
Είχαν προηγηθεί οι δεκά-
δες αγωνιστικές κινητοποιή-
σεις διαφόρων μορφών, με 
όλα τα αιτήματα, από τοπικά 
μέχρι γενικά, που οργάνω-
σαν τα σωματεία και οι 
συντονιστικές επιτροπές 
τους σε όλη τη χώρα, οι 
δεκάδες οργανωτικές 
συσκέψεις τους. Είχαν προη-
γηθεί οι μεγάλες περιφερει-
ακές και πανελλαδικές 
συγκεντρώσεις της ΣΕΑ 
στην Κρήτη, στη Θεσσαλονί-
κη, στην Αθήνα. Ο αγωνιστι-
κός Μαραθώνιος των 153 
αγωνιστικών κινητοποιήσε-
ων, όπως τον αποκαλέσαμε. 
Που κορυφώθηκε με την 
μεγαλειώδη Πανελλαδική 
συγκέντρωση στις 15 Δεκέμ-
βρη στην Αθήνα και την 
πορεία στο Μαξίμου. Που 
έκλεισε με την απόφαση και 
δέσμευση να συνεχίσουμε 
στη επόμενη χρονιά, όπου 
νέα αντεργατικά, αντισυντα-
ξιουχικά μέτρα θα έρθουν 
και θα εφαρμοστούν.

Γιατί δεν τελειώσαμε. 
Γιατί δεν τελείωσε η στρατη-
γική μεθόδευση κυβέρνη-
σης, αστικών κομμάτων, ΕΕ 
και κεφαλαίου να εξαφανί-
σουν κάθε ίχνος κοινωνικών 
χαρακτηριστικών του ασφα-
λιστικού συστήματος, συντα-
ξιοδοτικού και υγείας- πρό-
νοιας. Για το πρώτο ο νόμος 
4387/16 θα ζει και θα βασι-
λεύει, νέες ανατροπές θα 
προωθηθούν, η ιδιωτικο-
ποίηση θα διευρυνθεί, ενώ 
για το δεύτερο ήδη ο πετσο-
κομμένος προϋπολογισμός 
για τον ΕΟΠΥΥ, τα δημόσια 
νοσοκομεία και την πρωτο-
βάθμια παροχή υπηρεσιών 
υγείας προοιωνίζουν το χει-
ρότερο αύριο.

Η συγκέντρωση της 
15/12/2018 ήταν πολύ μεγά-
λη. Οι δυο γειτονικές πλατεί-
ες, Κλαυθμώνος και Κοραή 
αποδείχτηκαν πολύ μικρές 
για να χωρέσουν τον τερά-
στιο όγκο των συγκεντρωμέ-
νων, ενώ το κομβόι των 
πούλμαν από την επαρχία 
έμοιαζε ατελείωτο. Η συγκέ-
ντρωση αυτή έκλεισε τον 
φετινό κύκλο κινητοποιήσε-
ων, άνοιξε όμως ταυτόχρο-
να τον νέο μέσα στο 2019. 
Αυτό διαδήλωσαν οι χιλιάδες 
συνταξιούχοι που το Σάββα-
το αυτό συγκεντρώθηκαν 
στην Πλ. Κλαυθμώνος απ’ 

όλη τη χώρα. Δεκάδες πούλ-
μαν (πάνω από 90) από κάθε 
νομό, από κάθε τόπο, βορρά 
και νότο, δύση και ανατολή, 
καράβια από τα νησιά, από 
όλη την Αττική συνέρευσαν 
στην Κλαυθμώνος και με 
πορεία από την Ακαδημίας 
έφτασαν στο Μ. Μαξίμου 
όπου έκαναν ακόμα πιο 
ξεκάθαρο αυτό το μήνυμα, 
αφού παραλήπτης του ήταν 
ο πρωθυπουργός- έστω κι αν 
έλειπε-, που έχει και την 
πρώτη ευθύνη για την εφαρ-
μογή των αντιλαϊκών- αντι-
συνταξιουχικών μέτρων. 

Στη συγκέντρωση παρευ-
ρέθηκε αντιπροσωπεία του 
ΚΚΕ, οι βουλευτές του Χ. 
Κατσώτης και Στ. Τάσσος 
ενώ εκ μέρους του ΠΑΜΕ 
πολυμελής αντιπροσωπεία 
της Ε.Γ. με επικεφαλής τον 
Γ. Πέρρο. Παρευρέθηκε επί-
σης αντιπροσωπεία της 
ΠΕΑΕΑ- ΔΣΕ.

Χαιρετισμούς απηύθυναν 
οι: Μπουρδούκης Χρ. Πρόε-
δρος της Ομοσπονδίας 
Πολιτικών Συντ/χων Δημοσί-
ου, ο Τάτσης Π. Πρόεδρος 
της Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Συντ/χων ΟΑΕΕ, ο 
Πεπόνης Γ. Πρόεδρος της 
Πανελλήνιας Ένωσης Συντ/
χων ΕΛΤΑ, ο Ραυτόπουλος 
Σ. Πρόεδρος του Πανελλήνι-
ου Συλλόγου Συντ/χων ΟΣΕ, 
ο Γουσέτης Γ. Πρόεδρος 
του Πανελλήνιου Συλλόγου 
Συντ/χων Δικηγόρων, η 
Παπαδάκου Γ. Πρόεδρος 

της Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Συντ/χων Εμπόρων, ο 
Βρανάς Γ. Πρόεδρος της 
Πανελλήνιας Ένωσης Συντ/
χων ΝΑΤ, ο Κάντας Τ. Πρόε-
δρος της Ομοσπονδίας 
Συντ/χων Επικουρικής Ασφά-
λισης, ο Τζατζάνης Κ. Πρόε-
δρος της Πανελλήνιας Ένω-
σης Ομοτίμων Μελών ΤΕΕ 
και η Ντελή Π.από τον Σύλ-
λογο Συζύγων θανόντων 
«ΑΞΙΑ». Τους ομιλητές διέκο-
ψε η μελωδική παρέμβαση 
του Β. Κορακάκη και του 
μπουζουκιού του σ’ ένα τρα-
γούδι του.

Στη συγκέντρωση επίσης 
πήραν μέρος η Πρωτοβου-
λία Αποστράτων και η Πανελ-
λήνια Ένωση Αποστράτων 
Πυροσβεστικού Σώματος. 

Την κεντρική ομιλία έκανε 
ο Δήμος Κουμπούρης, Πρόε-
δρος της ΟΣΙΚΑ, που αφού  
καλωσόρισε τους συναδέλ-
φους, που ταξίδεψαν από 
όλη τη χώρα, τόνισε πως «θα 
συνεχίσουμε τους αγώνες, 
γιατί δεν αποδεχόμαστε την 
πολιτική που θέλει να μας 
κάνει επαίτες, δεν συμβιβα-
ζόμαστε με τα προεκλογικά 
ψίχουλα». Κατήγγειλε επί-
σης «όλα τα κόμματα που 
ψήφισαν όλα τα μνημόνια… 
υποκλίνονται στο μεγάλο 
κεφάλαιο… και μας θεωρούν 
έτοιμους να φύγουμε από τη 
ζωή… Αγωνιζόμαστε μαζί με 
τα παιδιά μας ενάντια στην 
πολιτική που καταργεί όλες 
οι κατακτήσεις και δικαιώμα-

τά τους». Ακόμα επισήμανε 
πως έρχονται νέα αντιλαϊκά 
μέτρα για την κοινωνική 
ασφάλιση, την υγεία, γι’ 
αυτό οι συνταξιούχοι «κρα-
τούν ψηλά και περήφανα τη 
σημαία του αγώνα». Ανέδει-
ξε τον ασταμάτητο αγωνιστι-
κό δρόμο που το συνταξιο-
δοτικό κίνημα ακολούθησε 
τα χρόνια της κρίσης και της 
αντιασφαλιστικής επίθεσης». 
Έδειξε τους αντιπάλους μας 
που είναι οι πολυεθνικές, οι 
βιομήχανοι, τραπεζίτες, εφο-
πλιστές, που κατέχουν την 
συντριπτική μάζα του πλού-
του που παράγεται από τους 
εργαζόμενους. Αναφέρθηκε 
στα χειροπιαστά αποτελέ-
σματα των αγώνων, αλλά και 
στην απατηλή κυβερνητική 
προπαγάνδα, που επιχειρεί 
να μας πείσει, πως με την 
αναβολή της περικοπής της 
π.δ., πρέπει να της χρωστά-
με ευγνωμοσύνη και να 
ξεχάσουμε τις υπόλοιπες 30 
περικοπές. Κάλεσε όλους 
τους συγκεντρωμένους να 
πάρουν μαζικά μέρος στα 
συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ 
στις 18/12 ενάντια στον 
κρατικό προϋπολογισμό. 
Τέλος κατήγγειλε εκείνους, 
που «με κουκούλες και χωρίς 
κουκούλες, με άσπρα, πρά-
σινα και κίτρινα γιλέκα και 
άλλες ομαδούλες, που ενώ 
ήξεραν για την συγκέντρωση 
των συνταξιούχων στο 
Σύνταγμα, δείχνοντας ασέ-
βεια προς αυτούς, διάλεξαν 
να οργανώσουν κατάληψη 
της πλατείας, εμποδίζοντας 
έτσι τη συγκέντρωση της 
ΣΕΑ», πράγμα που βέβαια 
δεν το κατάφεραν.

Στη συνέχεια η συγκέ-
ντρωση πορεύτηκε προς το 
Μέγαρο Μαξίμου. Η πορεία  
ήταν τόσο μεγάλη, που όταν 
η κεφαλή της έφτασε στο 
Σύνταγμα, η ουρά της ήταν 
ακόμα στην Κλαυθμώνος. 
Αντιπροσωπεία της ΣΕΑ 
συναντήθηκε με τον εκπρό-
σωπο του Πρωθυπουργού, 
που απουσίαζε, και ζητήθηκε 
και συμφωνήθηκε να οριστεί 
συνάντησε με αυτόν την 
επόμενη βδομάδα. Μετά την 
συνάντηση η αντιπροσωπεία 
της ΣΕΑ ενημέρωσε για τα 
αποτελέσματά της τους 
συγκεντρωμένους και κάλε-
σε τους συνταξιούχους σε 
αγωνιστική επαγρύπνηση.
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Καλές γιορτές - Καλή πρωτοχρονιά - Αγωνιστική νέα χρονιά
Θα το γλεντήσουμε, θα διασκεδάσουμε, θα γιορτά-
σουμε τη νίκη μας για τις περικοπές και θα προετοι-
μαστούμε για τις νέες μάχες ακόμα πιο δυνατοί.

Μεγαλειώδης Πανελλαδική 
Συγκέντρωση των Συνταξιούχων 

στην Αθήνα 15 Δεκέμβρη

Της... σύνταξης
Ομόφωνα ψηφίστηκε η διάταξη για την αναστολή της 

εφαρμογής του ν. 4472/2017 για την περικοπή της προσω-
πικής διαφοράς των συνταξιούχων και μόνο αυτή. Όμως 
εκτός από το θετικό αυτό μέτρο ο νόμος αφ’ ενός αφήνει 
άθικτο όλο το υπόλοιπο περιεχόμενο του ν. 4387/16 
(κατάργηση ΕΚΑΣ, συντάξεων χηρείας, αυξήσεις στις 
εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ, μείωση των νέων συντάξεων κ.α.), 
αφ’ ετέρου μονιμοποιεί και νομιμοποιεί όλες τις προηγού-
μενες αντιασφαλιστικές ρυθμίσεις και μέτρα, που είχαν σαν 
αποτέλεσμα τις αλλεπάλληλες περικοπές των συντάξεων 
και μια σειρά άλλες αντεργατικές διατάξεις (αύξηση ορίων 
ηλικίας, επαγγελματικά ταμεία κλπ).

Η αναστολή της περικοπής πήρε το πράσινο φως από 
τους «θεσμούς», που έκαναν το χατίρι στην κυβέρνηση- και 
κύρια στον ΣΥΡΙΖΑ- να την διευκολύνουν στην προεκλογική 
της προσπάθεια να παραμείνει στην κυβερνητική εξουσία, 
αφού άλλωστε αυτοί οι παράγοντες, εσωτερικοί και εξωτε-
ρικοί, αυτό ακριβώς επιθυμούν διακαώς.

Κι ακόμα όταν αυτό το «χατίρι» συνοδεύεται από την 
περικοπή της επιδότησης της παροχής δωρεάν φαρμάκων 
σε συναδέλφους μας, που αδυνατούν να πληρώνουν συμ-
μετοχή, των δαπανών για τη δημιουργία βρεφονηπιακών 
σταθμών, των δαπανών για επέκταση των σχολικών γευμά-
των. Προβλήματα για τα οποία δεν χαιρόμαστε καθόλου, 
αντίθετα θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να πετύχου-
με την επίλυσή τους. Για να μην μένουν εγγόνια μας εκτός 
σταθμών και χωρίς σχολικό γεύμα, συνάδελφοί μας χωρίς 
φάρμακα.

Θα το επαναλάβουμε λοιπόν. Ανεξάρτητα από τις πολιτι-
κάντικες σκοπιμότητες των κυβερνητικών κομμάτων η ενέρ-
γεια αυτή της κυβέρνησης είναι μια χειροπιαστή απόδειξη 
πως η όποια θετική λύση, μόνιμη ή προσωρινή, σε τέτοια 
μεγάλα ζητήματα μπορεί να δοθεί μόνο με τον αγώνα του 
εργατικού και λαϊκού κινήματος. Στην περίπτωσή μας μάλι-
στα η απόδειξη είναι ξεκάθαρη. Αν δεν είχε υλοποιηθεί το 
δυναμικό και συνεχές, ανυποχώρητο αγωνιστικό πρό-
γραμμα δράσης των συνταξιουχικών οργανώσεων όλα 
αυτά τα χρόνια, από τότε που άρχισε η αντιασφαλιστική 
επίθεση, με σταθερούς στόχους την ανατροπή του αντι-
λαϊκού αυτού πλαισίου, την αποκατάσταση όλων των 
ασφαλιστικών δικαιωμάτων και κατακτήσεων, τότε σίγου-
ρα τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα. Και πολύ περισ-
σότερο δεν θα υποχρεωνόταν η κυβέρνηση να κάνει 
αυτούς τους ελιγμούς, με το προσωρινό έστω αυτό θετι-
κό για τους συνταξιούχους αποτέλεσμα.

Κι αποδείχτηκε περίτρανα πόσο δίκιο έχουν οι ταξικές 
δυνάμεις στο συνταξιοδοτικό κίνημα, που κατήγγειλαν 
έντονα την προσπάθεια διαφόρων κύκλων, από ΜΜΕ μέχρι 
δικηγορικά γραφεία και συμβιβασμένες συνδικαλιστικές 
ηγεσίες, να παραπλανήσουν και προσανατολίσουν τους 
συνταξιούχους προς τις αιτήσεις και δικαστικές αγωγές, 
την αποχή από τους αγώνες. Πόσο δίκιο έχουν όταν ξεκα-
θαρίζουν πως οι όποιες λύσεις θα δοθούν με πολιτική από-
φαση της κυβέρνησης, κάτω από την αγωνιστική πίεση του 
κινήματος.

Δεν εφησυχάζουμε όμως. Ακριβώς επειδή δεν έχουμε 
καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση αυτή, αλλά και στην 
όποια επόμενη, αφού είναι δεδομένο το συνολικό πλαίσιο 
των αντεργατικών και αντιλαϊκών πολιτικών, που περιγρά-
φονται στα τρία μνημόνια και στους νόμους τους, που θα 
εξακολουθούν να ισχύουν παρά τα κυβερνητικά φληναφή-
ματα περί τέλους των μνημονίων κ.α.

Επειδή ο στόχος κυβέρνησης, ΕΕ και μεγάλου κεφαλαίου 
για απαλλαγή του κράτους από τα βαρίδια των κοινωνικών 
παροχών κάθε μορφής (συντάξεις, υγεία, παιδεία, πρόνοια 
κλπ), ώστε να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση του μεγάλου 
κεφαλαίου από μεγαλύτερα οικονομικά πλεονάσματα, θα 
συνεχίσει να αποτελεί τον κεντρικό μπούσουλα των κυβερνη-
τικών πολιτικών στις επόμενες δεκαετίες.

Επαγρυπνούμε λοιπόν και συνεχίζουμε.

Αλλαγή του τόπου συγκέντρωσης στις 15 Δεκέμβρη. Η ΣΕΑ παίρνοντας υπ’ όψη της πως την ίδια μέρα και ώρα με τη συγκέντρωσή μας στο Σύνταγμα είχαν οργανωθεί από 
διάφορα σχήματα και ομάδες 4(!!!) άλλες «συγκεντρώσεις»- τυχαία άραγε;-  και προκειμένου να περιφρουρηθεί το συλλαλητήριο των συνταξιούχων, αποφάσισε την αλλαγή του 
τόπου πραγματοποίησής της στην Πλ. Κλαυθμώνος, ενώ η πορεία διά μέσου της οδού Ακαδημίας έφτασε στο Μ. Μαξίμου.
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Ο νόμος για τις περικοπές: 
Τι προβλέπει - τι στόχους έχει
Θωρακίζει τον νόμο - λαιμητόμο 4387/2016 και τον 

κρατά σε απόλυτη ισχύ αφού με αυτόν «επιτεύχθηκε η 
πλήρης αναμόρφωση του συστήματος κοινωνικής 
ασφάλισης». Σίγουρα αυτό που έγινε ήταν η πλήρης 
παραμόρφωσή του, που ορίζει πως όλες οι συντάξεις 
θα κινούνται στα δημοσιονομικά περιθώρια και στό-
χους που έχουν μπει μέχρι το 2060. Το εξηγεί η Αιτιο-
λογική Έκθεση του ν/σ που ψηφίστηκε, ότι «σήμερα 
μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων δημοσιονομι-
κής προσαρμογής (...) αποδείχθηκε πλήρως ότι η Ελλά-
δα έχει κατορθώσει να επιτύχει το δημοσιονομικό της 
στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα, στόχος, που μπορεί 
πλέον να επιτευχθεί και χωρίς το μέτρο της απομείωσης 
της προσωπικής διαφοράς στο πλαίσιο του επανυπολο-
γισμού των συντάξεων...». Εδώ όμως βρίσκεται πιθα-
νόν μια μεγάλη παγίδα, αφού στον νέο νόμο η προ-
σωπική διαφορά αναφέρεται σαν «επί πλέον ποσό» 
(ε.π.π). Κατά συνέπεια, αν δεν υπάρχει πλέον π.δ., η 
αναβολή της περικοπής της αφορά μόνο το 2019, στο 
οποίο αναφέρεται ο ν. 4472/17. Αν ισχύσει αυτό από 
1/1/2019 θα ενημερωθούμε όχι για την π.δ. μας, αλλά 
για το «επί πλέον ποσό», που σε κουτάκι θα προστίθε-
ται προσωρινά στην απομένουσα καθαρή σύνταξή μας. 
Ο επανυπολογισμός δεν θα παράγει π.δ., αλλά «επί 
πλέον ποσό». Από το 2019 και μετά η όποια περικοπή 
του «επί πλέον ποσού» δεν καλύπτεται από τον νέο 
νόμο   και μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή, ακόμα και 
μέσα στο 2019. Γίνεται έτσι καθαρό πως η μη επίτευ-
ξη των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσματα στο 
μέλλον θα επιφέρει την περικοπή του «επί πλέον 
ποσού».

