
Νέο Παναττικό συλλα-
λητήριο πραγματοποίησε 
στο κέντρο της Αθήνας, η 
ΣΕΑ  των Συνεργαζόμενων 
Συνταξιουχικών Οργανώ-
σεων και έδωσε συνέχεια 
στον μακρόχρονο και 
πολύμορφο αγώνα τους. 
Οι συγκεντρωμένοι έφεραν 
ξανά στο προσκήνιο τα 
δίκαια αιτήματα και τις 
διεκδικήσεις εκατομμυρίων 
συνταξιούχων, που δοκιμά-
στηκαν και συνεχίζουν να 
δοκιμάζονται σκληρά από 
την αντιασφαλιστική επίθε-
ση και τα υπόλοιπα αντιλα-
ϊκά μέτρα της σημερινής 
και των προηγούμενων 
κυβερνήσεων, που ενισχύ-
ονται διαρκώς για την υπη-
ρέτηση των συμφερόντων 
του κεφαλαίου.

Η συγκέντρωση στην 
Πλατεία Κλαυθμώνος ήταν 
μεγάλη. Πλήθος συνταξι-
ούχων, με τα μπλοκ των 
σωματείων και τα πανό 
τους γέμισαν το χώρο. 
Δυνατά ήχησαν τα συνθή-
ματα με τα αιτήματα αιχ-
μής, την κατάργηση όλων 
των αντιασφαλιστικών 
νόμων, την καταβολή της 
13ης και της 14ης σύντα-
ξης, την κατάργηση της 
απαράδεκτης διάταξης του 
νόμου Κατρούγκαλου για 
τις συντάξεις χηρείας που 
τις εκμηδενίζει, την απαίτη-
ση να μη μειωθεί το αφο-
ρολόγητο όριο, αλλά και 
την καταβολή όλων των 
παράνομα παρακρατηθέ-
ντων ποσών με πολιτική 
απόφαση που θα ισχύει για 

όλους τους συνταξιού-
χους. Στη συγκέντρωση 
παρευρέθηκε αντιπροσω-
πεία του ΠΑΜΕ. Μηνύματα 
συμπαράστασης ήρθαν 
από πολλά σωματεία και 
την Κίνηση Απόστρατων 
Αστυνομικών.

Μετά τις ομιλίες των 
εκπροσώπων των ομο-
σπονδιών οι συγκεντρωμέ-
νοι με μεγάλη και δυναμική 
πορεία πλησίασαν έως το 
Μέγαρο Μαξίμου, όπου 
όμως και πάλι τους περίμε-
ναν οι κλούβες και οι δυνά-
μεις της αστυνομίας με 
εντολή προφανώς του 
ίδιου του πρωθυπουργού 
να τους εμποδίσουν να 
φτάσουν μέχρι την πρωθυ-
πουργική έδρα. Κι αναρω-
τιόμαστε. Τι φοβούνται ο 
πρωθυπουργός ή οι εκπρό-
σωποί του και απαγορεύ-
ουν στους συνταξιούχους 
να πλησιάσουν εκεί. Άραγε 

θεωρούν μια συγκέντρωση 
συνταξιούχων επικίνδυνη 
για την πρωθυπουργική 
ηρεμία ; Ίσως,

Πάντως κάτω από την 
πίεση και την αποφασιστι-
κότητα των συγκεντρωμέ-
νων, έστω κι από μακριά, η 
κυβέρνηση αποδέχτηκε το 
αίτημα που είχαν υποβάλει 
οι Συνεργαζόμενες Συντα-
ξιουχικές Οργανώσεις για 
συνάντηση με τον πρωθυ-
πουργό, προκειμένου να 
δοθούν συγκεκριμένες 
απαντήσεις στα δίκαια και 
ζωτικά αιτήματά τους.

Όταν η πορεία έφτασε 
έξω από τη Βουλή, το σύν-
θημα «Με φιλοδωρήματα 
δεν μας ξεγελάτε, ντροπή 
σε σας που κυβερνάτε» 
δόνησε την ατμόσφαιρα. Η 
κυβέρνηση μάλιστα, σε μια 
προσπάθεια να εξαπατήσει 
προεκλογικά τους συνταξι-
ούχους, διέρρεε πως ίσως 

να έδινε κάποιο επίδομα εν 
όψει Πάσχα. Μιλώντας ο 
Δήμος Κουμπούρης στους 
συγκεντρωμένους τόνισε, 
«εμείς διεκδικούμε την επι-
στροφή και καταβολή της 
13ης και της 14ης σύντα-
ξης. Απαιτούμε τώρα το 
Δώρο του Πάσχα ολόκλη-
ρο, όχι τα διακοσάρια που 
μοιράζονται από τις τηλεο-
ράσεις προς άγραν 
ψήφων... Διεκδικούμε ό,τι 
μας έχει αφαιρεθεί. Τίποτα 
δεν ξεχνάμε ούτε νομιμο-
ποιούμε στη συνείδησή 
μας. Τις συντάξεις μας τις 
πληρώσαμε, δεν τις δανει-
στήκαμε, δεν τις χρωστάμε 
σε κανέναν δανειστή. Δεν 
θα θυσιάσουμε τα δικαιώ-
ματά μας στο βωμό της 
ανάπτυξης των τραπεζών 
και των μεγάλων επιχειρη-
ματικών ομίλων».

Τέλος, κάλεσε τους 
συνταξιούχους να συνεχί-
σουν σταθερά «στο δρόμο 
της τιμής και του αγώνα, 
μαζί με το εργατικό κίνημα» 
και  να δώσουν αγωνιστικό 
«παρών» και στο συλλαλη-
τήριο που οργάνωσαν τα 
συνδικάτα στο Πεδίον του 
Άρεως την ίδια μέρα το 
απόγευμα. Οι συνταξιούχοι 
ανταποκρίθηκαν μαζικά και 
στο προσκλητήριο αυτό 
και μαζί με τους εργάτες 
διατράνωσαν την απόφασή 
τους «για συνδικάτα εργα-
τών και όχι των εργοδο-
τών».
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Με τους αγώνες μας πετυχαίνουμε λύσεις σε προβλήμα-
τα. Συντάξεις χηρείας, συνταξιοδότηση συναδέλφων του 
ΟΑΕΕ με ρύθμιση 120 δόσεων. Συνεχίζουμε στον ίδιο 
δρόμο, συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Τον αγωνιστικό.

Κινητοποίηση-Συλλαλητήριο 
Συνταξιούχων στην Αθήνα 27 Μάρτη

Της... σύνταξης

Το απόστημα έσπασε
Γράφαμε στο προηγούμενο τεύχος του ΠΑ από τη 

στήλη αυτή για την ανάγκη να απαλλαχτεί το εργατικό 
κίνημα από τον εργοδοτικό- κυβερνητικό συνδικαλισμό. 
Από τότε μεσολάβησαν τα εκρηκτικά γεγονότα και οι 
ραγδαίες εξελίξεις σχετικά με το ζήτημα αυτό. Με οδηγό 
τις αποφάσεις και τις διακηρύξεις του ΠΑΜΕ με αφορμή 
και τη συμπλήρωση των 20 χρόνων ύπαρξης και δράσης 
του, το ταξικό εργατικό κίνημα έδρασε και παρενέβη 
αποφασιστικά και αποτελεσματικά στις άθλιες διεργασί-
ες που σκαρφίστηκε και προσπάθησε να υλοποιήσει η 
συνδικαλιστική μαφία της ΓΣΕΕ, ώστε να εκλέξει και πάλι 
μια πλειοψηφία διοίκησης, στηριγμένης από πλαστούς, 
νόθα εκλεγμένους αντιπροσώπους, εργοδότες ή εκπρο-
σώπους τους.

Με το προηγούμενο της παρέμβασης στο συνέδριο 
(που δεν έγινε ποτέ) της ΟΙΥΕ, η γραμμή δράσης ακο-
λούθησε τον ίδιο δρόμο. Μην αφήνοντας στην πλειοψη-
φία της διοίκησης της ΓΣΕΕ περιθώρια αντίδρασης, οι 
δυνάμεις του ΠΑΜΕ μπλοκάρισαν τις δύο προσπάθειές 
της να πραγματοποιήσει το σκάρτο συνέδριό της.

Καλαμάτα – Ρόδος. Τα δυο λιμάνια δεν μπόρεσαν να 
αποτελέσουν απάνεμα καταφύγια για την ευόδωση των 
βρωμερών σκοπών τους. Το ΠΑΜΕ ήταν εκεί. Εκπόρθησε 
τα θεόκλειστα κάστρα των δύο πεντάστερων ξενοδοχεί-
ων, τσάκισε τις φρουρές των μισθωτών μπράβων και 
τραμπούκων, που είχαν προσληφθεί για να εμποδίσουν 
την είσοδο των πραγματικών εκπροσώπων των εργατών. 
Χάλασε τις φιέστες και τα γλέντια του συρφετού των 
εργατοπατέρων, διέλυσε τις ελπίδες τους ότι θα τα κατά-
φερναν να θρονιαστούν για άλλη μια θητεία στο σβέρκο 
των εργαζομένων.

