). Βέβαια ο 
πρέσβης των ΗΠΑ Τζ. 
Πάιατ μας έχει συνηθίσει 
στην απόδοση απανωτών 
συγχαρητηρίων προς την 
κυβέρνηση, για τους βρώ-
μικους ρόλους που ανέ-
λαβε να παίξει στα πλαί-
σια του ΝΑΤΟ και της στή-
ριξης και διευκόλυνσης 
με κάθε τρόπο των αμερι-
κάνικων ιμπεριαλιστικών 
σχεδίων στην ευρύτερη 
περιοχή μας, ειδικά στη 
Συρία, όπου έχει συγκε-
ντρωθεί το έντονο ενδια-
φέρον των ΗΠΑ και των 
άλλων ιμπεριαλιστών, 
αλλά και στην αντιπαρά-
θεση με τη Ρωσία, αλλά 
και την Κίνα. 

Αυτό όμως που ζήσαμε 
στη διάρκεια των συνα-
ντήσεων στη ΔΕΘ, όσον 
αφορά την γλοιώδη 
συμπεριφορά των κυβερ-
νητικών μας αξιωματού-
χων, με πρώτους και 
καλύτερους τον Πρωθυ-
πουργό και τον συνεταίρο 
του Υπουργό Άμυνας Π. 
Καμμένο προς τους αμε-
ρικανούς, ξεπέρασε κάθε 
προηγούμενο.

«Μας ενώνουν κοινές 
αξίες, αγώνες για κοινές 
αξίες και κοινούς στόχους 
για την ελευθερία και τη 
δημοκρατία» με τις ΗΠΑ, 
ξεστόμισε ο κος Τσίπρας. 
Αλήθεια πότε έγινε αυτό; 
Και πότε οι ΗΠΑ στην 
σύγχρονη ιστορία έκαναν 
αγώνες για ελευθερία και 
δημοκρατία;. Γιατί εμείς 
τους μόνους «αγώνες» 
των ΗΠΑ που γνωρίσαμε, 
σαν λαός και χώρα αλλά 
και στο διεθνές επίπεδο, 
ήταν η επέμβασή τους 
στη χώρα μας για να στη-
ρίξουν την ντόπια αστική 
τάξη στην σύγκρουσή της 
με το λαϊκό κίνημα και τον 
ΔΣΕ. Επέμβαση που συνο-
δεύτηκε από τη σφαγή 
των αγωνιστών του ΕΑΜ 
και του ΕΛΑΣ, από το χτί-
σιμο εξοριών, φυλακών, 
εκτελεστικών αποσπα-
σμάτων. Επέμβαση που 
συνεχίστηκε με τη στήρι-
ξη των ΗΠΑ στις αντιδρα-
στικές, αντιλαϊκές κυβερ-
νήσεις μετά τον εμφύλιο, 
με αποκορύφωμα την επι-
βολή της χούντας των 
συνταγματαρχών, σε 
συνεργασία με την ντόπια 
αστική τάξη.

Αυτές λοιπόν τις… κοι-

νές αξίες εννοούσε ο 
πρωθυπουργός; Αυτούς 
τους «κοινούς αγώνες»; 
Γιατί ναι, τέτοιους έδωσαν 
μαζί με τις ΗΠΑ οι γερμα-
νοτσολιάδες των ταγμά-
των ασφαλείας, οι χίτες 
και οι άλλες συμμορίες 
των προδοτών και συνερ-
γατών των γερμανών, οι 
πλιατσικολόγοι που ρήμα-
ξαν το λαό. Αν ο κος Τσί-
πρας θέλει σήμερα να 
ταυτιστεί με όλους αυτούς 
και τους «αγώνες και 
αξίες» τους, ας το κάνει. 
Το έκανε. Δεν έχει όμως 
κανένα δικαίωμα να εμφα-
νίζει πως η εργατική τάξη 
και ο λαός της χώρας μας, 
που ανέπτυξαν πολύ 
υψηλό αντιαμερικάνικο, 
αντιιμπεριαλιστικό φρόνη-
μα, που αντιπάλεψαν τις 
«αμερικάνικες αξίες», που 
συγκρούστηκαν με τους 
αμερικάνικους «αγώνες», 
που οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν 
ενάντια σε κάθε προσπά-
θεια για πραγματική ελευ-
θερία και δημοκρατία που 
έκαναν οι λαοί, συμπορεύ-
ονται σήμερα μαζί τους.