Να πάρουμε επίσης υπ’ όψη μας πως οι στόχοι 
αυτοί δεν εξασφαλίζονται ακόμα και στο άμεσο μέλ-
λον, αφού οι πηγές άντλησης εσόδων από το κράτος 
εξαντλούνται σταδιακά. Η μείωση του αφορολόγητου 
θα έχει ένα θετικό αποτέλεσμα για τον κρατικό προϋ-
πολογισμό του 2019 (περίπου 1 δισεκ. ευρώ) ή του 
2020, όμως η φοροδοτική ικανότητα εκατομμυρίων 
νοικοκυριών έχει ήδη μειωθεί ραγδαία ή και εξαφανι-
στεί. Οι χρεοφειλέτες προς το δημόσιο (εφορία, 
δήμους και ταμεία) είναι 4,5 εκατομμύρια και αυξάνο-
νται συνεχώς, αδυνατώντας να ανταποκριθούν στην 
ασταμάτητη αύξηση της φορολόγησής τους. Τα στοι-
χεία που έχουν δημοσιοποιηθεί αναφέρουν πως είναι 
2,5 εκατομμύρια αυτοί, που δεν μπορούν να πληρώ-
σουν χρέη των 500 ευρώ!!! Κι ασφαλώς αυτά τα εκα-
τομμύρια δεν είναι «στρατηγικοί» κακοπληρωτές ή 
φοροφυγάδες. Το διαπιστώνουν οι αρμόδιες υπηρεσί-
ες, που μπαίνοντας στους καταθετικούς τραπεζικούς 
λογαριασμούς οφειλετών για να κάνουν κατασχέσεις, 
δεν βρίσκουν ούτε ένα ευρώ για να εισπράξουν.

Ένας ακόμη παράγοντας που θα μετρήσει είναι το 
αν και πότε θα «βγούμε στις αγορές», εξασφαλίζο-
ντας χρηματοδότηση της «ανάπτυξης» από τις διε-
θνείς και εγχώριες τράπεζες. Λ.χ. με τα σημερινά 
δεδομένα οι εγχώριες αδυνατούν να χρηματοδοτή-
σουν εκτεταμένα προγράμματα επενδύσεων. Η κυβέρ-
νηση έχει δηλώσει πως αν αυτό (η έξοδος στις αγορές) 
δεν προχωρήσει μέσα στα δύο επόμενα χρόνια, θα 
ενεργοποιήσει το «μαξιλάρι» των 22 δισεκ. ευρώ που 
έχει στην άκρη. Το αν και σε ποιο ποσοστό όμως θα 
γίνει αυτό, εξαρτιέται από την σύμφωνη γνώμη των 
«θεσμών». Κατά συνέπεια η κάλυψη των όποιων χρημα-
τοδοτικών αναγκών θα προέλθει και από την νέα 
ληστεία του λαϊκού εισοδήματος. Είτε με την «εύκολη» 
λύση (περικοπή συντάξεων, κοινωνικών παροχών- πρό-
νοια, υγεία κλπ), είτε με την κατάσχεση (κούρεμα) 
λαϊκών τραπεζικών καταθέσεων (όσων θα υπάρχουν). 
Και στην περίπτωση αυτή τα πρώτα θύματα θα είναι 
όσοι συνταξιούχοι θα πάρουν με τον επανυπολογισμό 
μια μικρή αύξηση των συντάξεών τους.

Ο νόμος επίσης αφήνει σε ισχύ τη διάταξη, σύμφω-
να με την οποία «παγώνουν», χωρίς να παίρνουν 
ούτε ένα ευρώ αύξηση όλες οι συντάξεις για την 
επόμενη τετραετία (τουλάχιστον μέχρι το 2022). 
Μάλιστα, ακόμα και αν μετά από το 2022 δοθούν 
κάποιες αυξήσεις, οι παλιές συντάξεις με «επί πλέον 
ποσό» δεν θα τις παίρνουν, αφού οι αυξήσεις αυτές  θα 
συμψηφίζονται με το «ε.π.π» μέχρις ότου το «ισοφαρί-
σουν». Αυτό θα επιφέρει απώλεια περίπου 2% το χρόνο 
μέχρι το 2022. Είναι κι αυτός ένας ακόμη λόγος που 
ενεργοποιείται η διάταξη του ν. 4387/16 για υπολογι-
σμό και καθορισμό του ε.π.π. 

Είναι λοιπόν καθαρό, πως η επίθεση δεν πρόκει-
ται να σταματήσει. Μετά τις εκλογές θα διαπιστω-
θούν ξανά οι δυσκολίες των δημοσιονομικών προ-
γραμμάτων και θα συνεχιστεί δριμύτερη. Καμία αυτα-
πάτη και εφησυχασμός.

Παρέμβαση του Δ. Κουμπούρη 
στη συζήτηση στη Βουλή για 

το ν/σ για συντάξεις
Κατά τη συζήτηση στην 

αρμόδια Επιτροπή της Βου-
λής για το σχετικό θέμα, το 
λόγο πήρε και ο Δ. Κουμπού-
ρης, Πρόεδρος της ΟΣΙΚΑ, 
που τόνισε πως «όλες οι 
κυβερνήσεις μέχρι σήμερα 
έχουν τσακίσει τις συντάξεις, 
συντάξεις που τις πληρώσαμε 
σε όλη μας τη ζωή, δεν τις 
χρωστάμε σε κανέναν δανει-
στή. Οι κυβερνήσεις άρπα-
ξαν τα χρήματα από τα ασφα-
λιστικά ταμεία και εμείς είμα-
στε υποχρεωμένοι σήμερα 
να ζούμε στην ανέχεια», 
κάνοντας σαφές ότι όσο και 
να θέλει η σημερινή κυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ «να μας 
πείσει ότι πρέπει να αποδε-
χθούμε τη λογική "ο γέγονε 
γέγονε", δεν μπορεί να την 
αποδεχτούμε».

Διεμήνυσε ότι οι συνταξι-
ούχοι θα συνεχίσουν να ακο-
λουθούν τον δρόμο του 

αγώνα, λέγοντας ότι η κυβέρ-
νηση θα πάρει την απάντηση 
από τους χιλιάδες συνταξιού-
χους που αναμένεται να δια-
δηλώσουν στις 15 του μήνα, 
απαιτώντας ουσιαστικές αυξή-
σεις στις συντάξεις, «να ανα-
κεφαλαιοποιηθούν τα ασφαλι-
στικά μας ταμεία, όπως ανακε-
φαλαιοποιήσατε τις τράπεζες 
και να καταργηθεί και ο νόμος 
Κατρούγκαλου, αλλά και όλη 
η αντιασφαλιστική νομοθεσία 
που έχει ψηφιστεί αυτά τα 
χρόνια».

Σε δήλωσή του επίσης ο Δ. 
Κουμπούρης σε ρ/φ ρεπορτάζ 
αναφερόμενος στη συζήτηση 
στη Βουλή είπε πως «ΣΥΡΙΖΑ 
και ΝΔ δεν τσακώνονται για 
το αν θα επιστρέψουν στους 
συνταξιούχους κάτι από αυτά 
που τους αφαιρέσει, αλλά για 
το λουφέ της εξουσίας, ώστε 
να συνεχίσουν την ίδια πολι-
τική». Έτσι είναι. 

ΣΕΑ: Ανακοίνωση για το ν/σ 
για τις περικοπές

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΠΙΟ 
ΜΑΖΙΚΑ- ΠΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ- 
ΑΔΙΑΚΟΠΑ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ 

ΑΓΩΝΑ 4/12/2018
Η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με το κυβερνητικό 

νομοσχέδιο που κατάθεσε στην Βουλή για τις συνάξεις, 
έρχεται να ολοκληρώσει το έγκλημα που έχουν αρχίσει 
τα προηγούμενα χρόνια όλες οι κυβερνήσεις. Συγκεκρι-
μένα:
• Διατηρεί, επεκτείνει και βαθαίνει  όλη την αντιασφαλι-

στική νομοθεσία, υιοθετεί και αφήνει άθικτες όλες τις 
θανατηφόρες περικοπές των προηγούμενων κυβερνή-
σεων στις συντάξεις τα κοινωνικά ασφαλιστικά δικαιώ-
ματα.

• Διατηρεί τον νόμο Κατρούγκαλου, τις θανατηφόρες 
περικοπές στο ΕΚΑΣ, συντάξεις χηρείας, Επικουρικές, 
τις τραγικές συνέπειες των περικοπών στους νέους 
συνταξιούχους, την προσωπική διαφορά. Όλες τις 
διατάξεις που σταθερά οδηγούν στην κατάργηση του 
δημόσιου χαρακτήρα απ΄ ότι έχει μείνει στην κοινωνική 
ασφάλιση. 

• Παγώνει όλες τις συντάξεις τουλάχιστον για επόμενη 
τετραετία. 

• Προσπαθεί, κάτω από τους μαζικούς αγώνες των 
συνταξιούχων και την μαζική καταδίκη των αντιασφα-
λιστικών αντεργατικών πολιτικών στον δρόμο του 
αγώνα και όχι με αιτήσεις και αγωγές, να ρίξει στάχτη 
στα μάτια μας με την κατάργηση του νόμου 4472/17 
που ή ίδια η κυβέρνηση ψήφισε και προβλέπει νέες 
περικοπές ακολουθώντας την λογική της παροιμίας 
του «Χότζα», υπολογίζοντας στην λογική του μικρότε-
ρου κακού που οδηγεί  στην παραίτηση και τον συμβι-
βασμό και το μεγαλύτερο κακό.
Μπροστά στην νέα κοροϊδία απαντάμε με νέα 
πανελλαδική συγκέντρωση στην Αθήνα στις 15 
Δεκέμβρη στις 12:30 το μεσημέρι και πορεία στο 
Μέγαρο Μαξίμου

ΣΕΑ: Σύσκεψη σωματείων Αττικής
Μετά από πρόσκληση της ΣΕΑ των Συνεργαζόμενων 

Συνταξιουχικών Οργανώσεων τα ΔΣ των Σωματείων της 
Αττικής πραγματοποίησαν κοινή σύσκεψη με θέμα την 
καλύτερη προετοιμασία των σωματείων για τη συμμετο-
χή των συνταξιούχων στη Πανελλαδική Πανσυνταξιουχι-
κή συγκέντρωση στις 15 Δεκέμβρη στην Αθήνα. Κατά τη 
συζήτηση που ακολούθησε την εισήγηση της ΣΕΑ, που 
αναφέρθηκε στα επίκαιρα και χρονίζοντα προβλήματα 
που δημιουργούν στους συνταξιούχους οι αντισυνταξι-
ουχικές και αντιλαϊκές πολιτικές όλων των μέχρι σήμερα 
κυβερνήσεων, ακολούθησαν παρεμβάσεις των σωματεί-
ων που αναφέρθηκαν στις προσπάθειες τους για την 
καλύτερη επιτυχία της συγκέντρωσης, συνέχεια των 152 
συγκεντρώσεων από την αρχή του χρόνου. Η σύσκεψη 
απηύθυνε κάλεσμα σε όλους τους συνταξιούχους της 
Αττικής να πάρουν μέρος το Σάββατο 15 Δεκέμβρη στην 
αγωνιστική εκδήλωση των συνταξιούχων από όλη την 
Ελλάδα στο Σύνταγμα στις 12:30μ.μ. 

ΣΕΑ: Υπόμνημα στον 
Πρωθυπουργό

Εν όψει του Πανελλαδικού Συλλαλητηρίου 
στις 15 Δεκέμβρη η ΣΕΑ απέστειλε το 

παρακάτω υπόμνημα προς τον 
Πρωθυπουργό

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ
Πέρασαν δύο χρόνια από 

την συνάντησή μας στο μέγα-
ρο Μαξίμου όταν και  συζητή-
σαμε τα προβλήματα των 
συνταξιούχων.

Τότε η αντιπροσωπία μας 
σας είχε εκθέσει, τόσο με το 
υπόμνημά μας καθώς και προ-
φορικά τα αιτήματά μας που 
προήλθαν από  τις καταστρο-
φικές περικοπές που οι συντα-
ξιούχοι όλα τα προηγούμενα 
χρόνια δέχθηκαν  στις συντά-
ξιμες αποδοχές τους, στην 
υγεία, φάρμακα, κοινωνικά 
δικαιώματα από τις προηγού-
μενες κυβερνήσεις.

Τώρα μπορούμε να σας 
πούμε ότι στα χρόνια της δική 
σας διακυβέρνησης δεχτήκα-
με νέα πλήγματα, σε όσα μας 
είχαν απομείνει από τις προη-
γούμενες περικοπές.

Με την ψήφιση του νόμου  
4387/16, έγινε επανυπολογι-
σμός  στις συντάξεις των νέων 
συνταξιούχων  με μεγάλες 
περικοπές καταργήθηκε το 
ΕΚΑΣ, μειώθηκαν δραστικά οι 
επικουρικές μέχρι εξαφάνι-
σης, επαναϋπολογίσθηκαν οι 
συντάξεις χηρείας για όλους 
τους δικαιούχους, και τώρα 
είμαστε μπροστά σε νέο σφα-
γιασμό, με τις μειώσεις της 
προσωπικής διαφοράς, την 
περικοπή των οικογενειακών 
επιδομάτων, την μείωση του 
αφορολόγητου, που θα μας 
αφαιρέσουν 3 έως 4 ακόμα 
συντάξεις τον χρόνο.  
Κύριε Πρωθυπουργέ

Δεν θα κουραστούμε να 
διεκδικούμε όσα μας έχουν 
αφαιρεθεί και να επαναλαμβά-
νουμε ότι δεν αποδεχόμαστε 
τη λογική «ότι έγινε, έγινε». .

Οι Συνεργαζόμενες Συντα-
ξιουχικές Οργανώσεις από 
την αρχή του χρόνου μέχρι 
σήμερα έχουμε πραγματοποι-
ήσει 143 διαδηλώσεις και 
συγκεντρώσεις σε όλη την 
χώρα, με την συμμετοχή χιλιά-
δων συνταξιούχων. Ειδικά με 
την επικείμενη εφαρμογή των 
διατάξεων του νόμου 4387/16, 
και τις μειώσεις από την αλλα-
γή της φορολογικής κλίμακας, 
οι συντάξεις μας θα γίνουν 
προνοιακά  βοηθήματα. 

Η ανησυχία μας μεγαλώνει 
επίσης από το γεγονός ότι ο 
νέος προϋπολογισμός για το 
2019 δίνει νέο χτύπημα στο 
δικαίωμα του λαού στην υγεία 
– περίθαλψη, αφού προβλέπει 
νέα μειωμένα κονδύλια για την 
υγεία, τον ΕΟΠΥΥ, τα δημόσια 
νοσοκομεία και ιδρύματα, 
περιορισμός στην ιατρική και 
φαρμακευτική αγωγή ύψους 
εκατοντάδων εκατομμυρίων 
Ευρώ. Όλα αυτά αποδείχνουν 
ότι η δυστυχία των συνταξιού-
χων, των εργαζομένων και του 
λαού αποτελεί βασική προϋπό-
θεση για την αύξηση των κερ-
δών των επιχειρηματικών ομί-
λων και τη λεγόμενη ανάπτυξη.

Την ίδια ευθύνη έχουν και 
εκείνα τα κόμματα, που είτε 
ψήφισαν και εφάρμοσαν, είτε 
αποδέχτηκαν την εφαρμογή 
των τριών μνημονίων κι ενώ 
δήθεν καταγγέλλουν την 
κυβέρνηση για τα σε βάρος 
μας μέτρα, θα κινηθούν στις 
ίδιες ράγες της εφαρμογής 
των αντιλαϊκών πολιτικών.

Διεκδικούμε ό,τι με τη βία 
μας έχει αφαιρεθεί. Οι συντά-
ξεις μας, τα δικαιώματά μας 
στην κοινωνική ασφάλιση δεν 
είναι χάρισμα, δεν τα χρωστά-
με σε κανένα δανειστή και θα 

τα διεκδικήσουμε μέχρι το 
τέλος. 
Αγωνιζόμαστε και απαιτούμε:
• Κανένας επανυπολογι-

σμός, καμία μείωση με της 
προσωπικής διαφοράς στις 
κύριες και επικουρικές μας 
συντάξεις κατάργηση του 
νόμου 4387/16 (νόμος 
Κατρούγκαλου) και όλων 
των αντιασφαλιστικών 
νόμων.

• Να δοθούν άμεσα αυξή-
σεις σε όλες τις συντάξεις 
και να ορισθεί η κατώτερη 
σύνταξη στα 600 ευρώ από 
τα 360 που είναι σήμερα.

• Όχι στη μείωση του αφο-
ρολόγητου και την περικο-
πή των οικογενειακών μας 
επιδομάτων, του ΕΚΑΣ των 
συντάξεων χηρείας.

• Να αποδοθούν άμεσα 
χωρίς αιτήσεις, δικαστήρια 
και προαπαιτούμενα, όσα 
ακόμα  η κυβέρνηση αυθαί-
ρετα παρακρατεί σε κύριες 
- επικουρικές συντάξεις. 
Να εφαρμοσθούν τώρα 
όλες οι δικαστικές αποφά-
σεις που προβλέπουν επι-
στροφές σε όλους τους 
συνταξιούχους. και η από-
φαση του ΣτΕ του Ιούνη 
του 2015.

• Ανακεφαλαιοποίηση των 
ταμείων μας. 

• Άμεση καταβολή σε όλους 
τους συνταξιούχους των 
πληρωμένων δώρων μας. 