Ήδη η διοίκηση αυτή είναι έκπτωτη, έχει λήξει η 
θητεία της, δεν μπορεί ούτε να εκπροσωπεί τους εργαζό-
μενους, ούτε να αποφασίσει οποιαδήποτε καταστατική 
διαδικασία. Το απόστημα έσπασε. Η σαπίλα χύθηκε όλη 
έξω από το κτίριο της ΓΣΕΕ. Σιγά- σιγά θα φύγει και η 
βρώμα. Είναι καιρός η ανώτατη συνδικαλιστική οργάνω-
ση να βρεθεί στα χέρια των ταξικών δυνάμεων, να αναλά-
βει την πραγματική ευθύνη της απέναντι στους εργαζό-
μενους, να παίξει τον ουσιαστικό ρόλο της, αυτόν της 
οργάνωσης, συσπείρωσης, αγωνιστικής ενεργοποίησής 
τους για την υπεράσπιση και διεκδίκηση των κατακτήσε-
ων και αιτημάτων τους. Να βοηθήσει το δυνάμωμα της 
δράσης των συνδικάτων, τη μαζικοποίησή τους με ανορ-
γάνωτους εργαζόμενους, ειδικά της νέας γενιάς, να 
ενημερώσει σωστά, να δράσει με βάση τα συμφέροντα 
και τις ανάγκες του εργαζόμενου λαού, να συγκρουστεί 
με την εργοδοσία και την αντεργατική κυβερνητική πολι-
τική.

Ήρθε ο καιρός. Όσο δύσκολο κι αν είναι θα το κατα-
φέρουμε.

Εκ μέρους των συγκεντρωμένων αντιπροσωπεία της ΣΕΑ κατέθεσε 
νέο υπόμνημα προς τον κ. Πρωθυπουργό, όπου αναφέρει:

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ, 
Από τις 26.11.18 απευθυνθήκαμε σε εσάς 

με Υπόμνημα των αιτημάτων μας, με την 
παράκληση να δεχθείτε την αντιπροσωπία 
μας, έπειτα  από την προηγούμενη πριν από 
δύο χρόνια συνάντησή μας. 

Στις 15.12.18 πραγματοποιήσαμε Πανελλα-
δική Πανσυνταξιουχική συγκέντρωση στην 
Αθήνα μετά από 160 συγκεντρώσεις που 
πραγματοποιήσαμε οι συνταξιούχοι σε όλη 
την χώρα την χρονιά που πέρασε. Χιλιάδες 

συνταξιούχοι από όλα τα μέρη της χώρας  
έφθασαν στην Αθήνα και μαζί με τους συντα-
ξιούχους της Αττικής, πορευτήκαμε στο 
Μέγαρο Μαξίμου και ζητήσαμε συνάντηση 
μαζί σας. Ωστόσο η αντιπροσωπία μας συνα-
ντήθηκε με το κ. Γεώργιο Τσίπρα, (λόγω δικών 
σας ανειλημμένων υποχρεώσεων), ο οποίος 
υποσχέθηκε να κλείσει μαζί σας εκ νέου συνά-
ντηση σε εύλογο χρονικό διάστημα. Παρόλα 
αυτά από τότε μέχρι και σήμερα και παρά τις 
προσπάθειες μας να έρθουμε σε επικοινωνία 

μαζί σας (μέσω τηλεφωνικών συνδιαλέξεων 
με το γραφείο σας), αυτό δεν έγινε εφικτό.  

Τώρα θεωρώντας πως οι υποχρεώσεις σας 
είναι λιγότερες, στις 27 Μάρτη πραγματοποι-
ούμε συγκέντρωση στην Αθήνα γύρω στις 
12μ.μ. η πορεία μας θα είναι στο Μέγαρο 
Μαξίμου, όπου θα θέλαμε να δεχθείτε την 
αντιπροσωπία μας που εκπροσωπεί το σύνο-
λο των συνταξιούχων της χώρας, ώστε να 
συζητήσουμε τα προβλήματα που από καιρό 
σας έχουμε γνωστοποιήσει με υπόμνημά μας.
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Μετά την συνάντηση με 
τον κ. Πρωθυπουργό η ΣΕΑ 
εξέδωσε ανακοίνωση, όπου 
αναφέρει: 

«Στη συζήτηση με τον κ. 
Πρωθυπουργό τέθηκαν τα 
αιτήματα των συνταξιουχι-
κών οργανώσεων με βάση 
το υπόμνημα που είχαμε 
αποστείλει αρκετά νωρίτε-
ρα, με όλα τα προβλήματα 
που βαραίνουν την ζωή των 
απόμαχων της δουλειάς.

Από μεριάς της ΣΕΑ τονίστηκε ότι όλες 
οι διεκδικήσεις μας είναι δίκαιες και 
σωστές, γιατί όσα άδικα μας έχουν αφαι-
ρεθεί από όλες τις κυβερνήσεις, τα έχου-
με πληρώσει με την δουλειά και των 
αγώνα μιας ζωής. Οι εκατοντάδες κινητο-
ποιήσεις μας όλων των χρόνων τις κρίσης 
και οι 160 της περασμένης χρονιάς δεί-
χνουν ότι οι συνταξιούχοι με την μαζική 
τους συμμετοχή, απαιτούν άμεσες λύσεις 
στα καυτά προβλήματα τους.

Όλα αυτά τα χρόνια είχαμε σαρωτικές 
μειώσεις στις  συντάξεις μας, στις κοινω-
νικές παροχές, περιορισμό σε υγεία φάρ-
μακα νοσοκομεία. Όσα αγοράζουμε είναι 
πιο ακριβά. Είχαμε προγραμματίσει την 
ζωή μας με τα χρήματα που παίρναμε. 
Τώρα παίρνουμε τα μισά και λιγότερα και 
μας ζητούν να πληρώσουμε ότι χρωστάμε 
στο ακέραιο, που πολλοί συνταξιούχοι δεν 
μπορούν να ανταποκριθούν και κινδυνεύ-
ουν ακόμη να χάσουν και τα σπίτια τους.

Στην αναφορά του Πρωθυπουργού ότι 
τα μνημόνια τελείωσαν εμείς απαντούμε 
ότι τα βάσανά μας όχι. Ό,τι αυτά τα χρό-
νια μας αφαιρέθηκε ισχύει και νέα βάρη 
προστίθενται. Οι νεότεροι συνταξιούχοι 
που θα λάβουν την σύνταξή τους μετά το 
2019 θα έχουν νέα, μεγάλη μείωση με τη 
προσωπική διαφορά, οι παλαιότεροι είναι 
υπό προθεσμία για νέες περικοπές και  
δεν προβλέπεται να τους δοθούν αυξή-
σεις. Διεκδικούμε όλα μας τα αιτήματα 
του υπομνήματος που καταθέσαμε και 
απαιτούμε να αρχίσει η αποκατάσταση σε 
ότι μας έχει αφαιρεθεί.

Μπροστά στο Πάσχα να δοθεί άμεσα 
το δώρο και τα υπόλοιπα δώρα που άδικα 
μας έχουν αφαιρεθεί.

Να γίνει άμεση αποκατάσταση στις 
συντάξεις χηρείας στα προηγούμενα επί-
πεδα.

Να μην έχουμε καμία μείωση στο αφο-
ρολόγητο.

Να αποδοθούν άμεσα σε όλους τους 
δικαιούχους χωρίς κανένα προαπαιτούμε-
νο  όλες οι παράνομες παρακρατήσεις και 
τα αναδρομικά τους. Να προσληφθούν 
γιατροί, νοσηλευτές και να ανοίξουν τα 
κλειστά νοσοκομεία. Να μην πληρώνουμε 
τα φάρμακα και κρατήσεις για την υγεία 
από τις κύριες και επικουρικές συντάξεις, 
τα έχουμε πληρώσει. Να λυθεί το πρόβλη-
μα με τα χρωστούμενα  των συνταξιούχων 
του ΟΑΕΕ πάνω των 20χιλιάδων Ευρώ. 
Αναγνώριση της ανεργίας ως συντάξιμο 

χρόνο και στους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ 
όπως στο ΙΚΑ. Άμεση απόδοση σύνταξης 
για τους συνταξιούχους από το 2015 
μέχρι την εφαρμογή του νόμου 4387/16. 
Γρήγορη απονομή συντάξεων κύριων και 
επικουρικών και απόδοση εκκαθαριστικών 
σημειωμάτων.

Ο κ. Πρωθυπουργός αφού δέχθηκε το 
δίκαιο των αιτημάτων μας, επικαλέσθηκε 
στις δημοσιονομικές δυσκολίες και τα 
χρέη της χώρας,  για την ικανοποίηση 
τους. Δεσμεύθηκε μόνο  στην κατάθεση 
τροπολογίας για την χηρεία, την ρύθμιση 
με 120 δόσεις σε όσους ασφαλισμένους 
χρωστούν στα ασφαλιστικά ταμεία με κού-
ρεμα μέρους των οφειλομένων, ότι τον 
επόμενο χρόνο  θα μελετήσει η κυβέρνη-
ση την καταβολή των δώρων και ότι ο 
νόμος για την μείωση του αφορολόγητου 
δεν θα ισχύσει από την επόμενη χρονιά. 

Για τα παράνομα παρακρατηθέντα και 
την αναδρομικότητά τους απάντησε αρνη-
τικά γιατί το κόστος είναι μεγάλο.  