Αν ο κος Τσίπρας με 
τον τρόπο αυτό θέλει να 
δώσει σήμερα συγχωρο-
χάρτι στους αμερικανούς 
και στους συνεργάτες 
των γερμανών, των προ-
δοτών και κουκουλοφό-
ρων, που έδωσαν συνέ-
χεια στην βρώμικη δρα-
στηριότητά τους συνερ-
γαζόμενοι με τους αμερι-
κάνους ενάντια στο εργα-
τικό και λαϊκό κίνημα, να 
ξέρει πως ο λαός μας δεν 
πρόκειται να ξεχάσει, δεν 
θα δώσει ποτέ άφεση 
αμαρτιών στους εγκλημα-
τίες, δεν θα πάψει να 
πολεμά ενάντια στους 
σημερινούς απογόνους 
τους. Ενάντια στον αμερι-
κάνικο και ΝΑΤΟικό ιμπε-
ριαλισμό.

Το λέμε κι όλας επειδή 
ενίοτε, προσπαθώντας να 
το «παίξει» αριστερός, 
καταθέτει στεφάνι στην 
Καισαριανή, επισκέπτεται 
τη Μακρόνησο. Στη 
Μακρόνησο οι Αμερικανοί 
κι οι ντόπιοι υποτακτικοί 
τους έστελναν τους αρι-
στερούς αγωνιστές να 
υποστούν απίστευτα, 
απάνθρωπα βασανιστή-
ρια. Στην Καισαριανή οι 
Γερμανοί μαζί με τους 
μετέπειτα συνεργάτες 
των αμερικανών έστησαν 
στο εκτελεστικό απόσπα-
σμα τους 200 κομμουνι-
στές. Τους συνεργάτες 
των γερμανών προστάτε-
ψαν οι αμερικανοί με την 
επέμβασή τους στην ένο-
πλη ταξική αντιπαράθεση 
ανάμεσα στην αστική και 
στην εργατική τάξη, το 
λαό στον εμφύλιο.

22ο Συνέδριο της 
Ομοσπονδίας 

Συνταξιούχων ΙΚΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

της ΟΣΙΚΑ αποφάσισε την 

διεξαγωγή του 22ου 

Εκλογοαπολογιστικού 

συνεδρίου του στην Αθήνα 

στις 18- 19 Οκτώβρη.

Το πρόγραμμα
των κινητοποιήσεων που 

αποφάσισε
η ΣΕΑ έχει ως εξής

- 4 Οκτώβρη: Συγκεντρώσεις σε 
όλες τις πόλεις με κεντρική την 
Παναττική  στην Αθήνα εν όψει 
της Παγκόσμιας Ημέρας των 
Συνταξιούχων

- 13 Νοέμβρη: Συγκέντρωση- 
Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη 
για τους συλλόγους από Λάρισα 
και πάνω. Θα προηγηθούν αγωνι-
στικές δράσεις προετοιμασίας 
για το συλλαλητήριο των σωμα-
τείων ανά νομό.

- 15 Νοέμβρη: Συγκέντρωση- 
Συλλαλητήριο στην Αθήνα για την 
υπόλοιπη Ελλάδα από τη Λάρισα 
και κάτω, με την ίδια αγωνιστική 
προεργασία.

- 15 Δεκέμβρη (Σάββατο): 
Πανελλαδική συγκέντρωση- 
Συλλαλητήριο στην Αθήνα και 
συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.