• Αποκλειστικά δημόσια 
δωρεάν υγεία ιατροφαρμα-
κευτική περίθαλψη για 
όλους χωρίς προϋποθέσεις 
και προαπαιτούμενα. 
Κατάργηση της επιχειρη-
ματικής δράσης στην υγεία 
– περίθαλψη.

• Άμεση χρηματοδότηση του 
δημόσιου συστήματος 
υγείας από τον κρατικό 
προϋπολογισμό για κάλυ-
ψη όλων των αναγκών των 
δημόσιων δομών. Την 
δωρεάν παροχή όλων των 
ιατρικών και εξεταστικών 
επισκέψεων, της φαρμα-
κευτικής και νοσοκομεια-
κής αγωγής. 

• Την επαναλειτουργία των 
νοσοκομείων που έκλεισαν 
των μονάδων που καταργή-
θηκαν. Την άμεση πρόσλη-
ψη του αναγκαίου ιατρι-
κού, παραϊατρικού και βοη-
θητικού προσωπικού. Την 
χρηματοδότηση για την 
προμήθεια των απαραίτη-
των αναλώσιμων, φαρμά-
κων κ.α.

• Άμεση απόδοση σύνταξης 
στους συνταξιούχους του 
ΟΑΕΕ, που οφείλουν πάνω 
από 20.000ευρώ, με την 
αναλογία των ασφαλιστι-
κών εισφορών που έχουν 
καταβάλει, και απόδοση 
του παρακρατηθέντος 
ποσού για κοινωνικό τουρι-
σμό, του νόμου 3863/10.

Κύριε Πρωθυπουργέ
Στις 15.12.18 ώρα 12.30 οι 

συνταξιουχικές μας οργανώ-
σεις πραγματοποιούν νέα 
πανελλαδική συγκέντρωση 
στην Πλ. Συντάγματος, θα 
ακολουθήσει πορεία προς το 
πρωθυπουργικό μέγαρο. Θα 
είμαστε εκεί ώρα 14.30 και 
παρακαλούμε να δεχθείτε την 
αντιπροσωπεία μας. Θεωρού-
με πως η κυβέρνηση πρέπει 
να πάρει όλα εκείνα τα μέτρα 
ώστε η συγκέντρωσή μας να 
φθάσει ως το πρωθυπουργικό 
μέγαρο δίχως εμπόδια και 
αστυνομοκρατία. 
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Τροπολογία του ΚΚΕ στη 
Βουλή

Το ΚΚΕ, κατέθεσε δική του τροπολογία στο κυβερ-
νητικό ν/σ για το ασφαλιστικό, που περιλαμβάνει τα 
εξής άρθρα, που όλα ανταποκρίνονται στα αιτήματα 
του αγωνιζόμενου εργατικού και συνταξιουχικού κινή-
ματος:

Με το 1ο άρθρο της τροπολογίας προβλέπεται η 
κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών ρυθμίσεων:

«Όλες οι διατάξεις, τροπολογίες, νόμοι και σχετικές 
αποφάσεις, που οδήγησαν σε περικοπές συντάξεων μέχρι 
σήμερα, καταργούνται αναδρομικά από τον χρόνο ισχύος 
τους, επιστρέφονται στους δικαιούχους τα αντιστοιχού-
ντα ποσά ατόκως και καθορίζεται το ύψος της σύνταξης 
χωρίς τις περικοπές. Επαναφέρεται σε ισχύ το νομοθετικό 
πλαίσιο για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις, όπως 
καθοριζόταν πριν την εφαρμογή των ν.3863/10, 3865/10, 
4093/12, 4336/15, 4387/2016.(...) Το κατώτερο όριο της 
σύνταξης καθορίζεται στο 80% του κατώτερου μισθού των 
751 ευρώ, ήτοι άρχεται από τα 600 ευρώ.

Το ποσοστό αναπλήρωσης της κύριας σύνταξης καθο-
ρίζεται στο 80% των αποδοχών του έτους αποχώρησης ή 
- εάν υπάρχουν καλύτερες - του μέσου όρου των αποδο-
χών της καλύτερης τριετίας του διαστήματος από 2002 
έως την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, τιμαριθ-
μικά αναπροσαρμοσμένες. Αντίστοιχα το ποσοστό ανα-
πλήρωσης για την επικουρική σύνταξη επανέρχεται σ' 
αυτό που ήταν πριν τον ν.4387/2016».

Με το άρθρο 2 προβλέπεται η επαναφορά της 13ης 
και της 14ης σύνταξης, κύριας και επικουρικής.

Με το άρθρο 3 προβλέπεται η αλλαγή του αντιλαϊκού 
νομοθετικού πλαισίου που διαμορφώθηκε για τις συντά-
ξεις λόγω θανάτου, κυρίως με το νόμο 4387. Μεταξύ 
άλλων προτείνεται: «Η σύνταξη λόγω θανάτου καθορίζε-
ται στο ύψος της σύνταξης που ελάμβανε ή επρόκειτο να 
λάβει ο θανών ή η θανούσα, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας 
για τον χήρο ή την χήρα. Το ίδιο και η σύνταξη αν δικαιού-
χο είναι ένα παιδί μόνο (...) Η οικογένεια του θανόντος ή 
της θανούσης δικαιούται τη σύνταξη που ελάμβανε ή 
επρόκειτο να λάβει ο θανών ανεξάρτητα από τα έτη ασφά-
λισής του».

Τέλος, με το άρθρο 4 προβλέπεται ότι το κράτος πρέ-
πει να «εγγυάται πλήρως το σύνολο των συντάξεων, 
κύριων και επικουρικών».

Φυσικά η κυβέρνηση απέρριψε τις προτάσεις αυτές. 
Αναμενόμενο.

Πανεργατική Απεργία στις 28 Νοέμβρη
Το ΠΑΜΕ και το ταξικό Εργατικό κίνημα πρωτοπόροι
Μεγάλη ήταν η συμμετο-

χή στην απεργία, που την 
ευθύνη της οργάνωσης και 
πραγματοποίησής της ανέ-
λαβαν οι δυνάμεις του 
ΠΑΜΕ. Με συνεχή και επί-
μονη δουλειά, με συνελεύ-
σεις σωματείων, συσκέψεις, 
εξορμήσεις σε χώρους δου-
λειάς και γειτονιές, ενημε-
ρωτικές δράσεις, μοίρασμα 
ανακοινώσεων, αφισοκόλ-
ληση, κρέμασμα πανό σε 
κεντρικούς δρόμους προε-
τοιμάστηκε και πραγματο-
ποιήθηκε η απεργία. Η περι-
φρούρηση στις πύλες εργο-
στασίων, εργοταξίων και 
επιχειρήσεων συμπλήρωσε 
το πλαίσιο δράσης για την 
επιτυχία της. Η προβολή 
του κεντρικού αιτήματος- 
συνθήματος «Μπροστά οι 
δικές μας ανάγκες- Όχι τα 
κέρδη των λίγων» έδωσε το 
στίγμα και το περιεχόμενο 
του στόχου της απεργίας 
αυτής, αλλά και όλων των 
άλλων αγωνιστικών εργατι-
κών και λαϊκών κινητοποιή-
σεων. Στις συγκεντρώσεις 
των εργατικών συνδικάτων 
συμμετείχαν με τα μπλοκ 
και τα δικά τους συνθήματα 
σωματεία αυτοπασχολουμέ-
νων και μικρών ΕΒΕ, καθώς 
και αγρότες με την ευθύνη 
των επιτροπών των Μπλό-
κων, οι οργανώσεις των 
συνταξιούχων, λαϊκές επι-
τροπές, η ΟΓΕ, η νεολαία, η 
Πρωτοβουλία Αποστράτων.

Δεκάδες χιλιάδες εργα-
ζόμενοι έδωσαν το αγωνι-
στικό παρόν στις μεγάλες 

συγκεντρώσεις των δυνάμε-
ων του ΠΑΜΕ σε 60 πόλεις 
όλης της χώρας.

Τεράστια ήταν η συγκέ-
ντρωση της Αθήνας και το 
συλλαλητήριο που ακολού-
θησε από την Ομόνοια στην 
πλατεία Συντάγματος, στη 
Βουλή. Η Ομόνοια και οι 
γύρω δρόμοι αποδείχτηκαν 
πολλοί μικροί για να χωρέ-
σουν τον όγκο των συγκε-
ντρωμένων, ενώ η πορεία 
κάλυψε όλο το επάνω μέρος 
της πλ. Συντάγματος, με την 
ουρά της να βρίσκεται 
ακόμα στην Ομόνοια. 

Στην απεργιακή δράση 
του ΠΑΜΕ έστειλαν την 
αλληλεγγύη τους πολλά 
συνδικάτα από άλλες 
χώρες, ενώ στην συγκέ-
ντρωση της Αθήνας παρευ-
ρέθηκε αντιπροσωπεία της 
ΚΕ του ΚΚΕ με επικεφαλής 
τον ΓΓ της Δ. Κουτσούμπα.

Την κεντρική ομιλία στη 
συγκέντρωση έκανε ο Θ. 
Οικονόμου, μέλος της διοί-
κησης της Ομοσπονδίας 
Μεταφορών που υπογράμ-
μισε:

«Η σημερινή απεργία 
πέρασε πραγματικά από 
χίλια κύματα μέσα στα εργο-
στάσια, στα πολυκαταστή-
ματα, στις βιοτεχνίες, στα 
σούπερ μάρκετ, και είναι 
μεγάλη απάντηση στην 
κυβέρνηση, στη μεγαλοερ-
γοδοσία, στον ΣΕΒ και στις 
άλλες εργοδοτικές οργανώ-
σεις. Χιλιάδες συνάδελφοί 
μας απεργούν σήμερα, 
ξεπερνώντας δυσκολίες 

και εμπόδια που έβαλαν οι 
εργατοπατέρες σε ΓΣΕΕ 
και ΑΔΕΔΥ, οι εργοδοτικοί 
συνδικαλιστές, η ίδια η 
εργοδοσία και οι μηχανι-
σμοί της κυβέρνησης… Η 
απεργιακή μας κινητοποίηση 
γίνεται σε μια περίοδο που 
τα σύννεφα του πολέμου 
όλο και περισσότερο πυκνώ-
νουν στην περιοχή μας. 
Μόλις προχτές είχαμε νέο 
πολεμικό επεισόδιο στη 
Μαύρη Θάλασσα, με εμπλο-
κή ρωσικών και ουκρανικών 
στρατευμάτων. Είναι τερά-
στια η ευθύνη της συγκυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ για την 
άμεση και πολλαπλή εμπλο-
κή στα πολεμικά σχέδια του 
ΝΑΤΟ, με τη συμμετοχή 
ελληνικών στρατευμάτων. 
Καταγγέλλουμε και από 
αυτό το βήμα την κυβέρνηση 
και τα κόμματα της αντιπολί-
τευσης, που σε αγαστή 
συνεργασία εμπλέκουν όλο 
και πιο πολύ τη χώρα μας 
και το λαό μας στους αντα-
γωνισμούς των καπιταλι-
στών και έχουν μετατρέψει 
τη χώρα σε ένα απέραντο 
αμερικανοΝΑΤΟικό στρα-
τόπεδο, με βάσεις θανάτου 
από τον Έβρο μέχρι την 
Κρήτη.

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, 
αφού πρώτα διατήρησε για 
περίπου 4 χρόνια την άθλια 
Πράξη Υπουργικού Συμβου-
λίου (6/2012), έρχεται να 
σφραγίσει τον νόμο Βρού-
τση του 2ου μνημονίου, που 
πλέον μετονομάζεται σε 
νόμο Αχτσιόγλου - Βρούτση 
(...) Είναι ο νόμος που καταρ-
γεί τις συλλογικές διαπραγ-
ματεύσεις, καθηλώνει τους 
μισθούς, και η κυβέρνηση με 
τον εκάστοτε υπουργό θα 
καθορίζει τον κατώτερο 
μισθό, με κριτήρια την 
"παραγωγικότητα", την 
"ανταγωνιστικότητα", την 
"απασχόληση" και την "ανερ-
γία", δηλαδή όλο το αντιδρα-
στικό πλαίσιο που τσάκισε 
και τσακίζει τους μισθούς… 
Φυσικά, παραμένει στρατη-
γικός στόχος της κυβέρνη-
σης και των εργοδοτών η 
μείωση του μέσου μισθού, 
αυτό που οι καπιταλιστές 
και οι άνθρωποί τους ονο-
μάζουν "κόστος εργασί-
ας"… Είναι απαίτηση της 
εργοδοσίας, του ΣΕΒ, των 

εφοπλιστών, να χαμηλώ-
σουν οι μισθοί και τα δικαιώ-
ματα των εργαζομένων, να 
δίνονται λιγότερες μέρες 
ανάπαυσης, λιγότερες 
μέρες άδειας, λιγότερος 
μισθός, μεγαλύτερη "ευελι-
ξία", δηλαδή επέκταση 
παντού των ελαστικών μορ-
φών απασχόλησης. Εμείς 
μπορούμε να ανεχτούμε 
μισθούς των 300 ευρώ; 
Μπορούμε να ανεχτούμε 
τους χώρους δουλειάς να 
είναι σύγχρονα κρεματό-
ρια, με πάνω από 6.500 
εργατικά ατυχήματα και 73 
νεκρούς σε ένα μόνο 
χρόνο;».

Δίνουμε τη μάχη για την 
ανασύνταξη του συνδικαλι-
στικού κινήματος. Για όλους 
αυτούς τους λόγους είμαστε 
εδώ. Απεργούμε και διεκδι-
κούμε, δίνουμε μάχη για την 
αλλαγή των συσχετισμών, 
για να ηττηθεί η πέμπτη 
φάλαγγα μέσα στο εργατικό 
κίνημα, οι εργατοπατέρες, οι 
σύγχρονοι Μακρήδες και 
Θεοδώροι και Λικιαρδόπου-
λοι, οι φορείς του κοινωνι-
κού εταιρισμού, οι ψάλτες 
της υποταγής των εργαζομέ-
νων στις ορέξεις των αφεντι-
κών!». Γι' αυτό η επίθεση 
που κάνουν στο ΠΑΜΕ είναι 
λυσσαλέα. Στα δύσκολα, οι 
δυνάμεις των κομμάτων 
ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ - ΝΔ στο 
εργατικό κίνημα βάζουν τις 
επιμέρους διαφωνίες τους 
στην άκρη και συντονίζουν 
τις δυνάμεις τους για να χτυ-
πήσουν το ταξικό κίνημα».

Κλιμακώνουμε τον 
αγώνα μας, δεν τα διπλώ-
νουμε, δεν κάνουμε πίσω, 
αναπτύσσουμε τη 
σύγκρουση με το κεφά-
λαιο, με τους δυνάστες 
μας, με τους πολιτικούς 
υπηρέτες τους και τα συν-
δικαλιστικά τσιράκια τους. 
Ανανεώνουμε το αγωνιστι-
κό ραντεβού τις επόμενες 
μέρες, συνεχίζουμε, έχου-
με δίκιο, θα το επιβάλου-
με».

Το ίδιο μαζικές και 
μαχητικές ήταν οι μεγάλες 
συγκεντρώσεις που έγιναν 
στη Θεσσαλονίκη, τον Πει-
ραιά, την Πάτρα, το Βόλο, 
το Λαύριο και στις άλλες 
πόλεις.

Ταξικός συνδικαλισμός- συμβιβασμένος εργοδοτικός: 
σύγκριση και σύγκρουση

Και πάλι στην απεργία της 28/11 έγινε σύγκριση της 
συμμετοχής στην απεργία και στις συγκεντρώσεις των 
εργαζομένων που συσπειρώνονται στα ταξικά συνδικάτα, 
με εκείνων που ακολουθούν τον κυβερνητικό και εργοδοτι-
κό εργατοπατερισμό.  Από τη μια μεριά χιλιάδες οι απερ-
γοί, εκατοντάδες οι προπαγανδιστές της απεργίας και 
πολλές οι μορφές προπαγάνδισής της, δεκάδες οι μάχες 
που δόθηκαν μέσα και έξω από χώρους δουλειάς για την 
επιτυχημένη συμμετοχή των εργαζομένων, εκατοντάδες 
τα σωματεία που αποφάσισαν την συμμετοχή τους σε 
αυτήν. Και φυσικά δεκάδες χιλιάδες οι συμμέτοχοι στις 
απεργιακές συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ σε όλες τις πόλεις. 

Από την άλλη (ΓΣΕΕ, Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και 
σωματεία του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλι-
σμού) τι υπήρξε; Κολλήθηκαν κάποιες αφίσες σε κολώνες 
στους δρόμους, βγήκε κι ένα σποτ στα ραδιόφωνα κι εκεί 
εξαντλήθηκε η «προπαγανδιστική» προσπάθειά τους. Δεκά-
δες σωματεία δεν πήραν κανένα μέτρο, δεν έγιναν συζητή-
σεις και συνελεύσεις σε χώρους δουλειάς, η απεργία απο-
σιωπήθηκε και υπονομεύτηκε. Πολλά ήταν τα σωματεία που 
δεν κάλεσαν τους εργαζόμενους στην απεργία, έκαναν 
ανοιχτή απεργοσπασία, Εργατικά Κέντρα και ομοσπονδίες 
έκαναν το κορόιδο, δεν οργάνωσαν ούτε συγκεντρώσεις. 
Στις λίγες περιπτώσεις που το επιχείρησαν μετρήθηκαν στα 
δάχτυλα άντε των δυο χεριών. Θλιβερή η εικόνα τους στη 
Θεσσαλονίκη όπου εξευτελίστηκαν τελείως, ενώ ούτε η 
συγκέντρωσή τους στην Αθήνα μπόρεσε να τους διασώσει 
από τον διασυρμό. Οι λίγες εκατοντάδες στελέχη του εργο-
δοτικού συνδικαλισμού, όσα από αυτά είχαν το «φιλότιμο» 
να παρουσιαστούν στην Κλαυθμώνος, αποτέλεσαν μια 
μάζωξη μεταξύ τους, χωρίς τη συμμετοχή εργατών που 
συνειδητά απεργούσαν. Ήταν γι αυτούς μια αγγαρεία, που 
έπρεπε να ξεφορτωθούν στα γρήγορα.