Από μεριάς της ΣΕΑ εκφράσαμε την 
διαφωνία μας. Δεν μπορούμε να συμφω-
νήσουμε, ότι για την δημοσιονομική κατά-
σταση της χώρας ευθύνονται οι συνταξι-
ούχοι και ό λαός. Τα 63 δισεκατομμύρια 
που αφαιρέθηκαν από τα ταμεία μας 
πήγαν στην ανακεφαλαιοποίηση των τρα-
πεζών που μέσα τους εξυπηρετούν όλα τα 
κεφάλαια, και ούτε ένα ευρώ δεν πήγε για 
την ανακεφαλαιοποίηση των ασφαλιστι-
κών μας ταμείων. Οι συνταξιούχοι με τις 
οργανώσεις τους είμαστε στις επάλξεις 
του αγώνα, γιατί γνωρίζουμε ότι οι κατα-
κτήσεις είναι αποτέλεσμα του αγώνα. Τις 
συντάξεις, την κοινωνική ασφάλιση τα 
δώρα, την δημόσια υγεία και το σύνολο 
των κατακτήσεων του λαού δεν το έδωσαν 
τα δικαστήρια οι αγωγές οι κυβερνήσεις, 
κατακτήθηκαν στο καμίνι του αγώνα με 
σκληρή ταξική πάλη. Ότι αυτό το διάστη-
μα καταφέραμε να αποκρούσουμε, να 
καθυστερήσουμε, αλλά και να κερδίσουμε 
όπως την επιστροφή για την υγεία, την 
εισφορά αλληλεγγύης στις επικουρικές 
συντάξεις, την μη εφαρμογή της προσωπι-
κής διαφοράς, στους παλιούς συνταξιού-
χους, για την χηρεία, είναι αποτέλεσμα 
μιας ασίγαστης αγωνιστικής δράσης των 
απόμαχων της δουλειάς όλα αυτά τα χρό-
νια. Κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. 
Θα συνεχίσουμε σταθερά σε αυτό τον 
δρόμο μαζί με τα παιδιά μας, μέχρι ο 
πλούτος που παράγουμε, να υπηρετήσει 
τις δικές μας σύγχρονες ανάγκες».

Συνάντηση της Επιτροπής της ΣΕΑ με τον 
Πρωθυπουργό

Αυτή έγινε στις 30/3, Σάββατο. Κατατέθηκαν προς τον πρωθυπουργό όλα 
τα αιτήματα, που είχαν άλλωστε αποσταλεί με το σχετικό υπόμνημα στην 

προηγούμενη κινητοποίηση στις 15/12/2018

Συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της ΟΣΙΚΑ
Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε Συνε-

δρίαση του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας στην Αθήνα στις 
17/4/2019 στα Γραφεία του Συλλόγου ΠΑΣΑΣ – ΔΕΗ με θέματα:

1. Εκτίμηση της δουλειάς μας το προηγούμενο διάστημα – προγραμ-
ματισμός. 

2. Διάφορες Ανακοινώσεις. 
Στο επόμενο τεύχος του ΠΑ θα υπάρξει αναφορά για τα θέματα της 

συνεδρίασης, τις εκτιμήσεις και τις αποφάσεις.

20 χρόνια ΠΑΜΕ
Με την οργάνωση μιας μεγάλης αγωνιστικής εκδήλωσης στο κλειστό γήπεδο του 
Νήαρ Ηστ στην Καισαριανή το ΠΑΜΕ γιόρτασε τα 20 χρόνια από την ίδρυσή του

Την κεντρική ομιλία έκανε ο 
Γιώργος Πέρρος τονίζοντας:

Πριν 20 χρόνια ακριβώς, στις 
3 Απρίλη του 1999, με τη συμμε-
τοχή εκατοντάδων συνδικαλι-
στών από δεκάδες σωματεία, 
ιδρύθηκε ως ανάγκη των καιρών 
το Πανεργατικό Αγωνιστικό 
Μέτωπο, ανοίγοντας μια νέα 
σελίδα για το ταξικό συνδικαλι-
στικό κίνημα, συνέχεια των 
πλούσιων παραδόσεων και των 
αξιών της εργατικής τάξης της 
χώρας μας. Δύο μέρες μετά, 
στις 5 Απρίλη, οι συνδικαλιστές της ΔΑΣ παραι-
τούνται από το προεδρείο της ΓΣΕΕ, πατώντας 
πάνω σε αυτές τις διαθέσεις, ταράζοντας τα 
λιμνάζοντα νερά της υποταγής στην ηγεσία της 
Συνομοσπονδίας.

Το ΠΑΜΕ στα 20 χρόνια ζωής του έχει δώσει 
σαφή και φανερά δείγματα για το χαρακτήρα 
του. Ξεπερνώντας απειλές, την τρομοκρατία 
και βρώμικες επιθέσεις, μπήκε μπροστά στην 
οργάνωση αγώνων και απεργιών, έδωσε κου-
ράγιο, δύναμη και ενέπνευσε χιλιάδες εργάτες, 
καθυστέρησε μέτρα, ήταν παρόν σε κάθε εργα-
τική διεκδίκηση. Τόσο στα χρόνια της καπιταλι-
στικής ανάπτυξης όσο και στα τελευταία, 
δύσκολα χρόνια της καπιταλιστικής κρίσης, δεν 
έβαλε νερό στο κρασί του, δεν μπήκε σε «κοι-
νωνικούς διαλόγους», δεν υιοθέτησε απόψεις 
και ιδεολογήματα του «κοινωνικού εταιρισμού» 
που έσκαβαν το λάκκο στους εργαζόμενους. 
Κανείς και ποτέ έως σήμερα δεν μπόρεσε να το 
βάλει στο χέρι.

Το ΠΑΜΕ απέδειξε στην πράξη πως δεν 
είναι άθροισμα παρατάξεων αλλά μαχητικό - 
ταξικό μέτωπο Σωματείων, Εργατικών Κέντρων, 
Ομοσπονδιών, Επιτροπών Αγώνα, ανένταχτων 
συνδικαλιστών και εργαζομένων. Δεν αντλεί τη 
δύναμη και το κύρος του από φανταχτερούς 
τίτλους και αγώνες της εικόνας, αλλά από την 
καθημερινή και αταλάντευτη παρουσία του στα 
εργοστάσια, στα γιαπιά, στα γραφεία και στα 
εμπορομάγαζα, στα ξενοδοχεία, στα λιμάνια 
και σε κάθε εργασιακό χώρο, από την πλούσια 
δράση και τους αγώνες του.

Γι' αυτό και σήμερα, και από αυτό το βήμα, 
καλούμε σε συμπόρευση, σε κοινό βηματισμό 
όλα εκείνα τα σωματεία που παρά τις επιφυλά-
ξεις τους προσβλέπουν στην ισχυροποίηση του 
εργατικού κινήματος και κατανοούν τη σημασία 
δυνατού ταξικού πόλου. Απλώνουμε το χέρι σε 
συνδικαλιστές και εργαζόμενους που δεν αντέ-
χουν τη σαπίλα της συνδικαλιστικής μαφίας, 
προβληματίζονται, ψάχνουν το αποκούμπι 
τους.

Το καινούργιο που έφερε το ΠΑΜΕ
Το ΠΑΜΕ από την πρώτη μέρα της ίδρυσής 

του έμαθε στα δύσκολα! Δέχτηκε αμέσως την 
επίθεση από το κεφάλαιο και τους ανθρώπους 
του. Στην αρχή οι δυνάμεις της ΠΑΣΚΕ, της 
ΔΑΚΕ, οι παρατάξεις του ΣΥΝ τότε, σήμερα 
ΣΥΡΙΖΑ, και άλλων, μιλούσαν για διασπαστική 
ενέργεια, μετά άλλαξαν τροπάρι και εμφανί-
ζουν το ΠΑΜΕ ως «κομματική παράταξη», με 
σκοπό να υπονομεύσουν το ΠΑΜΕ και το ρόλο 
του.

Χρειάζεται διαρκής αγώνας να αποστομώνο-
νται συκοφάντες και διαστρεβλωτές. Αυτό που 
ενοχλούσε και ενοχλεί είναι η γραμμή πάλης, ο 
προσανατολισμός με τον οποίο συσπειρώνο-
νται εκατοντάδες σωματεία και επιδιώκουν 
αυτή η γραμμή να κυριαρχήσει στο εργατικό 
συνδικαλιστικό κίνημα.

Το νέο που έφερε το ΠΑΜΕ είναι η διακριτή 
συσπείρωση και δράση των οργανώσεων της 
εργατικής τάξης που απορρίπτουν την επιζήμια 
για τα συμφέροντα των εργαζομένων θεωρία 
του «κοινωνικού εταιρισμού», των κοινών δήθεν 
συμφερόντων εργαζομένων και εργοδοτών που 
γύρω από ένα τραπέζι θα μοιράζονται δίκαια 
τον πλούτο που παράγεται, των στημένων «κοι-
νωνικών διαλόγων», της παράδοσης άνευ όρων 
του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος. Το 
ΠΑΜΕ πρωτοστάτησε στον αγώνα ενάντια σε 
όλα τα μνημόνια και τους αντεργατικούς 
νόμους. Το ΠΑΜΕ ενισχύθηκε με νέα συνδικά-
τα, κλαδικά και επιχειρησιακά, Εργατικά 
Κέντρα, δυνάμωσε η επιρροή του, εκατοντάδες 
νέοι εκλεγμένοι συνδικαλιστές δουλεύουν με τη 

γραμμή του, παλεύουν να αλλάξουν οι συσχετι-
σμοί δυνάμεων σε όλους τους κλάδους, για την 
ανασύνταξη του κινήματος.

Πιστό στις αρχές της προλεταριακής αλλη-
λεγγύης, είχε σταθερό μέτωπο στην ξενοφοβία, 
το ρατσισμό και το φασισμό. Από την πρώτη 
στιγμή οργάνωσε την αλληλεγγύη και τον 
αγώνα για τα δικαιώματα των προσφύγων, των 
ξεριζωμένων από τους ιμπεριαλιστικούς πολέ-
μους και επεμβάσεις. Ηταν σταθερά στην 
πρώτη γραμμή για την οργάνωση των μετανα-
στών στα συνδικάτα, και της κοινής πάλης 
Ελλήνων και μεταναστών εργατών ενάντια στο 
κεφάλαιο, γι' αυτό και βρίσκεται μόνιμα στο 
στόχαστρο της εργοδοσίας και των μαντρόσκυ-
λών της, των χρυσαυγιτών.