Παρ’ όλο που είναι χρεοκοπημένο το επιχείρημα αυτών 
των δυνάμεων περί «ενότητας την οποία αρνείται το ΠΑΜΕ 
με τις ξεχωριστές συγκεντρώσεις του», εμείς θέλουμε να 
αναδείξουμε την πραγματικότητα, που συνίσταται στο 
εξής: Την απεργία αποφάσισε το ΠΑΜΕ για τις 14/11. Η 
πλειοψηφία της ΓΣΕΕ, για υπονομευτικούς λόγους την 
μετέφερε στις 28/11. Το ΠΑΜΕ όμως δεν έπεσε στην παγί-
δα και κάλεσε τους εργαζόμενους σε απεργία στην ημερο-
μηνία αυτή. Και συμμετείχε με τους απεργούς εργαζόμε-
νους, τους άνεργους, τους συνταξιούχους κλπ. Από την 
απεργία απείχαν όσοι εργαζόμενοι στοιχίζονται- ανεξάρτη-
τα από λόγους- με την ηγεσία του κυβερνητικού συνδικαλι-
σμού. Απείχαν επίσης από τις απεργιακές συγκεντρώσεις, 

αποδεχόμενοι την διασπαστική τακτική των δυνάμεων του. 
Από ποιες λοιπόν συγκεντρώσεις λείπει το ΠΑΜΕ, όταν 

μόνο αυτό κάνει τέτοιες. Ποιος διασπά το εργατικό κίνημα, 
όταν οι ηγεσίες των ΔΑΚΕ, ΠΑΣΚΕ, ΜΕΤΑ, ΛΑΕ κλπ δεν 
οργανώνουν καν τη συμμετοχή στις απεργίες και συγκε-
ντρώσεις. Άλλωστε το μπλοκ αυτών των δυνάμεων που 
μέχρι πρόσφατα μετά κόπου κατάφερνε να συγκροτεί 
μικρές συγκεντρώσεις στις απεργίες, έχει διασπαστεί, επει-
δή κάποιες ομάδες (ΛΑΕ, ΝΑΡ κλπ) προσπαθώντας να 
πάψουν να χρεώνονται την συμπόρευσή τους με τον καρα-
μπινάτο κυβερνητικό συνδικαλισμό των ΔΑΚΕ, ΠΑΣΚΕ, 
ΜΕΤΑ, οργανώνουν τις δικές τους «διασπώντας» την ενιαία 
εμφάνισή τους.

Και φυσικά δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε πως δρά-
σεις και κινητοποιήσεις δεν είναι μόνο οι πανεργατικές 
απεργίες, αλλά και κάθε άλλη δραστηριότητα σε εργοστά-
σια, επιχειρήσεις, αλλά και τα πανελλαδικά, περιφερειακά 
συλλαλητήρια των εργατικών συνδικάτων, όπως αυτά που 
πραγματοποίησε το ΠΑΜΕ στις 18/12 εν όψει της ψήφισης 
του κρατικού προϋπολογισμού. Από όλα αυτά η αποχή του  
εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού κάνει μπαμ. 

Είναι λοιπόν φανερό πως αφού δεν υπάρχει, ούτε θα 
υπάρξει ποτέ, ενιαία δράση των ταξικών δυνάμεων με 
αυτές των συμβιβασμένων συνδικαλιστικών ηγεσιών- 
άλλωστε δράση έχουν μόνο οι ταξικές-, δεν πρόκειται να 
υπάρξει και κοινή έκφραση και εμφάνιση στις διάφορες 
αγωνιστικές παρεμβάσεις του εργατικού κινήματος.

Τέλος θα αναφέρουμε μόνο χωρίς περισσότερη ανάλυ-
ση τους δύο άλλους βασικούς παράγοντες, που είναι: (α) 
Το τελείως διαφορετικό, αντίθετο στα περισσότερα και 
ουσιαστικά ζητήματα, πλαίσιο αιτημάτων και διεκδικήσεων 
που προβάλουν αυτά τα δυο μπλοκ στο εργατικό κίνημα. Σε 
τελευταία ανάλυση ακόμα κι όταν οι συμβιβασμένες δυνά-
μεις προβάλουν κάποια σωστά αιτήματα (πχ κατώτερος 
μισθός 751 ευρώ), το κάνουν μόνο για το θεαθήναι και 
υποκριτικά, αφού δεν τα πιστεύουν και δεν τα διεκδικούν 
πραγματικά.

Και (β) την διασπαστική και καιροσκοπική τακτική των 
ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ, ΜΕΤΑ, ΛΑΕ κ.α., που σε δεκάδες συνδικάτα 
συγκροτούν κοινά ψηφοδέλτια κόντρα σε εκείνα των 
ταξικών παρατάξεων, αρνούνται τη συμμετοχή των συνδι-
καλιστών που εκλέγονται με τα ταξικά ψηφοδέλτια στα 
προεδρεία των συνδικάτων, οργανώνουν όργια νοθείας 
σε εκλογές, καλούν την αστυνομία να «περιφρουρήσει» 
τις καλπονοθείες τους. 

Νομίζουμε πως αυτά αρκούν.



ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Σωματείο Συνταξιούχων 
ΙΚΑ Αιτωλοακαρνανίας

Συνεδρίασε στις 23-11-2018 στο Αγρίνιο στο Εργατι-
κό Κέντρο  με διευρυμένη  σύνθεση το Διοικητικό Συμ-
βούλιο  του Σωματείου Συνταξιούχων Ι.Κ.Α. Ν. Αιτωλ/
νίας  Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα μέλη της Εξελε-
γκτικής Επιτροπής και οι Διοικούσες Επιτροπές των 
Παραρτημάτων από την Αμφιλοχία, το Μεσολόγγι και 
τη Ναύπακτο. 

Μετά από συζήτηση  για τις εξελίξεις  γύρω  από την 
κοινωνική ασφάλιση  και παίρνοντας  υπόψη  τις απο-
φάσεις  των Συνεργαζόμενων  Συνταξιουχικών Οργα-
νώσεων  το Συμβούλιο αποφάσισε τα παρακάτω:

ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΗΝ 24ΩΡΗ  ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28-11-2018  ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΤΙΣ 
ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑ-
ΤΟΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ. ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΘΑ 
ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 10:30 π.μ. ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ.

ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ 
ΤΩΝ  Δ.Σ. ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΙΤΩΛ/
ΝΙΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ  29-11-2018 ΩΡΑ 11:00 
π.μ. ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΤΑΣ.

ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΤΩ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ  Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΑΓΩΝΑ 
ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ : 

ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 03-12-2018 ΩΡΑ 10:30 
π.μ. ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ .

ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ  ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 04-12-2018 ΩΡΑ 
10:30 π.μ. ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΑΙΘΟΥΣΑ «ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ» .

ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 05-12-2018 ΩΡΑ 
10:30 π.μ. ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ.

ΣΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07-12-2018 ΩΡΑ 
10:30 π.μ. ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ.

ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΕ-
ΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ  ΤΟ 
ΣΑΒΒΑΤΟ  15-12  ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ  

Το Σωματείο καλεί τα μέλη του και τους Συνταξιού-
χους της Αιτωλ/νίας να στηρίξουν  το αγωνιστικό του 
πρόγραμμα. Να παλέψουμε ενωτικά για ότι μας έχει 
αφαιρεθεί, για κατάργηση του νόμου 4387/16 ( νόμος 
Κατρούγκαλου) , για επαναφορά του ΕΚΑΣ και για 
κατάργηση όλων  των αντιασφαλιστικών , αντιλαϊκών 
νόμων. 

Συνεργαζόμενες 
Συνταξιουχικές 

Οργανώσεις Ν. Μαγνησίας 
Σήμερα, 30/11/2018 στο Βόλο, πραγματοποιήθηκε η 

σύσκεψη των διοικήσεων  Συνεργαζόμενων Συνταξιου-
χικών Οργανώσεων Θεσσαλίας στο Τ.Ε.Ε. (Περιφερικό 
Τμήμα Μαγνησίας), στην οποία έγινε απολογισμός 
δράσης το προηγούμενο διάστημα και πάρθηκε από-
φαση για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων μέχρι τέλος 
του χρόνου.Στην σύσκεψη πήραν μέρος οι εκπρόσωποι 
της ΣΕΑ και συγκεκριμένα ο αναπληρωτής Γραμματέας 
ο συνάδελφος Μάκκας Λέανδρος και ο συνάδελφος 
Κολοβός Χρηστός- Οργανωτικός Γραμματέας  της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΟΑΕΕ που με 
τις τοποθετήσεις τους επισήμαιναν την ανάγκη συνέχι-
σης των μαραθώνιων κινητοποιήσεων στα πλαίσια της 
αγωνιστικής δράσης της ΣΕΑ όσο πανελλαδικά και 
επίσης σε κάθε περιφέρεια. Αναφέρθηκαν για την απο-
τελεσματικότητα των κινητοποιήσεων και τις μεγάλες 
δυνατότητες που έχει συνταξιουχικό κίνημα για να 
ανατρέψει τις αντισυνταξιουχικές πολιτικές της κυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και ειδικά να μην εφαρμοστούν οι 
διατάξεις του νόμου-λαιμητόμου 4387/16 ( Κατρούγκα-
λου ) για την προσωπική διαφορά και ο  επαναϋπολογι-
σμός των κύριων συντάξεων. Επίσης τόνισαν, ότι « η 
ΣΕΑ (Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα) χαιρετίζει τους 
συνταξιούχους όλης της χώρας για την μαζική, αγωνι-
στική συμμετοχή τους στις δύο πανελλαδικές συγκε-
ντρώσεις στη Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και την Παγκρή-
τια. Από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα οι συντα-
ξιούχοι όλης της χώρας έχουν πραγματοποιήσει 143 
συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις σε έναν αγωνιστικό μαρα-
θώνιο, όπως τον ονομάσαμε με μαζική αγωνιστική συμ-
μετοχή, που υποχρέωσε την κυβέρνηση σε αναδίπλω-
ση και να μη προχωρήσει τα σχέδια της. Το σύνθημα 
«είμαστε απόμαχοι της δουλειάς, όχι απόμαχοι της 
ζωής και του αγώνα» βρίσκει την έκφρασή του σε 
αυτές τις δράσεις. Τώρα όλες οι συνταξιουχικές οργα-
νώσεις ετοιμάζονται για το μεγάλο συλλαλητήριο στις 
15 του Δεκέμβρη στην Αθήνα. Συνεργαζόμενες Συντα-
ξιουχικές Οργανώσεις Ν. Μαγνησίας 

Σήμερα, 30/11/2018 στο Βόλο, πραγματοποιήθηκε η 
σύσκεψη των διοικήσεων  Συνεργαζόμενων Συνταξιου-
χικών Οργανώσεων Θεσσαλίας στο Τ.Ε.Ε. (Περιφερικό 
Τμήμα Μαγνησίας), στην οποία έγινε απολογισμός 
δράσης το προηγούμενο διάστημα και πάρθηκε από-
φαση για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων μέχρι τέλος 
του χρόνου.Στην σύσκεψη πήραν μέρος οι εκπρόσωποι 
της ΣΕΑ και συγκεκριμένα ο αναπληρωτής Γραμματέας 
ο συνάδελφος Μάκκας Λέανδρος και ο συνάδελφος 
Κολοβός Χρηστός- Οργανωτικός Γραμματέας  της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΟΑΕΕ που με 
τις τοποθετήσεις τους επισήμαιναν την ανάγκη συνέχι-
σης των μαραθώνιων κινητοποιήσεων στα πλαίσια της 
αγωνιστικής δράσης της ΣΕΑ όσο πανελλαδικά και 
επίσης σε κάθε περιφέρεια. Αναφέρθηκαν για την απο-
τελεσματικότητα των κινητοποιήσεων και τις μεγάλες 
δυνατότητες που έχει συνταξιουχικό κίνημα για να 
ανατρέψει τις αντισυνταξιουχικές πολιτικές της κυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και ειδικά να μην εφαρμοστούν οι 
διατάξεις του νόμου-λαιμητόμου 4387/16 ( Κατρούγκα-
λου ) για την προσωπική διαφορά και ο  επαναϋπολογι-
σμός των κύριων συντάξεων. Επίσης τόνισαν, ότι « η 
ΣΕΑ (Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα) χαιρετίζει τους 
συνταξιούχους όλης της χώρας για την μαζική, αγωνι-
στική συμμετοχή τους στις δύο πανελλαδικές συγκε-
ντρώσεις στη Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και την Παγκρή-
τια. Από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα οι συντα-
ξιούχοι όλης της χώρας έχουν πραγματοποιήσει 143 
συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις σε έναν αγωνιστικό μαρα-
θώνιο, όπως τον ονομάσαμε με μαζική αγωνιστική συμ-
μετοχή, που υποχρέωσε την κυβέρνηση σε αναδίπλω-
ση και να μη προχωρήσει τα σχέδια της. Το σύνθημα 
«είμαστε απόμαχοι της δουλειάς, όχι απόμαχοι της 
ζωής και του αγώνα» βρίσκει την έκφρασή του σε 
αυτές τις δράσεις. Τώρα όλες οι συνταξιουχικές οργα-
νώσεις ετοιμάζονται για το μεγάλο συλλαλητήριο στις 
15 του Δεκέμβρη στην Αθήνα. 

Παλλεσβιακή Ένωση 
Συνταξιούχων ΙΚΑ και 

Συναφών Φορέων
Δελτίο τύπου 4/12/2018
Η άθλια κατάσταση που επανειλημμένα έχουμε 

καταγγείλει, σχετικά με την λειτουργία του Νοσοκομεί-
ου Μυτιλήνης, συνεχίζεται. Άγνωστο είναι που θα φθά-
σει.

Στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης ο μαγνητικός τομογρά-
φος ακόμα να λειτουργήσει, ύστερα από πολλούς 
μήνες που βρίσκεται σε παροπλισμό, γιατί δεν υπάρχει 
γιατρός για την λειτουργία του. Ακόμα δεν γίνονται 
μετρήσεις οστικής πυκνότητας στις γυναίκες, λόγω 
βλάβης του διαγνωστικού μέσου και η οποία δεν έχει 
αποκατασταθεί. Τελικά που πάει η κατάσταση; Να 
υπάρχουν σύγχρονα μηχανήματα και να μην λειτουρ-
γούν; 

Στις σκέψεις μας είναι, μήπως η κατάσταση οδεύει 
σε ιδιωτικοποίηση τμημάτων του Νοσοκομείου μας; Και 
αν δεν υφίσταται κάτι τέτοιο, τότε ποιο είναι το πρόβλη-
μα και τόσους μήνες δεν λειτουργούν; Μήπως δεν τα 
βάζουμε σε λειτουργία για να δημιουργούνται ματωμέ-
να πλεονάσματα και να πληρώνουν τα ασφαλιστικά 
ταμεία, αλλά και οι ασφαλισμένοι-συνταξιούχοι τερά-
στια ποσά για να κάνουν τις προβλεπόμενες εξετάσεις; 
Να λοιπόν πως δημιουργούνται τα ματωμένα πλεονά-
σματα. Μειώνουμε με οποιοδήποτε τρόπο τις δαπάνες 
για την υγεία, καθώς και δαπάνες σε άλλους τομείς, για 
να παινευόμαστε ότι έχουμε πλεόνασμα και να δώσουν 
και μέρισμα.

Ας πάψουν τουλάχιστον να κάνουνε ανέξοδες παρο-
χές του αέρα, γιατί τούτες τις μέρες έχουμε ζαλιστεί με 
τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, χωρίς καμιά βάση. 
Άμεσα να αποκατασταθεί η λειτουργία των μηχανημά-
των και ας σταματήσουν τα ψεύτικά τα λόγια τα μεγά-
λα. Έχουμε βαρεθεί να τα ακούμε. Αλήθεια, διερωτό-
μαστε, μέχρι τις εκλογές τι θα ακούσουμε ακόμα; Γιατί 
όλα που εξαγγέλλονται είναι για το μέλλον…… Θα 
δούμε γι’ αυτό, θα δούμε για το άλλο. Πληροφορούμα-
στε ότι τα ραντεβού που κλείνουν οι ασφαλισμένοι 
έχουν περάσει τους τρείς μήνες σε ορισμένα τμήματα. 
Ήδη κλείνονται ραντεβού  για το οφθαλμολογικό 
τμήμα έως το Μάρτη 2019!!!! 

Σωματείο Συνταξιούχων 
ΙΚΑ Ν. Πιερίας Κατερίνη  

28/11/2018.
Το Σωματείο μας συμμετέχει Αγωνιστικά  στην 

Πανελλαδική απεργία καθώς και σε πολλές από τις 
μεγαλύτερες κινητοποιήσεις των Συνταξιούχων που 
είναι συνέχεια του Μαραθώνιου αγώνα που ξεκίνησαν 
οι Ομοσπονδίες συνταξιούχων από την αρχή αυτού του 
χρόνου.  Έχουμε ήδη ξεπεράσει τις 130 κινητοποιήσεις 
σε όλη την Ελλάδα. Συνεχίζουμε τον αγώνα και απαι-
τούμε ότι μας έχει περικοπεί… ζητάμε την κατάργηση 
συνολικά του αντιασφαλιστικού Νόμου Κατρούγκαλου. 
Και δεν πρέπει να ξεχνάμε πως οι συνταξιούχοι και οι 
εργαζόμενοι έχουμε μπροστά μας νέες φορολογικές 
επιβαρύνσεις, με την μείωση του αφορολόγητου από 
1/1/2020, όπως και τους αυτόματους κόφτες. 

Οι απώλειες των συντάξεων μας κυμαίνονται από 25 
έως και 50 %, προσθέτοντας και την φοροληστεία 24%, 
μένει και σε μας το 26% της βασικής σύνταξης να επί 
ζήσουμε. Όλα αυτά τα χρόνια οι κυβερνήσεις ακολου-
θούν τον ίδιο δρόμο, τα ίδια   εκβιαστικά διλήμματα και 
την φοβία απέναντι στους εργαζόμενους,  στους 
συνταξιούχους και γενικά σε όλους τους Έλληνες, 
προκειμένου να υλοποιήσουν τις βάρβαρες  πολιτικές 
και προγράμματα που και ίδιοι όπως ομολογούν τώρα 
δεν τα πιστεύουν… Δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουμε 
στη συνείδηση μας ούτε τον τελευταίο νόμο, ούτε τους 
προηγούμενους που πετσοκόβουν τις Συντάξεις μας… 
Επίσης διεκδικούμε την επαναφορά των συντάξεων, 
την Ιατρική περίθαλψη και παροχών που έχουμε ακρι-
βοπληρώσει και μας έχουν αφαιρέσει. 

Καλούμε όλους τους συνταξιούχους να γραφτούν 
στα σωματεία τους,  και έτσι μαζί με τους εργαζόμε-
νους να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο αύριο για εμάς τα 
παιδιά μας και τα εγγόνια μας.

Σωματείο Συνταξιούχων 
ΙΚΑ Ρόδου

Δελτίο τύπου 3.12.2018
Πολλοί συνταξιούχοι βρίσκονται σε σύγχυση και 

απευθύνονται στο Σωματείο μας για ενημέρωση. Τόσο 
τα ΜΜΕ, ιδίως διάφορες εκπομπές της τηλεόρασης, 
όσο και διάφοροι καλοθελητές προσπαθούν να σπρώ-
ξουν τους συνταξιούχους σε ατομική διεκδίκηση των 
αυθαίρετα παρακρατούμενων με αιτήσεις και προσφυ-
γές στη Δικαιοσύνη.

Το Σωματείο μας έχει επανειλημμένα προειδοποιή-
σει ότι ο δρόμος δεν θα φέρει αποτελέσματα. Μόνο με 
αγώνες θα πρέπει να διεκδικήσουμε ότι μας έχει αφαι-
ρεθεί. Το πρόσφατο Δελτίο Τύπου των Συνεργαζόμε-
νων Συνταξιουχικών Οργανώσεων (ΙΚΑ, Δημοσίου, 
Δικηγόρων, ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ), Μηχανικών κ.α.) δίνει 
απάντηση και γι αυτό το παραθέτουμε ολόκληρο

Μετράμε νίκες των αγώνων μας 
χωρίς αιτήσεις και αγωγές. 
Κατάργηση του 5ευρου για 

είσοδο στα νοσοκομεία. 
Επίδομα τα Χριστούγεννα του 

2016. Επιστροφή των παράνομα 
παρακρατηθέντων υπέρ ΕΟΠΥΥ. 

Ακύρωση της περικοπής της 
προσωπικής διαφοράς για το 
2019. Επιτάχυνση σε αρκετά 

σημαντικό βαθμό της απόδοσης 
εκκρεμών συντάξεων.



ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Σύνταξη διατηρημένη
φορολογία αυξημένη

Κρατικός προϋπολογισμός 2019 
και δημόσια ασφάλιση

Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων
ΔΕΚΟ - ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Ανακοίνωση

Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Μήλου

Η συνέχιση της επίθε-
σης στον δημόσιο και κοι-
νωνικό χαρακτήρα της 
ασφάλισης, σαν παροχή 
από το κράτος αντικατο-
πτρίζεται και στον προϋ-
πολογισμό 2019.

Ο ενοποιημένος προϋ-
πολογισμός των φορέων 
Κοινωνικής Ασφάλισης 
(ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ, ΕΟΠΥΥ) 
εμφανίζει πλεόνασμα 
ύψους 1,673 δισ. ευρώ! 
Από αυτά, 910 εκατ. είναι 
το πλεόνασμα που προϋ-
πολογίζεται στα ασφαλι-
στικά ταμεία, παρότι η 
χρηματοδότησή τους 
από τον τακτικό προϋπο-
λογισμό θα μειωθεί κατά 
935 εκατ. (από τα 14.79 

δισ. φέτος, σε 13.855 δισ. 
το 2019). Αυτό σημαίνει 
πως οι ασφαλισμένοι θα 
επιβαρυνθούν με 1.845 
(910+935)!!!

Από την άλλη η συνολι-
κή δαπάνη για τις συντά-
ξεις μειώνεται κατά 275 
εκατ. ευρώ (από 28.662 
δισ. στα 28.387 δισ.), ενώ 
ειδικά το κονδύλι για τις 
κύριες συντάξεις μειώνε-
ται κατά 348 εκατ. Επί 
πλέον έχουμε την εξής 
επιβάρυνση: Ενώ η παρα-
πέρα μείωση των συντά-
ξεων και τα πλεονάσματα 
των ταμείων κάνουν αχρεί-
αστη τη μεταφορά πόρων 
προς αυτά από το Ασφα-
λιστικό Κεφάλαιο Αλλη-

λεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) 
για το 2019, το χαράτσι 
της «εισφοράς αλληλεγ-
γύης» θα συνεχίσει να 
παρακρατείται από τις 
συντάξεις και προβλέπε-
ται να φτάσει στα 648 
εκατ. ευρώ, διαμορφώνο-
ντας το συνολικό πλεόνα-
σμα και αυτού του φορέα 
στα 1.378 δισ. 

Συνολικά το πλεόνασμα 
όλων των φορέων κοινωνι-
κής ασφάλισης και ΑΚΑΓΕ 
θα φτάσει στα 3.051 δισ. 
ευρώ (1.673+1.378)!!! 
Ήδη μόνο από την αντια-
σφαλιστική πολιτική η 
κυβέρνηση θα έχει πετύ-
χει το μισό πρωτογενές 
πλεόνασμα για το 2019.

Είναι θετική εξέλιξη η 
αναστολή της περικοπής 
της προσωπικής διαφο-
ράς; Ασφαλώς ναι. Υπάρ-
χει όμως και μια αρνητική 
πλευρά, που δεν φαίνεται 
με την πρώτη ματιά και 
δείχνει πως οι κυβερνητι-
κοί σχεδιασμοί για μεγα-
λύτερη αφαίμαξη του λαϊ-
κού εισοδήματος προω-
θούνται σε κάθε περίπτω-
ση. Έτσι και με την μη 
περικοπή της Π.Δ. το κρά-
τος πάλι θα ωφεληθεί, 
αφού με την μείωση του 
αφορολόγητου από τα 
8900 στα 5600 ευρώ, η 
φορολόγηση του εισοδή-
ματος του συνταξιούχου 
θα είναι μεγαλύτερη. Θα 
δώσουμε ένα παράδειγμα 
με τυχαία ποσά.

Έστω ένας συνταξιού-
χος παίρνει σύνταξη 1000 
ευρώ το μήνα, άρα έχει 
ετήσιο εισόδημα 12000 
ευρώ. Αν η ΠΔ ήταν 100 
ευρώ και περικοπτόταν, 
το ετήσιο εισόδημά του 
θα έπεφτε στα 10800 
(12000- 1200) και το 

φορολογητέο εισόδημά 
του στα 1900 (10800- 
8900), ο φόρος που θα 
πλήρωνε θα ήταν 418 
(1900Χ22%). Με την μείω-
ση του αφορολόγητου 
στα 5600 και την ΠΔ κομ-
μένη, το φορολογητέο 
εισόδημα θα ήταν 5200 
(10800- 5600) και ο πλη-
ρωτέος φόρος 1144 
(5200Χ22%). Με την δια-
τήρηση του εισοδήματος 
στα 12000 το φορολογη-
τέο εισόδημα θα είναι 
6400 (12000- 5600)  και ο 
πληρωτέος φόρος 1408 
(6400Χ22%). Δηλαδή θα 
πληρώσει 264 ευρώ 
(1408- 1144) περισσότερα 
απ’ όσα θα πλήρωνε αν η 
ΠΔ κοβόταν. Το καθαρό 
όφελος από τη μη περικο-
πή δεν θα είναι 1200, αλλά 
936 (1200- 264).

Φυσικά η μείωση της 
σύνταξης λόγω αυξημέ-
νης φορολογίας (264 
ευρώ) είναι  μικρότερη 
από την μείωση που θα 
είχε η σύνταξη αν κοβό-
ταν η ΠΔ (1200 ευρώ). Και 

από την πλευρά αυτή η 
αναβολή της περικοπής 
είναι θετική εξέλιξη. Απλά 
θέλουμε να δείξουμε πως 
ο κρατικός προϋπολογι-
σμός και στην περίπτωση 
αυτή κερδισμένος θα 
είναι, αφού ένα μέρος από 
τα ποσά που θα στερηθεί 
από την αναβολή της 
περικοπής, θα αναπληρω-
θεί με την αύξηση της 
φορολογίας. 

Υπ’ όψη πως με τον 
κρατικό προϋπολογισμό η 
φορολόγηση των διανε-
μόμενων κερδών των επι-
χειρήσεων θα μειωθεί στο 
10% από 15%. Διανεμό-
μενα κέρδη είναι τα καθα-
ρά έσοδα (εισόδημα) που 
εισπράττουν οι μέτοχοι 
των επιχειρήσεων. Οι 
συνταξιούχοι με εισόδημα 
10000 ευρώ φορολογού-
νται με 22%. 

Γι αυτό επιμένουμε 
πως ο αγώνας χρειάζεται 
να συνεχιστεί και θα 
συνεχιστεί.

Με  ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιή-
θηκε στις  17/11, στην αίθουσα του 
Εργατικού Κέντρου Μήλου η συγκέντρω-
ση που οργάνωσε το Σωματείο Συνταξι-
ούχων ΙΚΑ Μήλου σε συνεργασία με την  
Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ Ελλάδας  
στην οποία το σωματείο είναι μέλος. 
Στην  γεμάτη αίθουσα του Εργατικού 
Κέντρου  μετά την εισήγηση του προέ-
δρου του σωματείου και τους χαιρετι-
σμούς  του Δήμαρχου Μήλου και του 
προέδρου του Εργατικού Κέντρου 
Μήλου μίλησαν εκ’ μέρους της Ομο-
σπονδίας ο Γενικός Γραμματέας  Ραλλά-
κης Μανώλης και ο Αναπληρωτής Γραμ-
ματέας Λέανδρος  Μάκας. Ακολούθησαν 
τοποθετήσεις και ερωτήσεις των συντα-
ξιούχων της Μήλου  και συζήτηση γύρω 
από αυτές.

Από όλους τους ομιλητές τονίστηκε 
ότι  η δύναμη  των συνταξιούχων της 
Μήλου και όλης της Ελλάδας  είναι  τα 
σωματεία τους και ο αγώνας μέσα από 
αυτά.  Η ενίσχυσή τους, η συμμετοχή 
των συνταξιούχων σε αυτά αποτελεί τον 
απαραίτητο όρο για την επίλυση των 

όποιων προβλημάτων τους.
Όσον αφορά ιδιαίτερα το θέμα της 

διεκδίκησης των αναδρομικών από τις 
ληστρικές μειώσεις που επέφεραν στις 
συντάξεις οι μνημονιακοί νόμοι  τονίστη-
κε πως παρά τον θετικό χαρακτήρα 
κάποιων πρωτόδικων δικαστικών αποφά-
σεων οι όποιες επιστροφές αναδρομικών 
στους συνταξιούχους μπορεί να γίνεουν 
μόνο με πολιτική απόφαση της όποιας 
κυβέρνησης για την οποία βέβαια αγωνι-
ζόμαστε.  Επίσης  πως οι αιτήσεις των 
συνταξιούχων για την μη παραγραφή 
δικαιωμάτων δεν δημιουργούν κανένα 
δικαίωμα σε αυτούς που τις υποβάλλουν 
παρά μόνο με την άσκηση δικαστικής 
αγωγής.  Πρόκειται  τελικά  για μια καλο-
στημένη  καμπάνια για την εξυπηρέτηση 
των συμφερόντων των μεγαλοδικηγορι-
κών γραφείων.

Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Μήλου 
θα εντείνει την προσπάθεια του για να 
βρίσκεται κοντά στους συνταξιούχους 
όλων των ασφαλιστικών ταμείων της 
Μήλου.  Η ενότητα μας είναι η δύναμη 
μας.

Η κυβέρνηση κάτω από την πίεση των 
αγώνων μας υποχρεώθηκε σε ελιγμό – με 
τη σύμφωνη γνώμη των «θεσμών» και για 
προεκλογικούς δημαγωγικούς λόγους – 
αναστέλλοντας την εφαρμογή της διάτα-
ξης του ν. 4472/17 για την περικοπή της 
προσωπικής διαφοράς από 1/1/2019. 
Κατά τα άλλα όλες οι υπόλοιπες αντιλαϊ-
κές ρυθμίσεις του ν. Κατρούγκαλου που 
έχουν εφαρμοστεί θα ισχύσουν εσαεί, ενώ 
η τροπολογία (μη περικοπής της ΠΔ) που 
η κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή για 
ψήφιση, οριστικοποιεί την νομιμότητα και 
μονιμότητα όλων των προηγούμενων 
αντιασφαλιστικών  μέτρων.

Ο ελιγμός αυτός είναι υπό προθεσμία, 
αφού η κάθε υστέρηση εσόδων στους 
προϋπολογισμούς των επόμενων χρόνων 
θα καλύπτεται από περικοπές στα εισοδή-
ματα, άρα και στις συντάξεις. Αυτό σημαί-
νει ότι ο αγώνας μας δεν σταματάει, αλλά 
θα συνεχιστεί με στόχο την κατάργηση 
του νόμου 4387/16 και κάθε άλλου αντια-
σφαλιστικού νόμου.

Ολοκληρώνουμε τον αγωνιστικό 
μαραθώνιο του 2018 με την μεγάλη 
πανελλαδική συγκέντρωση και πορεία 
στου Μαξίμου, που οργάνωσε η ΣΕΑ το 
Σάββατο, στις 15 Δεκέμβρη, στις 12.30  
στο Σύνταγμα, προσυγκέντρωση των 
μελών μας στις 12 μμ στη συμβολή των 
οδών Βουκουρεστίου και Πανεπιστημί-
ου.

Σας καλούμε όλους στο αγωνιστικό 
ραντεβού, για να διαδηλώσουμε την από-
φασή μας να αντιπαλέψουμε την κυβερνη-
τική πολιτική, να απαιτήσουμε την ικανο-
ποίηση των αιτημάτων μας. Στη συνάντη-
ση που θα κάνει η ΣΕΑ με τον πρωθυ-
πουργό θα μπουν όλα αυτά τα ζητήματα, 
τα συνθήματα της συγκέντρωσής μας 
πρέπει να ακουστούν δυνατά στο Μαξί-
μου.

Σας καλούμε επίσης να πάρετε μέρος 
την Τρίτη 18/12, ημέρα ψήφισης του 
αντιλαϊκού προϋπολογισμού, στα πανελ-
λαδικά συλλαλητήρια που οργανώνει το 
ΠΑΜΕ σε όλη τη χώρα.

Συνεχίζουμε για: Κατάργηση όλου του 
αντιασφαλιστικού νομοθετικού πλαισίου.
Επιστροφή των κλεμμένων αποθεματι-

κών των ταμείων. Επαναπόδοση 
των13ου και 14ου μισθών, του ΕΚΑΣ, 
των συντάξεων χηρείας. Κατάργηση 

των επανυπολογισμών κύριων και επι-
κουρικών συντάξεων, επαναφορά τους 
στα επίπεδα πριν το 2009, απόδοση 

των μερισμάτων. Άμεση καταβολή των 
συντάξεων που εκκρεμούν.

Δεν εφησυχάζουμε, δεν επαναπαυόμαστε. 
Βρισκόμαστε σε επαγρύπνηση. Η αντιασφαλι-
στική επίθεση θα συνεχιστεί. Το ομολογούν 

όλα τα αστικά κόμματα, από τα μεγάλα μέχρι 
τα μικρά, με τις προτάσεις που προβάλλουν, 

με τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν. 
Επιμένουν οι θεσμοί, η ΕΕ, το μεγάλο κεφά-
λαιο. Επιμένουμε κι εμείς στην αγωνιστική 

αντιπαράθεση μαζί τους.

Δυναμώνει η συσπείρωση δυνάμεων στην ΣΕΑ 
με την συμμετοχή περισσότερων συλλόγων.
Η δράση μας απλώνεται, δυναμώνει. Δεκάδες 

κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις, κεντρικές και 
τοπικές οργανώνονται από τα σωματεία σε όλη 
τη χώρα. Ενισχύουμε τη δράση του εργατικού 
και λαϊκού κινήματος, συστρατευόμαστε με 

την εργατική τάξη.
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Ο Οικογενειακός Γιατρός: 
τι πρέπει να γνωρίζουμε

Στο πλαίσιο της ένταξης 
των ασφαλισμένων στο 
σύστημα Τοπικών Μονά-
δων Υγείας (ΤΟΜΥ) είναι 
υποχρεωτική η εγγραφή 
του πληθυσμού στον κατά-
λογο Οικογενειακού Για-
τρού (Γενικό Γιατρό ή 
Παθολόγο, Παιδίατρο) 
ενταγμένου σε ΤΟΜΥ. Η 
υποχρεωτική ένταξη θα 
ολοκληρωθεί με την κάλυ-
ψη όλων των κενών στο 
σύστημα ΤΟΜΥ. Σε περί-
πτωση μη εγγραφής ο 
πολίτης δεν θα έχει σύμ-
βουλο Υγείας, ενώ όταν 
θα ισχύσει η πλήρης 
εφαρμογή του συστήμα-
τος δεν θα μπορεί να 
λάβει στοχευμένη παρα-
πομπή εντός αυτού (δηλα-
δή δεν θα μπορεί να πάει 
σε γιατρό άλλης ειδικότη-
τας αχρεωστήτως εντός 
ΕΟΠΥΥ- θα πληρώνει από 
την τσέπη του). Σε περί-
πτωση που στην περιοχή 
του δεν υπάρχουν ΤΟΜΥ 
ακόμα, μπορεί να εγγραφεί 
με τον ίδιο τρόπο σε γενικό 
γιατρό ή παθολόγο του 
τοπικού Κέντρου Υγείας ή 
άλλων δημόσιων δομών 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας, όπως είναι τα 
Πολυδύναμα Περιφερεια-
κά Ιατρεία, τα Περιφερεια-
κά ή Τοπικά Ιατρεία. Σε 
περίπτωση που και αυτή η 
επιλογή δεν είναι εφικτή, ο 
πολίτης μπορεί να επιλέξει 
από τους διαθέσιμους 
συμβεβλημένους με τον 
ΕΟΠΥΥ οικογενειακούς 
γιατρούς της περιοχής 
του.

Κάθε κάτοχος ΑΜΚΑ και 
ΑΥΠΑ αντιστοιχήθηκε 
τυχαία και ηλεκτρονικά με 
έναν Οικογενειακό Γιατρό 
(Ο.Γ.). Η αντιστοίχιση 
πραγματοποιήθηκε από 
την ΗΔΙΚΑ μέσω του ηλε-
κτρονικού συστήματός 
της. Η ένταξη στο σύστημα 
αυτό ισχύει από 1/8/2018 
και θα μπει σε ισχύ από 
1/1/2019. Για την αντιστοί-
χηση του ασφαλισμένου 
σε Ο.Γ. της προτίμησής 
του (κοντά στην κατοικία, 
ήδη θεράπων γιατρός κλπ) 
θα πρέπει να υποβάλλει 
αίτηση. Η αίτηση έχει ηλε-
κτρονική μορφή και μπορεί 
να υποβληθεί (α) μέσω της 
ηλεκτρονικής εφαρμογής 
(β) σε κάθε δημόσια δομή 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας ή απ’ ευθείας στον 
Ο. Γ.