Το ΠΑΜΕ, πιστό στις αρχές του διεθνισμού, 
το 2000 γίνεται μέλος της ΠΣΟ. Η αναγνώριση 
του ρόλου του ΠΑΜΕ στην ΠΣΟ εκφράζεται και 
με την ανάθεση της διοργάνωσης του 16ου 
Συνεδρίου της ΠΣΟ, το 2011 στην Αθήνα.

Γι' αυτό η σύγκρουση που διεξάγεται και 
κορυφώνεται αυτήν την περίοδο με τη συνδικα-
λιστική μαφία είναι όρος για την ανασύνταξη 
του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος! Σε 
μια περίοδο που η σαπίλα του εργοδοτικού και 
κυβερνητικού συνδικαλισμού ξεχειλίζει, που η 
συνδικαλιστική μαφία κάνει τα αδύνατα δυνατά 
για να διατηρήσει με κάθε τρόπο τη συνδικαλι-
στική της επιβίωση, προτάσσοντας τα συμφέ-
ροντα των επιχειρηματικών ομίλων, το ΠΑΜΕ, 
με τις θέσεις του, τις πρωτοβουλίες και τη 
δράση του, επιδιώκει να αναδειχθεί στον κύριο 
παράγοντα ταξικής συσπείρωσης και της ενό-
τητας της εργατικής τάξης.

Ο συσχετισμός δυνάμεων δεν ήταν ποτέ 
μονάχα ένα αποτέλεσμα μιας κάλπης ή ενός 
συνεδρίου. Εμείς μετράμε διαφορετικά τις 
δυνάμεις μας, έχουμε άλλα κριτήρια για την 
οργάνωση του εργατικού συνδικαλιστικού κινή-
ματος. Όλες αυτές τις μέρες ήρθαμε σε επαφή 
με εργαζόμενους που μέχρι πριν λίγο καιρό μάς 
παρακολουθούσαν με σκεπτικισμό. Κανείς δεν 
συμφωνεί με την απροκάλυπτη παρέμβαση των 
ίδιων των εργοδοτών μέσα στα σωματεία, τις 
Ομοσπονδίες, τη ΓΣΕΕ. Αρκετοί μας λένε να 
μην κάνουμε πίσω! Να καθαρίσουν τα σωματεία 
από τους νόθους και τους εργοδότες.

Η μάχη θα ενταθεί το επόμενο διάστημα
Η διαπάλη, συνάδελφοι, ανάμεσα στις δύο 

γραμμές στο συνδικαλιστικό κίνημα δε θα στα-
ματήσει στη Ρόδο, όπως δεν σταμάτησε στην 
Καλαμάτα, στην Αλεξανδρούπολη και πάει 
λέγοντας. Η μάχη θα συνεχιστεί και θα ενταθεί. 
Και θέλουμε να διαμηνύσουμε προς κάθε 
κατεύθυνση ότι αυτή μας τη συνεισφορά θα τη 
σφραγίσουμε και στην επόμενή τους προσπά-
θεια να επιβάλουν το νέο συνέδριο - παρωδία 
στη Ρόδο, για μια ακόμη φορά μακριά από τους 
εργαζόμενους και αγκαλιά με την εργοδοσία, 
μέσα στα πολυτελή ξενοδοχεία. Η απαίτησή 
μας να καθαρίσει το εργατικό κίνημα από τη 
βρωμιά τους θα γίνει πράξη από τα Εργατικά 
Κέντρα, τις Ομοσπονδίες, τα Συνδικάτα και 
τους εργαζόμενους.

20 χρόνια μετά, δεσμευόμαστε πως θα 
συνεχίσουμε αταλάντευτα, ταξικά. Δεν επιτρέ-
πεται βήμα πίσω. Ανοίγουμε το δρόμο στην 
επόμενη μέρα, στο αύριο της εργατικής τάξης.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ! Για το δίκιο της τάξης μας, 
γιατί χωρίς εμάς γρανάζι δε γυρνά! Ζήτω τα 
20 χρόνια του ΠΑΜΕ!

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Γ.Γ. της ΚΕ 
του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, καθώς και 
οι δήμαρχοι Καισαριανής και Πετρούπολης 
Ηλίας Σταμέλος και Βαγγέλης Σίμος. Παρόντα 
στην εκδήλωση ήταν τα μέλη του Προεδρικού 
Συμβουλίου της ΠΣΟ.
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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΣΟ

Με τη συμμετοχή 63 αντιπροσώπων από 32 χώρες του 
κόσμου, με ενθουσιασμό και αισιοδοξία για τους στό-
χους του παγκόσμιου ταξικού συνδικαλιστικού κινήμα-
τος, πραγματοποιήθηκε η διήμερη Σύνοδος του Προε-
δρικού Συμβουλίου της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής 
Ομοσπονδίας (ΠΣΟ) στις 3- 4 Απρίλη στην Αθήνα. Την 
έναρξη των εργασιών κήρυξε ο πρόεδρος της Παγκόσμι-
ας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, Mzwandile Michael 
Makwayiba, κάτω από το σύνθημα «Με διεθνισμό, ενότη-
τα και ταξικούς αγώνες προχωράμε προς το μέλλον». 
Στη συνέχεια ο Γιώργος Μαυρίκος, γενικός γραμματέας 
της ΠΣΟ, παρουσίασε την εισήγηση με τον απολογισμό 
δράσης της προηγούμενης χρονιάς, όπως και τον προ-
γραμματισμό δράσης για το επόμενο διάστημα. Στη 
Σύνοδο συμμετείχε αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ με επικε-
φαλής τον Γιώργο Πέρρο, μέλος της Εκτελεστικής του 
Γραμματείας. Το μεσημέρι 10μελής αντιπροσωπεία του 
Προεδρικού Συμβουλίου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο.

Οι εξελίξεις στο
εργατικό κίνημα

Κυριάρχησε το ζήτημα με το συνέδριο της ΓΣΕΕ. 
Έγιναν πολλά, γράφτηκαν και ειπώθηκαν πολλά. Το 
ουσιαστικό είναι πως η ηγετική ομάδα του εργοδοτι-
κού και κυβερνητικού συνδικαλισμού στη ΓΣΕΕ προ-
σπάθησε να κάνει ένα συνέδριο διάρκειας λίγων 
ωρών, με αποκλειστικό στόχο την εκλογή νέας διοί-
κησης, στην οποία θα είχαν εκ των προτέρων εξα-
σφαλισμένη τη νέα πλειοψηφία τους. Χωρίς να γίνει 
η παραμικρή συζήτηση για τα προβλήματα των εργα-
ζομένων της χώρας μας, που δημιουργεί η κυβερνη-
τική πολιτική και η εργοδοτική τακτική, χωρίς να 
παρθούν αποφάσεις για την αντιμετώπισή τους. Ένα 
συνέδριο όπου το αποτέλεσμα θα διαμόρφωναν οι 
νόθοι αντιπρόσωποι, που είχαν «εκλεγεί σε συνέ-
δρια» εργατικών κέντρων και ομοσπονδιών, που 
ελέγχουν οι παρατάξεις της πλειοψηφίας στη ΓΣΕΕ 
(ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ, δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ κ.α.), με τις 
γνωστές μεθόδους της νοθείας (σωματεία φαντά-
σματα χωρίς μητρώα μελών και καταστάσεις ψηφι-
σάντων, ψηφίσαντες ανύπαρκτοι κλπ).

Θα μπορούσε λοιπόν να πει κανείς, τι άλλαξε 
ώστε οι ταξικές δυνάμεις, το ΠΑΜΕ να προχωρήσουν 
σε τόσο δυναμικές παρεμβάσεις τη φορά αυτή, ώστε 
να παρεμποδιστεί η διεξαγωγή του συνεδρίου της 
ΓΣΕΕ. Δύο είναι τα στοιχεία που διαφοροποιούν την 
κατάσταση. Το πρώτο είναι πως η πλειοψηφία στη 
ΓΣΕΕ παραβίασε ανοιχτά το καταστατικό της, όσον 
αφορά τις προβλεπόμενες διαδικασίες (συνεδρίαση 
του ΔΣ, νομιμοποίηση των αντιπροσώπων από το ίδιο 
το συνέδριο, συζήτηση για τα προβλήματα και λήψη 
αποφάσεων κ.α.). Το δεύτερο είναι η εκλογή και συμ-
μετοχή σαν αντιπροσώπων στο συνέδριο εργοδοτών 
(ιδιοκτητών ή συμβούλων διοικήσεων) ή εκπροσώ-
πων τους (διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων), κάτι 
που απαγορεύεται από τον νόμο για το συνδικαλιστι-
κό κίνημα.

Με λίγα λόγια η πλειοψηφία αυτή δεν έμεινε μόνο 
στην παραγωγή αντιπροσώπων κυβερνητικών και 
φιλοεργοδοτικών απόψεων, αλλά που ήταν έστω 
«εργαζόμενοι» και η νομιμοποίηση της συμμετοχής 
τους γινόταν με τις καταστατικές διαδικασίες, ενώ το 
συνέδριο ασχολιόταν και με τα εργατικά προβλήμα-
τα, την κυβερνητική πολιτική- που ουσιαστικά επι-
βαλλόταν και γινόταν μόνο από την πλευρά των 
ταξικών εργατικών δυνάμεων-, παιρνόντουσαν 
κάποιες αποφάσεις, τα όποια θετικά σημεία των 
οποίων η πλειοψηφία αυτή, αφού δεν μπορούσε 
τυπικά να αρνηθεί την υιοθέτησή τους, πετούσε στο 
καλάθι των αχρήστων.