(α) Μπαίνετε στο πληρο-
φορικό σύστημα (rdv.
ehealthnet.gr), με τους 
δικούς σας  κωδικούς στο 
taxisNET και επιβεβαιώνετε 
τον ΑΜΚΑ σας. Προβαίνετε 
σε υποβολή της ηλεκτρονι-
κής αίτησης και την εκτυ-
πώνετε.

(β) Για να υποβάλετε 
την αίτησή σας σε οποια-
δήποτε δομή Πρωτοβάθμι-
ας Φροντίδας Υγείας χρει-
άζεστε ένα ταυτοποιητικό 
έγγραφο και τον ΑΜΚΑ 
σας. Το προσωπικό επίσης 
θα ζητήσει τα στοιχεία 
σας, για να ολοκληρώσει 

την αίτηση και θα κληθείτε 
να επιλέξετε Ο. Γ. από 
τους διαθέσιμους. Στο 
τέλος θα σας παραδώσει 
την ηλεκτρονικά υποβλη-
θείσα αίτηση.

Η εγγραφή με τον (α) ή 
(β) τρόπο ολοκληρώνεται 
με την παράδοση της αίτη-
σης στον Ο. Γ. που ανα-
γράφεται στην αίτηση, μαζί 
με:

- Φωτοαντίγραφο 
εγγράφου ταυτοποίησης 
(π.χ δελτίο ταυτότητας) 
αιτούντος.

- Φωτοαντίγραφο 
εγγράφου απόδειξης διεύ-
θυνσης κατοικίας (πχ 
λογαριασμό ΔΕΗ) ή σχετι-
κή υπεύθυνη δήλωση 
(πρωτότυπη).

Για την συμπλήρωση και 
κατάθεση αίτησης διά 
νομίμου αντιπροσώπου (σε 
περιπτώσεις υπερηλίκων, 
αναπήρων, ΑΜΕΑ κλπ) 
απαιτούνται:

> Βεβαίωση οικογενεια-
κής κατάστασης από την 
οποία να προκύπτει ο βαθ-
μός συγγένειας ή φωτοα-
ντίγραφο εγγράφου δικα-
στικής απόφασης ορισμού 
δικαστικού συμπαραστάτη 
ή φωτοαντίγραφο εγγρά-
φου απονομής της επιμέ-
λειας.

Μετά την παρέλευση 
τριμήνου, από την υποβο-
λή της αίτησης, η διαδικα-
σία εγγραφής ολοκληρώ-
νεται αυτόματα από το 
σύστημα, ανάλογα με τη 
διαθεσιμότητα του Ο.Γ. 
που έχει επιλεγεί.

Επισημαίνεται ότι:
1. Η παραμονή στον 

ίδιο Ο. Γ. είναι υποχρεωτι-
κή για διάστημα τουλάχι-
στον έξι μηνών Μετά την 
πάροδο εξαμήνου από την 
εγγραφή τους, οι συμβε-
βλημένοι θα δύνανται να 
αλλάξουν Ο. Γ.

2. Μπορείτε να προ-
γραμματίζετε επισκέψεις 
μόνο στον Ο. Γ. στον οποίο 
έχετε εγγραφεί. Σε περί-
πτωση που κάποιος ασθε-
νής επιλέξει να επισκε-
φθεί διαφορετικό γιατρό, 
η επίσκεψη δεν θα καλύ-
πτεται από τον ΕΟΠΥΥ. 

3. Για τον προγραμματι-
σμό επίσκεψης σε συμβε-
βλημένο με τον ΕΟΠΥΥ 
γιατρό άλλης ειδικότητας, 
πρέπει να σας την εγκρί-
νει υποχρεωτικά ο Ο. Γ. Οι 
χρονίως πάσχοντες που 
τους παρακολουθεί για-
τρός συγκεκριμένης ειδι-
κότητας, θα λαμβάνουν 
από τον οικογενειακό για-
τρό μια ετήσια παραπο-
μπή, εκτός αν χρειάζονται 
τις υπηρεσίες του Ο.Γ. για 
κάποιο άλλο θέμα. Δεν 
διευκρινίζεται αν ο Ο.Γ. θα 
σας παραπέμπει στον 
«δικό σας» γιατρό ειδικό-
τητας (πχ καρδιολόγο), 
που σας παρακολουθεί 
χρόνια, αλλά σε άλλον που 
μπορεί και να βρίσκεται σε 
άλλη περιοχή. Αυτός είναι 
ένας έμμεσος τρόπος να 
υποχρεωθείτε να πληρώνε-
τε την επίσκεψη στον δικό 

σας γιατρό από την τσέπη 
σας και να γλιτώνει ο 
ΕΟΠΥΥ τη δαπάνη.

Βάσει των στοιχείων 
που θα συμπληρωθούν 
στην αίτησή σας, θα γίνει η 
επιλογή του Ο. Γ. σας 
μεταξύ των διαθέσιμων. 
Διαθέσιμοι θεωρούνται οι 
Ο. Γ., οι οποίοι παρέχουν 
υπηρεσίες εντός του 
Δήμου που έχει δηλωθεί 
από τον ασφαλισμένο και 
οι οποίοι δεν έχουν 
συμπληρώσει το εκ του 
νόμου ανώτατο όριο πλη-
θυσμού ευθύνης (δηλαδή 
τον αριθμό 2250) των 
ασφαλισμένων και ανα-
σφάλιστων που έχουν 
χρεωθεί να παρακολου-
θούν με δωρεάν επίσκε-
ψη μέσω ΕΟΠΥΥ.

Το ίδιο ισχύει στην περί-
πτωση που ο Ο.Γ., που θα 
έχει απομείνει διαθέσιμος 
για να μας δέχεται, μπορεί 
να βρίσκεται μακριά από 
την περιοχή διαμονής μας. 
Μπορεί λχ να μένουμε στα 
Πατήσια και ο Ο.Γ. να βρί-
σκεται στο Παγκράτι (μέσα 
στα όρια του Δήμου Αθή-
νας), κάτι που θα δυσκο-
λεύει την επίσκεψή μας σ’ 
αυτόν, οπότε θα οδηγού-
μαστε στην περίπτωση του 
παραπάνω εδαφίου (1). 
Και το ίδιο μπορεί να γίνει 
σε περίπτωση που ένας 
Ο.Γ. της γειτονιάς μας δεν 
είναι διαθέσιμος, οπότε 
αν πάμε σε αυτόν εκτός 
διαθεσιμότητας θα τον 
πληρώσουμε εμείς.

Ο ετσιθελικός μονόλογος ΣΥΡΙΖΑ - ΝΔ 
στη Βουλή για τις συντάξεις

Κατά τη συζήτηση στη 
Βουλή για το ν/σ περί της 
μη περικοπής των συντά-
ξεων… απολαύσαμε πάλι 
το γνωστό δικομματικό 
τσίρκο μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ- 
ΝΔ ή Τσίπρα- Μητσοτάκη, 
σε πολύ χειρότερη και 
εκχυδαϊσμένη εκδοχή από 
την αλήστου μνήμης ανά-
μεσα στον Α. Παπανδρέου 
και πατέρα Μητσοτάκη.

Από τη μεριά της 
κυβέρνησης πανηγύρια 
για τη μη περικοπή της 
π.δ. Κι ακούσαμε από τον 
πρωθυπουργό πως απο-
καθιστούν «αδικίες του 
παρελθόντος». Ποιες 
άραγε; Και πως; Διατηρώ-
ντας σε ισχύ και υλοποιώ-
ντας  τις πάνω από 30 
περικοπές από τις προη-
γούμενες και τη δική του 
κυβερνήσεις; Με την περι-
κοπή του ΕΚΑΣ και των 
συντάξεων χηρείας; Με 
τον επανυπολογισμό των 
συντάξεων και την μείωση 
των νέων; Με το τσάκισμα 
των επικουρικών; Προφα-
νώς η σημερινή κυβέρνη-
ση στήνει και νέες αδικίες, 
για να έχει (αυτή ή η επό-
μενη) κάποιες να… αποκα-
θιστά στο μέλλον!!! Τι έτσι 
θα κάθονται;

Ακόμη ακούσαμε και 
πάλι το… επιχείρημα, ότι 
την περικοπή την νομοθέ-
τησε η κυβέρνηση επειδή 
την ζήτησε το ΔΝΤ. Οπότε 

η κυβέρνηση, που διαφω-
νούσε με το ΔΝΤ, αλλά τι 
να έκανε, αναγκάστηκε να 
δεχτεί τότε την απαίτησή 
του, τώρα αγνοώντας το 
ΔΝΤ την κατάργησε. Κι 
αναρωτιόμαστε. Μα το 
ΔΝΤ ζήτησε κι όλα τα 
άλλα μέτρα. Γιατί δεν ακυ-
ρώνει κι αυτά η κυβέρνη-
ση;

Κατηγόρησε την αντι-
πολίτευση συνολικά ότι 
«ποντάρισε στο ότι η 
κυβέρνηση δεν θα κατα-
φέρει να μην περικόψει 
την π.δ. και δεν της 
βγήκε». Εμείς πάντως που 
βρισκόμαστε στη θέση 
της αγωνιστικής λαϊκής 
αντιπολίτευσης, υπολογί-
ζαμε αυτό ακριβώς που η 
κυβέρνηση ψήφισε. Τις 
περικοπές. Κι εκεί πάνω 
δώσαμε τις μάχες μας, για 
να ακυρώσουμε αυτό τον 
υπολογισμό. Αυτός που 
δεν του βγήκε το ποντά-
ρισμα στις περικοπές για 
να πιάσει μεγαλύτερα 
ακόμα πλεονάσματα, 
είναι η κυβέρνηση κάτω 
από την πίεση  της 
πανελλαδικής, μαζικής 
δράσης του κινήματός 
μας.

Απευθυνόμενος δε ο 

Τσίπρας προς τη ΝΔ και 
το ΠΑΣΟΚ τους κατηγό-
ρησε πως έφεραν την 
κατάσταση στα σημερινά 
χάλια επειδή «ψήφισαν τα 
μνημόνιά τους με τα δυο 
χέρια»… Έχει δίκιο αλλά 
ΝΔ και ΠΑΣΟΚ ψήφισαν 
και το δικό του μνημόνιο 
με αυτά τα δυο χέρια. 
Γιατί παραπονιέται. Άσε 
τους δικούς του, που το 
ψήφισαν με τα τέσσερα 
χέρια και πόδια…

Ο έτερος εταίρος του 
νεοφυούς διπολισμού, ο 
Κυριάκος, μη μπορώντας 
να αντιπαρατεθεί στον 
Τσίπρα επί της ουσίας για 
το συνταξιοδοτικό- έχο-
ντας τόσο λερωμένη τη 
φωλιά του- πέταξε τη 
μπάλα στη συμφωνία των 
Πρεσπών. Και πάνω εκεί 
ξετυλίχτηκε μια άλλη φαρ-
σοκωμωδία με τις γνω-
στές αλληλοκατηγορίες 
για το ποιος προστατεύει 
τα εθνικά συμφέροντα, 
που κατ’ αυτούς δεν σχε-
τίζονται με το ΝΑΤΟ, την 
ΕΕ και τους συνολικούς 
ιμπεριαλιστικούς σχεδια-
σμούς. Πάνω σ’ αυτό τσι-
μουδιά από τους δικομμα-
τικούς εταίρους. Μην στε-
νοχωρήσουν τον Πάιατ.

Και η πραγματικότητα…
Ακούσαμε τον Πρόεδρο 

του συλλόγου Ο.Γ. να 
δηλώνει σε ρ/φ εκπομπή, 
πως οι γιατροί που έχουν 
κάνει αίτηση να ενταχθούν 
στο σύστημα σαν Ο.Γ. είναι 
λίγοι, γιατί η αποζημίωση 
που θα παίρνουν από τον 
ΕΟΠΥΥ είναι πολύ μικρή. Η 
ηγεσία του υπουργείου 
Υγείας έχει παραδεχτεί τις 
δυσκολίες στην εφαρμογή 
του οικογενειακού για-
τρού, αφού το ενδιαφέρον 
από πλευράς γιατρών 
παραμένει μέχρι σήμερα 
πολύ χαμηλό.

Επίσης σύμφωνα με την 
Ένωση Ιατρών του Οργανι-
σμού, (ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ), «οι 
πολίτες εκφοβίζονται για 
εγγραφή στον οικογενεια-
κό γιατρό, με την απειλή 
απώλειας της πρόληψης ή 
της ασφάλισης», ενώ ήδη 
από το καλοκαίρι «καταγ-
γέλθηκαν (από τον ΕΟΠΥΥ) 
και διακόπηκαν αιφνιδια-
στικά 2.000 συμβάσεις 
παθολόγων, γενικών για-
τρών και παιδιάτρων».

Όπως αναφέρει η 
Ένωση, με το νέο έτος 
εκατομμύρια πολίτες θα 
βρεθούν σε απόγνωση, 
αδυνατώντας να κατανοή-
σουν το που πρέπει να 
απευθυνθούν, πώς θα εξυ-
πηρετηθούν, πώς θα εξα-
σφαλίσουν την πρόσβαση 
στη συνταγογράφηση των 

φαρμάκων τους, για ποιό 
λόγο έχασαν τον θεράπο-
ντα ιατρό τους. Ξεκαθαρί-
ζει επίσης, ότι κανένας 
γιατρός δεν χάνει το 
δικαίωμα να συνταγογρα-
φεί, να εκδίδει παραπε-
μπτικά για εξετάσεις ή να 
χορηγεί υλικά ή άδειες. 
Επιπλέον, σε καμία περί-
πτωση δεν προβλέπεται 
διαφορετική συμμετοχή σε 
φάρμακα ή εξετάσεις όταν 
ο ασφαλισμένος επιλέξει 
να επισκεφτεί πιστοποιη-
μένο ιατρείο και όχι οικο-
γενειακό γιατρό. Προς την 
ίδια κατεύθυνση, δεκάδες 
ιατρικοί σύλλογοι σε όλη 
τη χώρα, καλούν τα μέλη 
τους να εξακολουθούν να 
δέχονται ασθενείς, ανε-
ξάρτητα από την εγγραφή 
τους σε κάποιο οικογενεια-
κό γιατρό. Σε κάθε περί-
πτωση καλούμε τους 
συνταξιούχους σε περί-
πτωση προβλημάτων να 
απευθύνονται στα σωμα-
τεία τους και στα τοπικά 
γραφεία του ΕΟΠΥΥ.

Αυτή είναι η πραγματι-
κότητα της απίστευτης 
ταλαιπωρίας των ασφαλι-
σμένων για να επισκε-
φτούν τον γιατρό τους, να 
γράψουν τις εξετάσεις και 
τα φάρμακά τους. Ταλαι-
πωρία πληρωμένη και 
από την τσέπη τους.

Δεν αποδεχόμαστε τη μετα-
τροπή της χώρας μας σε μια 
απέραντη ΝΑΤΟική και αμε-

ρικάνικη βάση.
Δεν καλοδεχόμαστε τα ξένα 
στρατεύματα, που θα ξαναε-
γκατασταθούν στις πόλεις, 
στα λιμάνια, στα αεροδρό-

μια, στα λιβάδια μας.
Δεν χρειαζόμαστε την 

παρουσία τους. 
Απορρίπτουμε τη συμμετο-
χή των ενόπλων δυνάμεών 

μας σε ιμπεριαλιστικές 
επεμβάσεις, σε ασκήσεις 
προετοιμασίας πολεμικών 
δράσεων σε βάρος άλλων 

λαών και χωρών. Απαιτούμε 
το κλείσιμο όλων των ξένων 

βάσεων, την αποχώρηση 
όλων των ξένων στρατιωτι-
κών δυνάμεων, την έξοδο 

από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, την 
επιστροφή όλων των ελληνι-
κών στρατιωτικών δυνάμεων 

από τις άλλες χώρες. 
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Σε ομιλία του σε συνέδριο των 
ασφαλιστικών εταιριών ο Κ. Μητσο-
τάκης ανέφερε πως «η ιδιωτική 
ασφάλιση είναι μέρος της λύσης 
στην κοινωνική ασφάλιση και όχι 
του προβλήματός της». Φυσικά δεν 
περιμέναμε κάτι διαφορετικό, αφού 
άλλωστε η ΝΔ επίσημα πλέον έχει 
εκφραστεί υπέρ του συστήματος 
των τριών πυλώνων, με προεξάρ-
χοντα τον ρόλο της ιδιωτικής 
ασφάλισης.

Όμως γιατί δημιουργούνται τα 
προβλήματα στο σύστημα της κοι-
νωνικής ασφάλισης; Δυο είναι οι 
κυριότεροι λόγοι και έχουμε ανα-
φερθεί ξανά σε αυτούς. Ο ένας 
είναι η απαλλαγή του κράτους και 
της εργοδοσίας από την ευθύνη 
χρηματοδότησης του συστήματος 
και ο άλλος είναι η μεταφορά της 
ευθύνης αυτής στους ίδιους τους 
ασφαλισμένους μέσω της προσφυ-
γής τους στις ιδιωτικές ασφαλιστι-
κές εταιρίες, οι οποίες απαιτούν 
εδώ και χρόνια την θέσπιση κανό-
νων, που θα επιβάλλουν την πιο 
σταθερή και εξαπλωμένη είσοδό 
τους στην «αγορά» αυτή. Στόχος η 
μετατροπή των ασφαλισμένων 
από δικαιούχους των παροχών 
της δημόσιας ασφάλισης, σε 
πελάτες τους. Τον στόχο αυτόν 
εξυπηρετεί και η τροπολογία της 
κυβέρνησης «για κατάργηση των 
διατάξεων περί μείωσης των 
συντάξεων», όπου περνάει οδηγία 
της ΕΕ περί «διανομής ασφαλιστι-
κών προϊόντων» στις ασφαλιστι-
κές εταιρίες, προλαβαίνοντας και 
στο ζήτημα αυτό τη ΝΔ.

Και παρακολουθούμε την εξελι-
κτική διαδικασία αυτής της υπόθε-
σης εδώ και αρκετά χρόνια. Κατ’ 
αρχήν οι ιδιωτικοποίηση της ασφά-
λισης έχει ήδη καθιερωθεί, αφού 
είναι πολλά τα μονοπώλια του κλά-
δου, που έχουν απλώσει τις δρα-
στηριότητές τους και παρέχουν 
υπηρεσίες σε κάθε τομέα της 
ασφάλισης. Σε μερικούς μάλιστα, 
όπως η ασφάλιση ζωής και σωματι-
κής ακεραιότητας μονοπωλούν 
σχεδόν την παροχή υπηρεσιών, 
αφού το κράτος έχει στην ουσία 
αποσυρθεί. Κι αυτό έγινε με πολ-
λούς τρόπους. Πχ οι εργαζόμενοι- 
θύματα εργατικών ατυχημάτων είτε 
δεν έχουν καμιά αποζημίωση, είτε 
αυτή είναι μικρή, σε περίπτωση δε 
αναπηρίας τους, τα καινούργια 
ποσοστά αναπηρίας που θέσπισαν 
όλες οι κυβερνήσεις, ιδιαίτερα η 
σημερινή, για την παροχή επιδομά-
των, κάνουν σχεδόν ανύπαρκτη την 
δημόσια πρόνοια για τους ανθρώ-
πους αυτούς. Η παροχή οδοντια-
τρικών υπηρεσιών είναι καθαρά ιδι-
ωτική υπόθεση των ασθενών, η 
φαρμακευτική αγωγή σε πολλές 
περιπτώσεις το ίδιο κ.α.

Επίσης η παροχή δημόσιων υπη-
ρεσιών (στέγαση, νοσηλεία και 
θεραπευτική αγωγή σε ειδικά ιδρύ-
ματα) και οικονομικής ενίσχυσης 
(επιδόματα κλπ) σε άτομα με ειδι-
κές ανάγκες καθίσταται όλο και πιο 
ισχνή. Αντικειμενικά όλοι όσοι βρί-
σκονται σε τέτοιες καταστάσεις 
αναγκάζονται, όσοι φυσικά έχουν 
ακόμα κάποια οικονομική αντοχή- 
ένας χρόνια άνεργος σίγουρα δεν 
την έχει- να προσφεύγουν στην ιδι-
ωτική ασφάλιση. Σε μεγάλο βαθμό 
το ίδιο ισχύει και για τον κλάδο 
σύνταξης. Μάλιστα εδώ το ίδιο το 
κράτος σου λέει στα ίσια ότι «κοίτα-
ξε η δημόσια σύνταξη, μαζί με την 
ανταποδοτική του ΕΦΚΑ που θα 
παίρνεις θα είναι 600- 700 ευρώ, 
οπότε αν δεν σου φτάνουν, πήγαινε 
σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία να 
συμπληρώσεις τη σύνταξή σου με 
κάποιο συμβόλαιο». Το ίδιο θα 
κάνουν και τα επαγγελματικά 
ταμεία, αφού θα συνάπτουν συμβό-
λαια με εταιρίες, με την οικονομική 
συνδρομή των ασφαλισμένων.

Παρ’ όλο λοιπόν που ο ιδιωτικός 
τομέας έχει αναπτυχθεί αρκετά, το 
ποσοστό αυτό δεν θεωρείται ικανο-
ποιητικό για τα μονοπώλια, αφού 
ακόμα το δημόσιο καλύπτει το 
μεγαλύτερο μέρος της ασφάλισης. 
Για τα μονοπώλια αυτό σημαίνει 
απώλεια μεγάλων κερδών.

Η ΝΔ λοιπόν, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ 
και τα άλλα αστικά κόμματα, σαν 
ντήλερς άλλωστε των ιδιωτικών 
συμφερόντων, υπερασπίζεται και 
υπόσχεται την ιδιωτικοποίηση 
ακόμα μεγαλύτερου ποσοστού της 
δημόσιας ασφαλιστικής κάλυψης. 
Η ιδιωτική ασφάλιση ακριβώς 
είναι μέρος του προβλήματος, 
αφού για χάρη της προωθούνται 
όλες αυτές οι αντιλαϊκές και αντια-
σφαλιστικές ρυθμίσεις και μέτρα. 
Η ιδιωτική ασφάλιση όχι μόνο δεν 
μπορεί να δώσει λύσεις υπέρ του 
λαού, αλλά όπου έχει εφαρμοστεί, 
ειδικά σε μεγάλη κλίμακα όπως 
στις ΗΠΑ, η κατάσταση για τα 
λαϊκά στρώματα δραματοποιείται, 
αφού εκατομμύρια πολίτες αδυνα-
τούν να ανταποκριθούν στα απαι-
τούμενα ασφάλιστρα των συμβο-
λαίων, μένοντας ξεκρέμαστοι από 
υγειονομική και συνταξιοδοτική 
κάλυψη.

Αποκρούουμε τις θέσεις της ΝΔ 
και των άλλων. Απαιτούμε δημόσια, 
καθολική, δωρεάν ασφάλιση και 
παροχή υπηρεσιών υγείας για 
όλους, μέτρα ενίσχυσης της δημό-
σιας κάλυψης των αναγκών των 
ατόμων με ειδικές ανάγκες, την 
προστασία των εργατών που παθαί-
νουν εργατικά ατυχήματα. Δημό-
σιο, με την κάλυψη του κράτους, 
σύστημα συνταξιοδότησης με 
συντάξεις που να καλύπτουν τις 
σύγχρονες ανάγκες μιας αξιοπρε-
πούς διαβίωσης λχ με τα σημερινά 
δεδομένα κατώτερη σύνταξη 600 
ευρώ.

Κι επειδή έρχονται εκλογές 
καλό είναι να θυμόμαστε τις θέσεις 
αυτές της ΝΔ, πριν αποφασίσου-
με. Θα διαλέξουμε αυτό το κόμμα 
που υπόσχεται να μας οδηγήσει 
στις δαγκάνες των μεγάλων ιδιωτι-
κών συμφερόντων, όπως ακριβώς 
έχει θεσπίσει και η σημερινή 
κυβέρνηση, ή δυνάμεις που τάσ-
σονται υπέρ των προτάσεων και 
των δικών μας αναγκών. Πάντως 
ανεξάρτητα από τις εκλογικές δια-
δικασίες εμείς δεν θα πάψουμε να 
αγωνιζόμαστε υπερασπιζόμενοι 
και διεκδικώντας τις δικές απαιτή-
σεις.

Α σ τ ε ί α  κ α ι  σ ο β α ρ ά
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ΝΔ και ασφαλιστικό
Καμάρωνε ο Α. Τσίπρας στην ομιλία του στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, πως «ακόμα κι οι ομοϊδεάτες της 

ΝΔ στην Ευρώπη (δηλαδή το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα) διακρίνουν πως ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνησή 
του είναι πιο αξιόπιστοι (από την ΝΔ και τις δικές της κυβερνήσεις)… που κατάφεραν να πετύχουν 
πλεονάσματα και να πιάσουν τους στόχους… (που ΝΔ και οι άλλοι) ποτέ δεν κατάφεραν να τους 
πιάσουν, παρ’ όλο που έβαζαν μέτρα επί μέτρων»!!! Υποτίθεται πως το ΕΛΚ είναι αντίπαλο στην αρι-
στεροκεντροαριστερά του ΣΥΡΙΖΑ. Και θα έπρεπε να καταγγέλλει την κυβέρνησή του για την πολιτι-
κή της, όπως κάνει η ΝΔ. Αντί αυτού όμως ο ΣΥΡΙΖΑ εισπράττει τα εύσημα από το ΕΛΚ, σύμφωνα με 
τα λεγόμενα του ίδιου του Τσίπρα, φυσικά προς μεγάλη δυσαρέσκεια του Κυριάκου!! Όμως το ΕΛΚ 
είναι το πούρο νεοφιλελεύθερο κόμμα στην ΕΕ, το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ και οι δικοί του ομοϊδεάτες καταγ-
γέλλουν. Για να παινεύει όμως το ΕΛΚ την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κάτι «διακρίνει», όπως παραδέχεται 
ο πρωθυπουργός μας. Τι θα διέκρινε σαν αρεστό στις ιδέες του και θα παίνευε το ΕΛΚ σε μια κυβέρ-
νηση; Μα την νεοφιλελεύθερη πολιτική της. «Τι χρείαν έχωμεν άλλων μαρτύρων» για τα χαρακτηρι-
στικά της πολιτικής της κυβέρνησής μας.

Και μιας και ο λόγος για τους νεοφιλελεύθερους ακούσαμε τον Κατρούγκαλο σε ρ/φ συνέντευ-
ξή του να δηλώνει πως στην ΕΕ «η νεοφιλελεύθερη πολιτική που εφαρμόζουν τα κόμματα αυτά 
κάνει τους φτωχούς- φτωχότερους και τους πλούσιους- πλουσιότερους»!! Ενώ εδώ στην χώρα 
μας η κυβερνητική πολιτική κάνει τους φτωχούς πλουσιότερους και τους πλούσιους φτωχότε-
ρους… Τι άλλο θα ακούσουν τα αυτιά μας… Όμως δεν πουλάνε τρέλα οι ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ. Θράσος 
πουλάνε, θράσος!!

Ο ίδιος υπουργός σε δήλωσή του αναφορικά με τον «στρατηγικό διάλογο» μεταξύ των κυβερνήσεων 
ΗΠΑ και Ελλάδας στις 13/12 στην Ουάσιγκτον είπε πως αυτός είναι «διάλογος μεταξύ των δυο λαών 
(αμερικάνων και ελλήνων)- με στόχο- την προσέγγιση των πολιτών των δυο χωρών»!! Πάντως εμείς δεν 
πρόκειται να κάνουμε κουβέντα, ούτε θα προσεγγίσουμε κανέναν αμερικανό πολίτη, εκτός ίσως από 
τους ξενοδοχοϋπάλληλους και τα γκαρσόνια που θα περιποιούνται τους αμερικανούς τουρίστες το 
καλοκαίρι στα ξενοδοχεία και τις ταβέρνες. Please sir, yes sir και thank you sir. Ακριβώς τον διάλογο 
που κάνουν ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί του με τον Τρραμπ και τον Πάιατ…

Είδαμε σε ντοκυμαντέρ τον χουντικό Παπαδόπουλο σε μια από τις πρώτες δηλώσεις του, όταν 
είχε επικρατήσει το στρατιωτικό πραξικόπημα και αυτός είχε αυτοανακηρυχτεί «πρωθυπουργός», 
να λέει πως «πρέπει να περιορίσωμεν την (λαϊκή βέβαια) κατανάλωσιν και να φέρωμεν επενδύ-
σεις και την ανάπτυξην (των καπιταλιστών βέβαια)». Και θυμηθήκαμε τον Κ. Καραμανλή, που κι 
εκείνος σε μια από τις πρώτες δηλώσεις του, σαν πρωθυπουργός, μετά την πτώση της χούντας, 
επαναλάμβανε τα ίδια. Επίσης στα χρόνια της κρίσης παίζει πολύ το ίδιο- με άλλα λόγια- επιχεί-
ρημα, ότι δηλαδή «καταναλώνουμε (ο λαός) περισσότερα απ’ όσα παράγουμε (ο λαός πάλι)», 
θέλοντας με αυτό να ρίξουν- από την ίδια οπτική πλευρά- τις ευθύνες της καπιταλιστικής κρίσης 
στο… σπάταλο λαό!!. Φυσικά κρύβουν πως ο μόνος που παράγει είναι η εργατική τάξη, ενώ ο 
μόνιμος σπάταλος είναι η αστική, που επί πλέον δεν παράγει τίποτα, σαν παράσιτο που είναι. Κι 
ύστερα συνειδητοποιήσαμε πως αυτά τα λόγια περί «μη επιστροφής στις παθογένειες- του λαϊ-
κού σπάταλου- παρελθόντος και στην ανάπτυξη» κάτι μας θυμίζουν σε σχέση με το σήμερα. Από 
κάποιους τα ακούμε και ξανά. Ποιους άραγε… ποιους άραγε. 

Βγαίνει πάντως κι ένα συμπέρασμα από τα γεγονότα αυτά. Πως το αστικό κράτος με τη μία ή 
την άλλη μορφή, αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία ή στρατιωτική δικτατορία, με τα ίδια επιχει-
ρήματα επιβάλλει τα ίδια αποτελέσματα σε βάρος του λαού και υπέρ του κεφαλαίου.

Εν όψει της έναρξης του στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ- Ελλάδας δημοσιεύματα αμερικανικών 
κύκλων, που συνδέονται με την αμερικάνικη πρεσβεία, έδωσαν το στίγμα του ρόλου που θα αναθέ-
σουν στη χώρα μας στα πλαίσια αυτού του διαλόγου. Ναι έτσι ακριβώς. Θα μας αναθέσουν. Σαν 
Μπόσηδες, σαν αφεντικά. Θα μας αναθέσουν κι εμείς θα εκτελούμε. Εκτελεστικά όργανα των αμερι-
κανών θα γίνουμε- θα αναρωτηθεί κάποιος και τώρα τι είμαστε;-, θα παίζουμε το ρόλο που αυτοί 
θέλουν. Η υποταγή με ξεκάθαρα τα στοιχεία της εθελοδουλείας, ο «τσιρακισμός» στο φόρτε του. 
Αυτή είναι η «περήφανη, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική» της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ. Πως 
μας θέλουν λοιπόν οι ΗΠΑ; Σαν μια «μικρή Νότια Κορέα». Έτσι ακριβώς. Νότια Κορέα βέβαια δεν 
μπορούμε να γίνουμε, δεν είμαστε και Κορεάτες. Και μπορεί πριν εξήντα τόσα χρόνια εμείς να βοη-
θήσαμε την Νότια Κορέα να γίνει αυτή που είναι, και πάλι κατ’ εντολή των ΗΠΑ, όχι όμως και να 
γίνουμε πιστό αντίγραφό της. Μικρό όμως ναι. Από μια άποψη αυτό είναι… ανακουφιστικό. Γιατί στην 
περίπτωση αυτή δεν κινδυνεύουμε να γίνουμε Βόρεια Κορέα, όπως φοβούνται κάποιοι (δημοσιογρά-
φοι, πολιτικολογούντες και πολιτικάντηδες, καθηγητάδες πολύξεροι κ.α.) χρόνια τώρα και μας απει-
λούν με αυτό το γελοίο επιχείρημα- ερώτημα. Τουλάχιστον θα γλιτώσουμε από αυτούς τους… 
μικρούς γελοίους.

Στην ίδια πάνω – κάτω λογική η Κύπρος ξεκινάει τον δικό της διάλογο με τις ΗΠΑ, με στόχο να 
στηθούν αμερικάνικες βάσεις στο νησί, με τον φερετζέ των «ανθρωπιστικών» αποστολών. Κι έτσι, 
εκεί που τόσα χρόνια ένα από τα κυρίαρχα αιτήματα για την λύση του Κυπριακού στη βάση των 
αποφάσεων του ΟΗΕ ήταν η αποχώρηση των τούρκικων στρατευμάτων, τώρα αυτό εμπλουτίζεται 
με την αποβίβαση και αμερικάνικων. Για να λυθεί το Κυπριακό. Όχι βέβαια στη βάση αυτή, αλλά 
σε εκείνη του διαμελισμού σύμφωνα με τα συμφέροντα των ιμπεριαλιστικών συμφερόντων. Βλέπε 
ΕΧΧΟΝ MOBIL και άλλα τέτοια «ανθρωπιστικά» ιδρύματα.

Επιστροφή στην κανονικότητα και πάλι. Στην οποία ένα στα δύο νοικοκυριά δεν μπορεί να θερμά-
νει το σπίτι του. Και άλλοι τόσοι περιμένουν από το… ανοιξιάτικο επίδομα θέρμανσης, για να ζεστά-
νουν το κοκαλάκι τους το χειμώνα που θα έχει περάσει!!. Εκείνοι που αντέχουν ακόμα να αγοράσουν 
πετρέλαιο θέρμανσης γίνονται όλο και λιγότεροι. Για το κοινωνικό μέρισμα- μοίρασμα ελεημοσύνης 
(την απτή απόδειξη της γενικευμένης φτώχειας) εγκρίθηκαν 1.2 εκατομμύρια αιτήσεις, ενώ αυτές 
που κατατέθηκαν ήταν πολύ περισσότερες. Αν αυτό είναι κανονικότητα, πως θα ήταν η αντικανονικό-
τητα;

Ομολογούμε πως αυτό μας είχε ξεφύγει. Μας το γνωστοποίησε όμως ο  κυβερνητικός εκπρό-
σωπος Τζανακόπουλος σε ρ/φ συνέντευξή του. Ότι ο Σταύρος Θεοδωράκης «με καθαρότητα και 
ειλικρίνεια είχε δηλώσει επίσημα πως (λόγω του Σκοπιανού) δεν θα γίνει… κατσαρίδα (!!!!!) σε 
σκοπιμότητες άλλων…». Δηλαδή αν υπέκυπτε σε τέτοιες σκοπιμότητες θα είχε γίνει κατσαρίδα; 
Τόσο χαμηλά έχουν κατεβάσει το επίπεδο των πολιτικών αλισβερισιών τους μερικοί. Σαν τα ζωύ-
φια που τα πατάς και τα λιώνεις.

Επίσης ο Τζανακόπουλος μας ενημέρωσε πως ο Καμμένος δήλωσε πως «δεν θα συμπλεύσει με 
την ΝΔ και τα ακροδεξιά στοιχεία της για να ανατραπεί η κυβέρνηση». Απόλυτα φυσικό. Τι δουλειά 
έχει ένας ακροδεξιός με τους ακροδεξιούς όταν έχει με τους… αριστερούς!!

Ο Βρούτσης της ΝΔ δήλωσε πως επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ εφαρμόστηκαν 17 αχρείαστοι 
νόμοι για τις συντάξεις. Δεν είπε όμως κουβέντα γι’ αυτούς που ψηφίστηκαν επί ΝΔ. Ήταν χρει-
αζούμενοι;

Ελεύθεροι οι αστυνομικοί που κλωτσοπάτησαν τον Ζακ Κωστόπουλο.
Ελεύθεροι οι δύο βασικοί υπεύθυνοι για τον θάνατό του.
Ελεύθερος ο δράστης του ξυλοδαρμού μετανάστη στη Λέσβο.
Ο Ζακ Κωστόπουλος απλά προσπάθησε να βρει καταφύγιο χωρίς να πειράξει κανέναν και βρέθη-

κε στον τάφο. Φανταστείτε να είχε αυτός χτυπήσει τους δύο και τους αστυνομικούς. Αν ο μετανάστης 
είχε χτυπήσει τον άλλο θα ήταν στη φυλακή.