Έγινε φανερό πως οι εργοδότες δεν θέλουν 
πλέον να αρκούνται σε συνδικαλιστές που υποστηρί-
ζουν τα εργοδοτικά συμφέροντα και την τακτική 
τους, αλλά αποφάσισαν να πάρουν οι ίδιοι στα χέρια 
τους την τριτοβάθμια εργατική οργάνωση. Έτσι επέ-
βαλαν (όχι πως δυσκολεύτηκαν) την «εκλογή» τους 
σαν αντιπροσώπων στο συνέδριο της ΓΣΕΕ, ώστε όχι 
μόνο να την ελέγχουν με δικούς τους συνδικαλιστές, 
αλλά να είναι αυτοί οι ίδιοι που θα την διοικούν. Θα 
μετατρεπόταν πραγματικά, με την απόλυτη έννοια σε 
ΓΣΕΕ των εργοδοτών.  

Η αγωνιστική και δυναμική παρέμβαση του ΠΑΜΕ 
ενάντια στα σχέδια αυτά ήταν επιβεβλημένη, αφού οι 
άλλες δυνάμεις «έφτασαν τον κόμπο στο χτένι». Η 
αποδοχή μιας τέτοιας ΓΣΕΕ, όπου κουμάντο θα έκα-
ναν οι επιχειρηματίες με τη φυσική παρουσία τους 
στα όργανα διοίκησης, θα φόρτωνε τις ταξικές δυνά-
μεις με μεγάλη ευθύνη. Ανεξάρτητα από την παρα-
πέρα εξέλιξη και την κατάληξή της (ποιόν της διορι-
σμένης από τα δικαστήρια διοίκησης), τα ταξικά 
εργατικά συνδικάτα έκαναν απόλυτα καθαρό, πως 
είναι αποφασισμένα να καθαρίσουν το εργατικό κίνη-
μα από τη σαπίλα και τη βρωμιά του εργοδοτικού και 
κυβερνητικού συνδικαλισμού. Από τη νοθεία και την 
παραχάραξη. Από την απραξία και αποδοχή των 
αντεργατικών επιλογών κυβερνήσεων και εργοδο-
τών.

Στην κατεύθυνση αυτή θα βρεθεί στο πλευρό 
τους η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων, 
που ήδη έχουν εκδηλώσει την υποστήριξή τους στην 
προσπάθειά αυτή.

Παραλειπόμενα των
γεγονότων σχετικά με το 

συνέδριο της ΓΣΕΕ
1. Με ποιο δικαίωμα η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ προσέλα-

βε μπράβους και τραμπούκους για να περιφρουρούν το 
«συνέδριο» και απέναντι σε ποιους. Με ποια δικαιολογία 
έδωσαν τη δυνατότητα στους μπράβους αυτούς να ελέγ-
χουν(!!!) τους αντιπροσώπους του συνεδρίου. Από ποιές 
διατάξεις του καταστατικού προβλέπονται τέτοιες μεθο-
δεύσεις. Από ποια καταστατική διάταξη θα δικαιολογη-
θούν και θα καλυφθούν τα έξοδα που έγιναν για την 
πρόσληψη αυτών των αποβρασμάτων.

2. Τι εξυπηρετούσε η απόφαση που πήρε η ιδιοκτησία 
του ξενοδοχείου στη Ρόδο, μαζί με την ηγεσία της ΓΣΕΕ, 
να αποκλείσει όλες τις εισόδους στο κτίριο και να αφήσει 
ανοιχτή μόνο μια πορτούλα πλάτους περίπου ενός 
μέτρου. Άραγε δεν πέρασε από το μυαλό τους τι θα γινό-
ταν σε περίπτωση που από ένα τυχαίο ατύχημα δημιουρ-
γούνταν μια δύσκολη κατάσταση (πχ πυρκαγιά), από την 
οποία θα έμπαινε σε κίνδυνο η ζωή των υπαλλήλων, αλλά 
και των ενοίκων του ξενοδοχείου; Το γεγονός ότι μπο-
ρούσε να προκληθεί μια νέα περίπτωση Marfin Bank, με 
τεράστιες απώλειες  ανθρώπινων ζωών; Η αστυνομία και 
η επιθεώρηση εργασίας τι λένε ή τι θα κάνουν για τα 
ζητήματα αυτά;

3. Κάποιοι κραγμένοι «συνδικαλιστές εργοδότες» της 
πλειοψηφίας κατήγγειλαν το ΠΑΜΕ και τους εργαζόμε-
νους που έκαναν την δυναμική παρέμβαση στην Καλαμά-
τα και τη Ρόδο, καθώς και το ΚΚΕ, ότι συμπεριφέρθηκαν 
σαν… χρυσαυγίτες!!!

Εμείς είμαστε βέβαιοι για το εξής. Οι μπράβοι, οι τρα-
μπούκοι, άνθρωποι της νύχτας και ποινικοί κατάδικοι που 
η πλειοψηφία αυτή προσέλαβε για να κάνει τη βρωμο-
δουλειά της, κατά 100% είναι μέλη, υποστηρικτές και 
ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής. Κατά σημαντικό ποσοστό 
μπορεί να είναι ψηφοφόροι της ΝΔ, σε μικρότερο ποσο-
στό ίσως ψηφοφόροι του ΚΙΝΑΛ, πιθανόν κατά περίπτω-
ση ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως σε καμία περίπτωση 
δεν είναι υποστηρικτές ή ψηφοφόροι του ΚΚΕ. 1000% σε 
καμία. 

Ας προσέχουν λοιπόν κάποιοι τι λένε, μετά μάλιστα 
από τις αθλιότητες που κάνουν.

4. Είδαμε τη σκηνή που ο τραυματιοφορέας του ΕΚΑΒ 
κουβαλούσε με καροτσάκι τρέχοντας τον… τραυματία  
ΔΑΚίτη «συνδικαλιστή» στο ασθενοφόρο. Δεν είχε απλά 
πλάκα η σκηνή, ήταν το αποκορύφωμα της γελοιότητας. 
Όσοι δεν την είδατε, μπείτε στο ίντερνετ να την απολαύ-
σετε. Είμαστε βέβαιοι πως θα γελάσετε με την καρδιά 
σας.

5. Το καλύτερο όμως στιγμιότυπο ήταν εκείνο που, 
αφού είχαν τελειώσει τα επεισόδια, μια ομάδα συνδικαλι-
στών του ΠΑΜΕ μαζεύτηκε γύρω από ένα πιάνο, στο 
οποίο έπαιξε συνάδελφος από τους μουσικούς και οι 
άλλοι τραγούδησαν εργατικά τραγούδια. Το χαρήκαμε 
πραγματικά. Κι αυτό μην το χάσετε, όσοι δεν το αντιλη-
φθήκατε.

2ο Συνέδριο της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας Συνταξιούχων 

(ΠΟΣ) μέλος της ΠΣΟ
Αυτό πραγματοποιήθηκε στις 26-27/2/19 στη Μπογκοτά της 

Κολομβίας . Το συνταξιοδοτικό κίνημα της χώρας μας εκπροσώπησε 
αντιπροσωπεία με τους Δ. Κουμπούρη, Μ. Ραλλάκη, Π. Πάλμο από 
την ΟΣΙΚΑ και Χ. Κολοβό από την ΟΣ ΟΑΕΕ. 

Στις εργασίες του συνεδρίου πήραν μέρος και χαιρέτησαν ο συν. 
Βαλεντίν Πάντζο από το Προεδρικό Συμβούλιο της ΠΣΟ, αντιπροσω-
πεία των Κολομβιανών συνδικάτων, ορισμένοι φορείς από το μαζικό 
κίνημα, ενώ μίλησε και η Υπουργός Εργασίας της Κολομβίας.

Παρουσιάστηκαν οι δύο εισηγήσεις, η μία από τον Πρόεδρο συν. 
Δ. Κουμπούρη που αναφέρθηκε στα προβλήματα και τη δύσκολη 
κατάσταση που διαμορφώνεται για τα λαϊκά στρώματα και τους 
συνταξιούχους σε όλο τον κόσμο, τις εκτιμήσεις από τους αγώνες 
που έγιναν και η δεύτερη του Γ. Γραμματέα Κιμ Μπόικς για τα οργα-
νωτικά προβλήματα της ομοσπονδίας.

Για συμμετοχή στο συνέδριο πήραν πρόσκληση 72 αντιπρόσω-
ποι από τις πέντε Ηπείρους, συμμετείχαν σε αυτό 52, οι υπόλοιποι 
δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν λόγω διάφορων δυσκολιών, όπως 
εξασφάλισης βίζας και οικονομικά προβλήματα.

Το συνέδριο ήταν πλούσιο σε ομιλίες και παρεμβάσεις και πήραν 
τον λόγο πενήντα ομιλητές. Έγινε λόγος για τα προβλήματα και την 
δύσκολη ζωή που βιώνουν οι συνταξιούχοι αλλά και η εργατική λαϊκή 
οικογένεια από τις αντιλαϊκές αντισυνταξιουχικές πολιτικές των 
κυβερνήσεων, που υπαγορεύονται και υπηρετούν τις ανάγκες του 
κεφαλαίου, ανεξάρτητα από το πώς αυτές πολιτικά αυτοπροσδιορί-
ζονται σε όλον τον κόσμο. Από τους συναγωνιστές της Κολομβίας 
ιδιαίτερα τονίσθηκε το κλίμα τρομοκρατίας και δολοφονιών ενάντια 
στους αγωνιστές συνδικαλιστές στην χώρα τους.

Συζήτηση έγινε για τον χαρακτήρα της καπιταλιστικής ανάπτυ-
ξης και της κρίσης. Ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη οδηγεί στην 
συγκέντρωση και συγκεντροποίηση, της παραγωγής, στην μείωση 
του μέσου ποσοστού κέρδους, ακολουθεί η  συσσώρευση, υπερ-
συσσώρευση, η καπιταλιστική κρίση που είναι αποτέλεσμα  της 
καπιταλιστικής ανάπτυξης. Αυτές είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομί-
σματος, που οδηγεί στα οικτρά αποτελέσματα για την εργατική 
τάξη, τους συνταξιούχους, τα λαϊκά στρώματα, που σήμερα τα 
ζούμε. 

Αποκαλυπτικές ήταν οι αναφορές για τις μεθόδους που χρησι-
μοποιούν και αξιοποιούν τα κίτρινα συνδικάτα για να υπηρετήσουν 
την στρατηγική του κεφαλαίου μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα, ότι 
επικαλούνται γενικά τα προβλήματα των εργαζομένων,  των λαϊκών 
στρωμάτων, της οικονομίας, της ανάπτυξης, της κρίσης, της αντα-
γωνιστικότητας, αποσπασμένα, κρύβοντας τον ταξικό τους χαρακτή-
ρα. Ότι δημαγωγούν πως η οικονομία δεν πάει καλά γιατί τάχα 
υπάρχει κακή διαχείριση, κλέφτες κτλ.  Κρύβουν την αιτία της καπι-
ταλιστικής κρίσης, τα υπερκέρδη του κεφαλαίου σε κάθε χώρα και 
σε όλο τον κόσμο, και δίνουν ψεύτικες ελπίδες ότι τα προβλήματα 
θα λυθούν με την ανάπτυξη.

Ξεχωριστές εκτιμήσεις και συμπεράσματα περιέλαβε η συζή-
τηση, για το πώς πρέπει να παλεύει και να διεκδικεί το ταξικό 
συνδικαλιστικό κίνημα. Αγωνίζεται για όλα τα προβλήματα της 
τάξης μας, ώστε να μετριάζει την εκμετάλλευση από τους καπιταλι-
στές και να υπάρξει βελτίωση στην εργασιακή και την κοινωνική της 
ζωή. 

Υπάρχει τεράστιος πλούτος  που θα επέτρεπε να ζήσουμε καλύ-
τερα αν διανεμόταν δίκαια. Το λένε τα στοιχεία που οι ίδιοι οι καπι-
ταλιστές και τα επιτελεία τους δημοσιοποιούν.

Σε αυτή την γραμμή το διεκδικητικό πλαίσιο και τα αιτήματα του 
ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος με βάση τις πραγματικές σύγ-
χρονες ανάγκες μας είναι μονόδρομος.

Μέσα από το πλαίσιο των αιτημάτων μας διεκδικούμε όλα όσα 
μας αφαίρεσαν, όλο τον πλούτο που εμείς οι συνταξιούχοι έχουμε 
παράξει και αυτόν που σήμερα τα παιδιά μας παράγουν, για να ικα-
νοποιεί τις δικές μας ανάγκες και όχι τα υπερκέρδη μιας χούφτας 
εκμεταλλευτών. Αναδείχθηκε η ανάγκη τα συνδικάτα μας να γίνονται 
σχολειά για την εργατική τάξη. Προβάλουμε την αναγκαιότητα της 
όξυνσης της ταξικής πάλης ώστε ό ίδιος ο παραγωγός να γίνει κυρί-
αρχος και  διαχειριστής του πλούτου που παράγει, με το να πάρει 
στα χέρια του την πραγματική εξουσία την παραγωγική βάση και την 
οικονομία. 

Τα ταξικά συνδικάτα παλεύουν μέσα από δημοκρατικές διαδικα-
σίες να εξασφαλίζουν την συμμετοχή των μελών των σωματείων μας 
σε όλες τις διαδικασίες, με δικαίωμα εκλογής, λόγου, συμμετοχής 
στην διαμόρφωση και λήψη των αποφάσεων.  Έγινε επίσης συζήτη-
ση για το πώς θα εξασφαλίσουμε όλες τις προϋποθέσεις, ώστε να 
δώσουμε την  μάχη ξεπερνώντας τις αδυναμίες μας, για να πετύχου-
με ρυθμούς που σήμερα απαιτούνται για την μαζικοποίηση των 
συνδικάτων μας με νέες εγγραφές και δράση. Να νικήσουμε την 
αδιαφορία, τη λογική του δεν γίνεται τίποτε, τις αυταπάτες ότι μπο-
ρεί μέσα στον καπιταλισμό με ανάπτυξη και καλή διαχείριση να 
λυθούν τα προβλήματά μας.

Επισημάνθηκε η προτεραιότητα να δυναμώσει ο αγώνας για την 
υπεράσπιση της Ειρήνης σε κάθε χώρα ενάντια στους πολέμους της 
«ειρήνης» των ιμπεριαλιστών, τις επεμβάσεις τους, τις συμμαχίες 
τους, τις θανατηφόρες βάσεις τους που επεκτείνονται σε όλο τον 
κόσμο. Να εμποδίσουμε την προσπάθειά τους να  διαχωρίζουν τους 
λαούς με τον εθνικισμό ή τον κοσμοπολιτισμό. Να αποκτούν προ-
σβάσεις και επικυριαρχία σε πλουτοπαραγωγικές πηγές για λογα-
ριασμό των μονοπωλιακών τους ομίλων.

Στην δευτερολογία του ο Πρόεδρος της ΠΟΣ συν. Δ. Κουμπού-
ρης επισήμανε:

«Εκ μέρος των αντιπροσώπων του συνεδρίου μας θεωρούμε 
χρέος μας να ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά  τους συναγωνι-
στές από την οργάνωση συνταξιούχων της Κολομβίας για την θαυ-
μάσια οργάνωση του συνεδρίου μας, καθώς και την θερμή φιλοξε-
νία. 

Φθάσαμε στις εργασίες του 2ου συνεδρία μας μέσα από μια 
αγωνιστική πορεία που ακολουθήσαμε τα πέντε χρόνια πού πέρασαν 

Συνέχεια στην σελ.8

Δεν θα κάνουμε πίσω αν δεν 
καθαρίσουμε το συνδικαλιστικό 

κίνημα από την «κόπρο του 
Αυγείου». Να χτίσουμε συνδικα-

λιστικό κίνημα υπερασπιστή, 
διεκδικητή των δικαιωμάτων και 

αναγκών των εργαζομένων.



ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΚΟ - ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Αρχαιρεσίες διεξήχθησαν από 18- 22 Μάρτη για την 

ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης του συλλόγου και 
αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία συνταξιούχων ΙΚΑ.

Στο διάστημα από τις προηγούμενες εκλογές τα 
μέλη του συλλόγου αυξήθηκαν κατά 300, ενώ στις 
αρχαιρεσίες  ψήφισαν 100 περισσότερα.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα 
στην πρώτη συνεδρίασή του στις 11/4/2019 και αποτε-
λείται από τους:

Πρόεδρος                        Γιάννης Αντωνίου
Αντιπρόεδρος                   Τάσος Κλάδης
Γ. Γραμματέας                  Χριστίνα Τσάρα
Αν. Γ. Γραμματέας            Μιχάλης Νουφαρίτσης
Γραμ. Οργανωτικού              Δημήτρης Βασιλόπουλος
Γραμ. Οικονομικού            Γιάννης Αθανασίου
Γραμ. Δημοσίων Σχέσεων  Θάνος Δριμάλας
Μέλη: Δημήτρης Γεωργίου, Γιώργος Δάρρας, Αγγέ-
λα Μπούντα, Γιάννης Πατεράκης, Γιώργος Ποντικός, 
Γρηγόρης Ρήγας, Νίκος Σιτζάνης, Θόδωρος Χου-
ντής.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα 15/3/2019 η 

παράσταση διαμαρτυρίας των συνταξιουχικών οργα-
νώσεων Ν. Καβάλας με τη συμμετοχή του συλλόγου 
ΑΜΕΑ, στην είσοδο του ΓΝΚ για ναι διαμαρτυρηθούν 
για το κλείσιμο της ρευματολογικής κλινικής, τα προ-
βλήματα στη λειτουργία της ογκολογικής κλινικής, τις 
ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, που 
έχουν σαν αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των ασθενών.

Δεκάδες συνταξιούχοι συμμετείχαν στην συγκέ-
ντρωση της ΣΕΑ συνταξιουχικών οργανώσεων, όπως 
και εργαζόμενοι. Παρευρέθηκαν επίσης ο υποψήφιος 
περιφερειάρχης της Λαϊκής Συσπείρωσης Δημήτρης 
Παπατολίδης, ο υποψήφιος Δήμαρχος Καβάλας της 
Λαϊκής Συσπείρωσης Χρήστος Ποτόλιας και ο πρόε-
δρος του σωματείου ιδιωτικών υπαλλήλων Γιάννης 
Γιαγκίδης, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στο 
δίκαιο αγώνα των συνταξιούχων και εργαζομένων για 
δημόσια, δωρεάν υγεία.