Ως γνωστόν η ζυγαριά της δικαιοσύνης δεν ισορροπεί σωστά στο σύστημα αυτό.
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Το ποιηματάκι μας
Προσωπική διαφορά
έχουμε εμείς οι δύο.
Εσύ έχεις όλα τα συν
κι εγώ έχω τα μείον.
Προσωπική διαφορά
και λες δεν θα την κόψεις,
μα ξέρω το μαχαίρι σου
πως έχει δύο όψεις.
Πάνω απ’ το κεφάλι μου
θα το ‘χεις κρεμασμένο,
θα με καρφώσεις με αυτό
αν με βρεις κοιμισμένο.
Προσωπική διαφορά
τα χρόνια δουλεμένα,
και αύριο- μεθαύριο 
θα ‘ναι μεσ’ στα κλεμμένα.
Προσωπικές διαφορές
και δυο χωριών χωριάτες,
εσύ ‘σαι με τα’ αφεντικά
κι εγώ με τους εργάτες.
Μια μέρα θα τις λύσουμε
στα μέτρα τα δικά μου,
μαζί με τα αφεντικά
θ’ αδειάσεις τη γωνιά μου.

Ο εξευτελισμός των 
συνταξιολόγων

και μεγαλοδικηγόρων
Ξεφουσκώνει η προσπάθεια των μεγαλοδικηγόρων να 

εγκλωβίσουν τους συνταξιούχους στη διαδικασία των 
αγωγών, μέσω των αιτήσεων προς τον ΕΦΚΑ για επι-
στροφή των αναδρομικών από τις παράνομες παρακρα-
τήσεις των 13ου και 14ου μισθών και την εισφορά αλλη-
λεγγύης. Έδωσαν τα προπαγανδιστικά και εκβιαστικά… 
ρέστα τους για να καταφέρουν να οδηγήσουν τους 
συνταξιούχους στη λογική αυτή, που θα έριχνε στην 
τσέπη τους τα… ρέστα των συνταξιούχων.

Όμως όπως το ψέμα, έτσι και η απάτη έχει κοντά 
ποδάρια. Η αγωνιστική αντιπαράθεση του συνταξιουχι-
κού κινήματος με την κυβερνητική πολιτική έπαιξε τον 
πρωταγωνιστικό ρόλο στο ξεσκέπασμα της απάτης 
αυτής, στην αποκάλυψη των κερδοσκοπικών σκοπιμο-
τήτων αυτών των κύκλων. Κάτω από την πίεση των αγώ-
νων η κυβέρνηση για άλλη μια φορά δεσμεύτηκε πως αν 
αποφασίσει να επιστρέψει κάτι από αυτά, θα το κάνει για 
όλους τους συνταξιούχους, ανεξάρτητα αν έχουν κατα-
θέσει αιτήσεις και αγωγές ή όχι. Φυσικά αυτό το κυβερ-
νητικό αν είναι που πρέπει με την ένταση των αγώνων 
μας να μετατρέψουμε σε να, οδηγώντας έτσι σε οριστική 
αποτυχία τα κερδοσκοπικά σχέδια των όρνιων αυτών.

Βέβαια δεν θα εγκαταλείψουν έτσι εύκολα τις προ-
σπάθειές τους, γι’ αυτό έχουν ξεκινήσει μια νέα εκστρα-
τεία «ενημέρωσης» των συνταξιούχων για τις δικές τους 
δήθεν επιτυχείς διαδικασίες, ενώ έχουν ήδη κυκλοφορή-
σει και φήμες για την κάθοδο των πρωταγωνιστών αυτής 
της σκευωρίας στην πολιτική, εκλογική αρένα, ζητώντας 
την υποστήριξη των συνταξιούχων, υποψήφιων θυμάτων 
τους. Στόχος η μετατροπή της υποστήριξης αυτής σε 
πελατολόγια των δικηγορικών γραφείων τους. Δυόμιση 
εκατομμύρια είναι οι… πελάτες και «είναι πολλά τα λεφτά 
Άρη», για να παραιτηθούν από την προσπάθεια να τα 
καρπωθούν.

Αποφεύγουμε τις παγίδες αυτές, απομονώνουμε 
τους σχεδιαστές τους, δυναμώνουμε τα μπλοκ των 
αγωνιστικών δραστηριοτήτων μας, εντείνουμε την 
πίεση προς την κυβέρνηση, συνειδητοποιούμε πως 
δεν υπάρχει άλλος δρόμος και άλλος τρόπος από 
αυτόν του αγώνα. Κι αυτόν ακολουθούμε.

Νέα επεισόδια είχαμε 
στην αντιπαράθεση, στη 
φάση αυτή, των ιμπεριαλι-
στικών δυνάμεων της 
δύσης (ΗΠΑ- ΕΕ- ΝΑΤΟ) 
με αυτές της ανατολής 
(Ρωσία), σε στρατιωτικό 
και οικονομικό πλαίσιο. 
Με την Κίνα μέχρι στιγμής 
εκφράζεται με την επιβο-
λή οικονομικών δασμών 
μεταξύ αυτής και των 
ΗΠΑ.

Έτσι σε δυο αλλεπάλ-
ληλα επεισόδια οι ΗΠΑ 
ανακοίνωσαν κατά πρώ-
τον την αποχώρησή τους 
από τη συμφωνία μη διά-
δοσης πυρηνικών όπλων 
μεσαίου βεληνεκούς, 
κατηγορώντας τη Ρωσία 
ότι την παραβιάζει και στο 
δεύτερο σε μια  υπόθεση, 
που μυρίζει προβοκάτσια 
στημένη, η Ρωσία υποχρε-
ώθηκε να επέμβει και να 
συλλάβει ουκρανικά πολε-
μικά πλοία. Αμέσως συνέ-
βησαν τα εξής: Το ΝΑΤΟ, 
δηλαδή όλοι οι εταίροι 
συντάχθηκαν με τις ΗΠΑ 
και τις προφάσεις τους 
για τη συμφωνία και για 
την καταδίκη της Ρωσίας 
για το δεύτερο περιστατι-
κό. Παράλληλα ο Πρόε-
δρος της Ουκρανίας από 
την επόμενη μέρα του 
περιστατικού άρχισε να 
πιέζει ασφυκτικά τη Γερ-
μανία να ακυρώσει την 
κατασκευή του αγωγού 
NORTH STREAM, που θα 
μεταφέρει ρωσικό φυσικό 
αέριο στη Γερμανία. Ζητά 
επίσης επίμονα από τις 
ΝΑΤΟικές χώρες και ειδι-
κά (πάλι) από τη Γερμα-
νία, να στείλουν στη 
Μαύρη θάλασσα πιο ισχυ-
ρές πολεμικές δυνάμεις. 
Ποιος είναι ο πρώτος 
που έθεσε σε πρώτη 
γραμμή την απαίτηση 
ακύρωσης της κατασκευ-
ής του αγωγού; Οι ΗΠΑ, 
που έχουν εκφράσει 
ανοιχτά την δυσαρέσκεια 
και διαφωνία τους για 
τον αγωγό αυτό. Ποιος 
ενισχύει την παρουσία 
του στη Μαύρη Θάλασ-
σα; Το ΝΑΤΟ. Η σύμπτω-
ση δεν είναι τυχαία. 
Άλλωστε ο Ποροσένκο 
ανέβηκε στην εξουσία 
στην Ουκρανία με την 
ανοιχτή επέμβαση και 
υποστήριξη των ΗΠΑ και 
της ΕΕ.

Ταυτόχρονα ΗΠΑ και 
ΝΑΤΟ έχουν ήδη αναπτύ-
ξει στρατιωτικές δυνάμεις 
σε όλες τις χώρες, που 
γειτνιάζουν με τον Ρωσικό 
ζωτικό χώρο, προωθώ-
ντας την ολοκλήρωση της 

στρατιωτικής περικύκλω-
σή της. ΝΑΤΟ και ΗΠΑ 
αναπτύσσουν ένα πυκνό 
σύστημα στρατιωτικών 
βάσεων για πεζικό, αερο-
πορία και ναυτικό σε όλες 
τις χώρες- μέλη του ΝΑΤΟ 
στην ευρύτερη περιοχή 
(και στη χώρα μας), 
πυκνώνουν τις ασκήσεις 
και περιπολίες.

Σε εξέλιξη επίσης είναι 
η εγκατάσταση νέων αμε-
ρικάνικων οπλικών συστη-
μάτων μαζικής καταστρο-
φής- και πυρηνικών. Το 
σχέδιο για τον Άραξο βρί-
σκεται σε εξέλιξη. Οι ΗΠΑ 
ελπίζουν πως έτσι θα 
αποφύγουν να δεχτούν 
αυτές τέτοια πλήγματα, 
αφού στόχος τους είναι η 
σύγκρουση να περιορι-
στεί στο ευρωπαϊκό 
κύρια έδαφος.

Από την άλλη η Ρωσία 
προειδοποιεί ότι θα απα-
ντήσει σε όλες αυτές τις 
ενέργειες αναπτύσσοντας 
τα δικά της αμυντικά και 
επιθετικά οπλικά συστή-
ματα- και νέα, ενώ επίση-
μα ανακοίνωσε πως στό-
χος των στρατηγικών 
πληγμάτων, με τα οποία 
θα απαντήσει, θα είναι 
και χώρες, που έχουν 
στο έδαφός τους πυρηνι-
κά όπλα. Καλή ώρα η 
Ελλάδα. 

Η κατάσταση δεν έχει 
ξεφύγει ακόμα από τον 
«έλεγχο». Τα ιμπεριαλιστι-
κά αλισβερίσια πάνε πακέ-
το με τις αντιπαραθέσεις. 
Παράδειγμα η επίσκεψη 
του Τσίπρα στη Μόσχα 
λίγες μόνο μέρες μετά το 
ομόφωνο ψήφισμα (και η 
χώρα μας το ψήφισε) των 
υπουργών εξωτερικών 
των ΝΑΤΟικών χωρών σε 
βάρος της Ρωσίας. Αυτά 
δεν ακυρώνουν τους 
τεράστιους κινδύνους για 
τους λαούς. Ούτε θα μπο-
ρέσουν να συγκρατήσουν 
μια οριστική σύγκρουση, 
όταν τα πράγματα θα 
φτάσουν στο «αμήν», όταν 
τα μεγαθήρια θα εκτιμή-
σουν και αποφασίσουν 
πως δεν υπάρχει άλλος 
τρόπος από έναν πιο γενι-
κευμένο πόλεμο. 

Κι εδώ είναι που τα 
αντιιμπεριαλιστικά- αντι-
πολεμικά κινήματα 
(εργατικά και λαϊκά) 
όλων των χωρών και ειδι-
κά των ευρωπαϊκών, 
πρέπει να απαντήσουν 
δυναμώνοντας τις δρά-
σεις τους, τους αγώνες 
τους ενάντια στα σχέδια 
αυτά.

Ιμπεριαλιστικές 
συγκρούσεις: τα πυκνά 

σύννεφα του γενικευμένου 
πολέμου μαυρίζουν

Ξαμολύθηκε η ΧΑ στα γυμνάσια και λύκεια ειδικά της 
Β. Ελλάδας να ξεσηκώσει τους μαθητές για το Μακεδο-
νικό. Νύχτα κρεμούσε πανό που καλούσαν τους μαθητές 
να κάνουν καταλήψεις των σχολείων, άνθρωποί της πρω-
τοστατούσαν στην παρέμβαση αυτή, βουλευτές της την 
επικροτούσαν και την ενίσχυαν. Μαζί με τα αστικά ΜΜΕ, 
που- συνεπή στον ρόλο της συκοφάντησης και υπονό-
μευσης του μαθητικού και νεολαιίστικου κινήματος- έκα-
ναν την τρίχα- τριχιά. Φυσικά «οι κόποι τους δεν έπιασαν 
τόπο». Τα αντιφασιστικά αντανακλαστικά των μαθητών 
λειτούργησαν σωστά και οι χρυσαυγίτικες προβοκάτσι-
ες έπεσαν στο κενό και ξεφούσκωσαν.

Ένα όμως από τα κυρίαρχα συνθήματα που προσπά-
θησαν να περάσουν ήταν το «στα όπλα- στα όπλα- να 
πάρουμε τα Σκόπια». Με απλά λόγια προπαγάνδιζαν την 
κήρυξη του πολέμου στην ΠΓΔΜ και καλούσαν τους 
μαθητές να την αποδεχτούν. Να αποδεχτούν τι; Να πάνε 
τα αδέρφια τους, τα ξαδέρφια τους, οι φίλοι τους, ακόμα 
και οι ίδιοι να πολεμήσουν, να σκοτωθούν, να σακατευ-
τούν; Για ποιο λόγο; Για ποιών το χατίρι; Γιατί οι χρυσαυ-
γίτες δεν θα πολεμήσουν, παρά τα μεγάλα δήθεν πατρι-
ωτικά συνθήματά τους. Φυσικά η ΧΑ ξέρει πως κάτι 
τέτοιο- πόλεμος- δεν πρόκειται να γίνει. Αν μάλιστα 
υπολογίσουμε πως πολύ σύντομα η ΠΓΔΜ θα είναι μέλος 
του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, αυτό το ενδεχόμενο είναι ανύπαρ-
κτο. Η ΧΑ πουλάει «πολεμικό πατριωτισμό» εκ του 
ασφαλούς. Πως το λέει ο λαός; «Τσάμπα μάγκες». Παρι-
στάνουν τους μάγκες μόνο όταν επιτίθενται πολλοί μαζί 
και σκοτώνουν αντιφασίστες- Παύλος Φύσσας- και ξεμο-
ναχιασμένους μετανάστες, όπως έκανε ο φασίστας 
μέλος της ΧΑ στην Κέρκυρα. Ας το ξέρουν όμως. Η νεο-
λαία μας, οι μαθητές δεν πέφτουν στις παγίδες τους. 
Μικροί μπορεί να είναι, όμως έχουν μεγάλο αγωνιστικό 
ένστικτο και φρόνημα, μαθαίνουν από την ηλικία αυτή να 
διεκδικούν τα πραγματικά δικαιώματά τους. Διδάσκονται 
στην πράξη τον πατριωτισμό των αγώνων, της ανυπα-
κοής στα κελεύσματα της καπιταλιστικής εξουσίας. Και 
απομονώνουν τις φασιστικές κραυγές και εξαλλοσύ-
νες, που υπηρετούν πιστά αυτήν την εξουσία.

Φασιστική επιδρομή στα 
σχολεία

Πόσες φορές έχουμε 
ακούσει για τον περίφημο 
αυτόν πολιτικό πολιτισμό 
από τα αστικά κόμματα. 
Πόσο καμαρώνουν γι’ 
αυτόν και πόσο προσέ-
χουν να μην τον προσβά-
λουν. 

Το ζήσαμε τις τελευταί-
ες αυτές τις μέρες. Το 
απόδειξαν στελέχη του 
αστικού πολιτικού προσω-
πικού και μάλιστα υψηλού 
επιπέδου, άλλοι μέσα 
στον ναό της δημοκρατί-
ας, τη Βουλή, κι άλλοι έξω 
απ’ αυτόν. 

Αναφερόμενος ο Πρω-
θυπουργός (!!) στη σχέση 
ΝΔ με τον Τατσόπουλο 
είπε: «Εσείς μπορείτε να 
βολευτείτε με διάφορα 
απολειφάδια της πολιτι-
κής ζωής, που πέρασαν 
από τα έδρανα του ΣΥΡΙ-
ΖΑ και επειδή είχαν περί-
εργη σχέση με τη μισή 
Αθήνα, έφυγαν από τα 
έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ και 
τώρα τους παίρνετε εσείς 
να τους εντάξετε στα δικά 
σας, μπας και πάνε και με 
την άλλη μισή Αθήνα».

Ο Τατσόπουλος έκανε 
λόγο για «πολιτική αλη-
τεία» του Πρωθυπουργού, 
ενώ σημείωσε ότι την 
περίοδο που χρημάτισε 
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κι 
έλεγε αυτά τα περί μισής 
Αθήνας ο Τσίπρας  δεν 
«έδειξε να ενοχλείται». 

Ο Κοτζιάς χαρακτήρισε 
πολιτικά πεθαμένο τον 
Καμμένο και το κόμμα 
του. Ο Καμμένος  τιτλο-
φόρησε τον Κοτζιά περι-
φερόμενο. 

«Κάτσε κάτω ρε γελοίε» 

- «κάτσε κάτω ρε τσόκα-
ρο» ήταν οι… ευγενέστα-
τες βρισιές, που αντάλλα-
ξαν βουλευτίνα και βου-
λευτής.

Είναι βέβαιο πως πλη-
σιάζοντας στις εκλογές 
θα δούμε και ακούσουμε 
περισσότερα. Όσο θα 
γίνεται πιο καθαρή η ταύ-
τισή τους στα κρίσιμα και 
σοβαρά ζητήματα, τόσο 
πιο πολύ θα σηκώνουν 
τους υβριστικούς τόνους 
για τα τριτεύοντα και 
λιγότερο αξιόλογα ζητή-
ματα.

Σε ένα πράγμα δεν θα 
τους ακούσουμε να αλλη-
λοβρίζονται και να αλλη-
λοκατηγορούνται. Στην 
εφαρμογή της αντεργατι-
κής και αντιλαϊκής πολιτι-
κής, στην εξυπηρέτηση 
των ιμπεριαλιστικών συμ-
φερόντων, στην αποδοχή 
όλων των αποφάσεων και 
σχεδιασμών της ΕΕ και 
του ΝΑΤΟ, των απαιτήσε-
ων των ΗΠΑ. Εκεί πράγ-
ματι ο πολιτικός πολιτι-
σμός τους θα έρχεται στα 
ίσια του, θα τους εκφρά-
ζει απόλυτα. Εκεί θα 
αλληλοεπαινούνται, μάλι-
στα θα επισημαίνουν ο 
ένας στον άλλο, πως χαί-
ρονται που επιτέλους 
ήρθε ο ένας στις θέσεις 
του άλλου.

Αυτά έχει ο δικομματι-
σμός- διπολισμός. Πότε 
θα το συνειδητοποιήσου-
με να τους γυρίσουμε μια 
και καλή την πλάτη; Και σ’ 
αυτούς και στον αντιλαϊ-
κό, πολιτικά…  βάρβαρο 
πολιτισμό τους.

Αστικός πολιτικός… 
πολιτισμός