Η κινητοποίηση είχα σαν αποτέλεσμα η διοίκηση του 
Νοσοκομείου να εξασφαλίσει δωρεάν μετακίνηση των 
30 ασθενών ρευματοπαθών σε νοσοκομεία της Θεσσα-
λονίκης και Αλεξανδρούπολης. Η ΣΕΑ τέλος συναντή-
θηκε με τον διοικητή του νοσοκομείου αποκομίζοντας 
πολλά ΘΑ!!! Για νέους διορισμούς γιατρών και ένα 
νοσοκομείο που σε λίγο χρονικό διάστημα θα λειτουρ-
γεί υποδειγματικά.
Οι συνταξιούχοι είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν 
τον αγώνα τους για: 
- αποκλειστικά Δημόσια, δωρεάν υγεία, που θα καλύ-

πτει τις ανάγκες των λαϊκών μαζών.
- προσλήψεις μόνιμου ιατρικού και υγειονομικού προ-

σωπικού
- άμεση επαναλειτουργία της ρευματολογικής κλινικής
- να μην επιβαρύνονται οικονομικά οι ασθενείς ρευμα-

τοπαθείς στις μετακινήσεις τους σε άλλα νοσοκο-
μεία.

- κατάργηση κάθε εμπορευματοποίησης της περίθαλ-
ψης.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΛΙΜΟΥ

ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΔΗΜΩΝ
Σε ανακοίνωσή του το σωματείο για τις εξελίξεις στη 
ΓΣΕΕ αναφέρει: 

Καμία ανοχή στη συνδικαλιστική μαφία.
Να γίνει το συνέδριο της ΓΣΕΕ, αλλά να είναι συνέ-

δριο πραγματικά εργατικό, χωρίς νόθους και εργοδό-
τες. Αυτή είναι η θέση των Εργατικών Κέντρων, Ομο-
σπονδιών, Σωματείων και συνδικαλιστών που συμμετέ-
χουν στο ΠΑΜΕ. Αυτή είναι η απαίτηση του ζωντανού 
συνδικαλιστικού κινήματος.

Οι εργατοπατέρες θέλουν να κάνουν ένα συνέδριο 
στα κλεφτά, ένα συνέδριο συναλλαγών, με μεθόδους 
συνδικαλιστικής μαφίας. Έχουν κάνει κουρέλι το κατα-
στατικό της ΓΣΕΕ και κάθε συνδικαλιστική πρακτική. Γι 
αυτό και επέλεξαν τουριστικά θέρετρα, την πρώτη 
φορά στις παραλίες της Καλαμάτας και στη συνέχεια 
στη Ρόδο, σε πεντάστερα πολυτελή ξενοδοχεία.

Η συνδικαλιστική μαφία προσπάθησε μάταια στην 
Καλαμάτα να νομιμοποιήσει ένα «συνέδριο» της ΓΣΕΕ… 
με εργοδότες νόθους και ανύπαρκτα σωματεία, μέσο 
στο οποίο οι ίδιοι οι νόθοι θα ψηφίζουν για τη νομιμο-
ποίησή της νοθείας τους. Επιδιώκουν πλέον και τη 
φυσική παρουσία των εργοδοτών. Αυτή λοιπόν η συνδι-
καλιστική μαφία χαρακτηρίζει τους εργάτες ως τρα-
μπούκους. Ποιοι; Αυτοί που έφεραν μπράβους και ποι-
νικούς σε όλες τις συνδικαλιστικές διαδικασίες, για να 
νομιμοποιήσουν τις παρανομίες τους. Απειλούν και με 
ποινικές διώξεις συνδικαλιστές και εργαζόμενους για 
τις τετραήμερες κινητοποιήσεις στην Καλαμάτα.

Απευθύνθηκαν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 
στον Πρωθυπουργό και στα κόμματα των τριών μνημο-
νίων. Ξέχασαν την τρόικα, τη Λαγκάρντ και τον ΣΕΒ. 

Είναι οι κύριοι των 8.000 ευρώ το μήνα, γιατί τόσα 
παίρνουν. Είναι πρόκληση για το νέο που παίρνει 300 
ευρώ το μήνα, για το συνταξιούχο με την πετσοκομμέ-
νη σύνταξη να έχουν τέτοιους συνδικαλιστές.

Δεν έχει καμία νομιμοποίηση αυτή η συνδικαλιστική 
μαφία να είναι μέσα στη ΓΣΕΕ και να διαχειρίζεται τα 
πράγματα καταπώς το θέλει. Δεν τους ενδιαφέρει να 
γίνει πραγματικό συνέδριο, δεν ήθελαν ούτε και θέλουν. 
Δεν θέλουν να συζητηθούν τα μεγάλα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν σήμερα οι εργαζόμενοι και συνταξιού-
χοι. 

Θέλουμε να γίνει συνέδριο χωρίς νόθους και εργο-
δότες και σε αυτή την κατεύθυνση θα παλέψουμε όλο 
το επόμενο διάστημα. Ζητάμε να συνεδριάσει το ΔΣ 
της ΓΣΕΕ και να αποφασίσει συνολικά για τους όρους 
πραγματοποίησης συνεδρίου με βάση το καταστατικό 
της Συνομοσπονδίας, τη μέρα και τον τόπο διεξαγω-
γής…

Εμείς που βιώσαμε τον εργοδοτικό και κυβερνητικό 
συνδικαλισμό και τα αποτελέσματά του, θα παλέψουμε 
με όλες τις δυνάμεις μας μαζί με τους εργαζόμενους 
για ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΕΡΓΑΤΩΝ- ΟΧΙ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Οι συνταξιούχοι της Λάρισας ανταποκρίθηκαν στο 
κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου και πήραν μέρος στη 
συγκέντρωση που αυτό οργάνωσε στις 27/3/2019, για 
να καταγγείλει τις μεθοδεύσεις της συνδικαλιστικής 
μαφίας στη ΓΣΕΕ να οργανώσει συνέδριο- μαϊμού, για 
να μπάσει τους εργοδότες μέσα στο συνδικάτο από την 
πόρτα.

Την ομιλία στη συγκέντρωση έκανε ο πρόεδρος του 
Εργατικού Κέντρου και υποψήφιος Περιφερειάρχης 
Θεσσαλίας με τη Λαϊκή Συσπείρωση, που κάλεσε σε 
διαρκή αγώνα να απαλλαχτεί το συνδικαλιστικό κίνημα 
από τις δυνάμεις του κυβερνητικού και εργοδοτικού 
συνδικαλισμού.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 
ΚΟΖΑΝΗΣ

Με ικανοποιητική συμμετοχή των μελών μας, πραγ-
ματοποιήθηκε την Τρίτη 19 Φλεβάρη 2019 η Εκλογοα-
πολογιστική Συνέλευση του Σωματείου μας με θέματα:

- Απολογισμός δράσης του απερχόμενου Δ.Σ.
- Οικονομικός απολογισμός
- Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
Στην εισηγητική του έκθεση, ο πρόεδρος Τάτσιος 

Παναγιώτης, τόνισε: «Δεν θα σταματήσουμε ποτέ τους 
αγώνες μας. Ήμασταν και θα είμαστε στο προσκήνιο 
του αγώνα. Πληρώσαμε σε όλο τον εργάσιμο βίο μας 
και δεν χρωστάμε σε κανένα δανειστή….».

Ακολούθησαν ερωτήσεις και απαντήσεις καθώς και 
εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή των 
εκλογών.

Μετά το τέλος των διαδικασιών της Συνέλευσης 
ακολούθησε η κοπή της πίτας με ευχές για καλή υγεία 
σε όλους.
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΘΑ 

ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ
Μετά τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν στις 26, 27 

και 28/3/2019 και την εκλογή του νέου ΔΣ, αυτό 
συγκροτήθηκε σε σώμα στις 4 Απρίλη 2019 και αποτε-
λείται από τους:

Πρόεδρος: Τάτσιος Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος: Λαμπαδάς Αριστείδης

Γραμματέας: Σιδέρης Γεώργιος
Ταμίας: Δεληγιάννης Μιχαήλ

Έφορος: Χριστοδούλου Γεώργιος
Αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία οι: Τάτσιος Πανα-

γιώτης, Δεληγιάννης Μιχαήλ, Παπάς Δημήτριος 
Το νέο ΔΣ υπόσχεται ότι θα αγωνιστεί και θα παλέ-

ψει με όλες του τις δυνάμεις σε συνεργασία με την 
Ομοσπονδία και την βοήθεια όλων των συνταξιούχων 
για τα προβλήματα που έχουμε.

Διεκδικούμε ό,τι έχουμε πληρώσει με τη δουλειά και 
τον αγώνα μιας ζωής.

Διεκδικούμε ό,τι μας έχει αφαιρεθεί από την αντια-
σφαλιστική επίθεση διαρκείας της σημερινής και των 
προηγούμενων κυβερνήσεων.

Για την απώλεια του
συναδέλφου μας

Παναγιώτη Μπιμπίρη
Το Σάββατο 16 Φλεβάρη, στην Κοζάνη, συνοδεύσα-

με στην τελευταία του κατοικία το συναγωνιστή και 
συνάδελφό μας Παναγιώτη Μπιμπίρη.

Ο Παναγιώτης γεννήθηκε στην Κοζάνη το 1936. 
Προερχόταν από φτωχή οικογένεια. Στη βιοπάλη από 
μικρός, δούλευε ως ελαιοχρωματιστής και συμμετείχε 
ενεργά σε όλους τους κοινωνικούς αγώνες από τη 
δεκαετία του '60. Υπήρξε επί σειρά ετών πρόεδρος του 
Συνδικάτου Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ν. 
Κοζάνης όπου έδινε  τη μάχη για τον ταξικό προσανα-
τολισμό του Συνδικάτου, απέναντι από το κράτος και τη 
μεγαλοεργοδοσία. Στη συνέχεια και μετά τη συνταξιο-
δότησή του διατέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος του 
Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Κοζάνης, και από αυτό το 
μετερίζι έδωσε τη μάχη για την υπεράσπιση των δικαι-
ωμάτων των συνταξιούχων.

Η σωματείο μας, που μέλος του ήταν ο Παναγιώτης, 
εκφράζει τα θερμά  συλλυπητήρια στα παιδιά και τα 
εγγόνια του. 

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Η Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Ηρακλείου, με αφορμή 
την καταγγελία από το σωματείο οδηγών τουριστικών 
λεωφορείων Κρήτης "Ο Ερμής" για την απόλυση επτά 
οδηγών τουριστικών λεωφορείων, εκφράζει την αμέριστη 
συμπαράσταση στους απολυμένους οδηγούς και την 
στήριξη τους στο δίκαιο αγώνα τους για τα εργασιακά 
και κοινωνικά δικαιώματα τους. Μετά από την πρόσφατη 
άσκηση αγωγής των οδηγών, με την οποία διεκδίκησαν 
την καταβολή τριετιών – πολυετιών, ως απάντηση η 
εργοδότρια πλευρά και προκειμένου να προκαλέσει 
κλίμα εκφοβισμού στους εργαζόμενους, για να αναστεί-
λουν τις εργασιακές τους διεκδικήσεις προχώρησε στην 
μαζική απόλυση των επτά (7) συνάδελφων οδηγών. 

Αυτά είναι τα αποτελέσματα της ανάπτυξής τους στον 
κλάδο τους τουρισμού, που σημειώνονται κέρδη ρεκόρ 
για τους λίγους και ψίχουλα για τους πολλούς.

Η Ένωση Συνταξιούχων καλεί όλους τους οδηγούς 
τουριστικών λεωφορείων του Σωματείου Ερμής να μην 
υποκύψουν στους εκβιασμούς της Εργοδοσίας και ενω-
μένοι να διεκδικήσουν τα εργατικά τους δικαιώματα. Να 
συμπορευτούν με την ταξική πάλη των εργαζόμενων, των 
άνεργων, των αγροτών και των συνταξιούχων ενάντια 
στις αντεργατικές και αντιλαϊκές κυβερνητικές πολιτικές 
διαχρονικά, καθώς και της Ε.Ε. Όλοι μαζί παλεύοντας θα 
δικαιωθούμε. 

Επίσης με άλλη ανκοίνωση η Ένωση καλεί όλους τους 
συνταξιούχους σε συμμετοχή στην Πανελλαδική Ημέρα 
Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης την Κυριακή 14 Απρίλη 
στη Βάση της Σούδας, μέρα που καλεί η ΕΕΔΥΕ καθώς 
και οι Επιτροπές Ειρήνης της Κρήτης για να εκφραστεί η 
αντίθεση στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΝΑΤΟ - 
ΕΕ, που είναι το οπλισμένο χέρι του ιμπεριαλισμού ενά-
ντια στους λαούς. Ενάντια στο ΝΑΤΟ, που φέτος συμπλη-
ρώνει 70 χρόνια ασταμάτητων πολέμων και πραξικοπη-
μάτων. 

«Μπροστά σε όλες αυτές τις εξελίξεις, αξιοποιούμε 
την Πανελλαδική Ημέρα Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης και 
καλούμε τους συνταξιούχους να γιορτάσουν με το δικό 
τους τρόπο αυτές τις επετείους. Να δώσουν απάντηση 
στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς μέσα από τη δράση >



ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

τους. Να εκφραστεί η καταδίκη μας στο ΝΑΤΟ, στην ΕΕ, 
στην κυβέρνηση, αλλά και στα αστικά κόμματα που τους 
στηρίζουν. Να εκφραστεί η διεθνιστική αλληλεγγύη του 
ελληνικού λαού, στους αγωνιζόμενους λαούς του 
κόσμου» αναφέρει επίσης η ανακοίνωση.

Η Εφορευτική Επιτροπή της Ένωσης Συνταξιούχων 
ΙΚΑ Ν. Ηρακλείου με ανακοίνωσή της ενημέρωσε ότι 
μετά από την ολοκλήρωση των αρχαιρεσιών που διεξή-
χθησαν στις 1-2-3-4/4/2019 και της καταμέτρησης ψηφο-
δελτίων και σταυροδοσίας προκύπτει ότι, εκ των υποψη-
φίων της Ένωσης εκλέχτηκαν με αλφαβητική σειρά οι 
κάτωθι:
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

1. Ανδρεαδάκης Δημήτριος
2. Γραμματικάκης Ελευθέριος
3. Κριαράς Ανδρέας ( πλειοψηφών)
4. Λενακάκης Γεώργιος
5. Σλάβικ Κάρολος
6. Χουστουλάκης Μιχαήλ
7. Χρυσοφάκη Ζουμπουλία

Αντιπρόσωποι για την Ομοσπονδία 
1. Κριαράς Ανδρέας
2. Χουστουλάκης Μιχαήλ
3. Χρυσοφάκη Ζουμπουλία 

>

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 
ΗΜΑΘΙΑΣ

Με ανακοίνωσή του το ΔΣ κάλεσε τα μέλη του σωμα-
τείου σε Γενική Συνέλευση το Σάββατο 13 Απρίλη στην 
αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Βέροιας με θέματα;

- Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός  2018
- Πρόγραμμα δράσης για το επόμενο διάστημα
- Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής, νέου Διοικητικού 

Συμβουλίου και Αντιπροσώπων.
Δυναμώνουμε το σωματείο μας.
Διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει
Παλεύουμε με βάση τις δικές μας ανάγκες

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΝΟΜΟΥ 
ΦΩΚΙΔΑΣ

ΩΣ ΠΟΤΕ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ 
ΚΟΥΜΑΝΤΟ ΣΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ;

 Όλοι εμείς που ως εργαζόμενοι δεχθήκαμε, στον 
εργασιακό μας βίο, τις παρεμβάσεις της εργοδοσίας 
στα εργατικά σωματεία, την πίεση των προϊσταμένων 
για το ποιους πρέπει να ψηφίσουμε, τη νοθεία στις 
εκλογές των Σωματείων και τις ψήφους δια αλληλογρα-
φίας που έδινε ο περιβόητος νόμος 330 και σήμερα 
γινόμαστε μάρτυρες παρόμοιων και ποιο σκληρών 
πρακτικών προκειμένου η ΓΣΕΕ να είναι στα χέρια 
μαριονετών, στα χέρια «εργαλείων» του συστήματος, 
της εργοδοσίας, της κυβέρνησης, των θεσμών.

Ο λόγος προφανής. Να συνεχίζεται η ίδια πολιτική. 
Με καθηλωμένους μισθούς, με την ανεργία στα ύψη, με 
τόπους δουλειάς πραγματικά κολαστήρια, χωρίς συν-
θήκες υγιεινής και ασφάλειας, Τόπους δουλειάς όπου 
οι εργοδότες θα κάνουν ότι θέλουν, όποτε το θέλουν. 
Κάτι σαν αυτά που ζήσανε οι συνάδελφοί μας στα 
μεταλλεία επι Πολυχρονόπουλου και που επανέρχονται 
και σήμερα με τις επικείμενες απολύσεις. Και αν εδώ 
υπάρχουν Σωματεία και Εργατικό Κέντρο που μπορούν 
και θέλουν να αντιπαλέψουν τέτοιες μεθοδεύσεις η 
ΓΣΕΕ, ακολουθώντας μεθόδους μαφίας το μόνο που 
θέλει είναι να καπαρώσει τις καρέκλες της διοίκησης 
για να μπορεί εργοδοσία και κυβέρνηση να συνεχίζουν 
την πολιτική τους.

Στο πρόσφατο «συνέδριο» της Καλαμάτας, που συμ-
μετείχε και εκπρόσωπος του Σωματείου μας, ως αντι-
πρόσωπος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων, έγινε 
ακόμα πιο καθαρό ότι και στο συνδικαλιστικό κίνημα 
δύο κόσμοι υπάρχουν. Αυτός της υποταγής, της συναί-
νεσης, των μαϊμούδων αντιπροσώπων και εργοδοτών 
συνέδρων, που μέσα στη χλιδή των πεντάστερων ξενο-
δοχείων της Καλαμάτας χλεύαζαν και χλευάζουν τους 
εργάτες που τσακίζουν της ζωές τους στις γαλαρίες 
και στους τόπους δουλειάς.

Αυτή η συνδικαλιστική μαφία ΔΕΝ ΕΒΓΑΛΕ ΟΥΤΕ 
ΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τις περικοπές των συντάξεων 
των απόμαχων της δουλειάς. Αυτή η μαφία έχει στα 
διάφορα ινστιτούτα της τους γνωστούς μεγαλοδικηγό-
ρους της, που μας στέλνουν στα δικηγορικά γραφεία 
τους (και όχι μόνο) για τα αναδρομικά! Που ξερνάν 
λάσπη και χολή στις αγωνιστικές μας κινητοποιήσεις. 
Που μόλις χθες επιχείρησαν να τραμπουκίσουν απένα-
ντι στον 70χρονο οργανωτικό γραμματέα της Ομο-
σπονδίας μας με προφανή στόχο να διαλύσουν τη 
συνεδρίαση της διοίκησης της ΓΣΕΕ και να ρίξουν την 
ευθύνη στις δυνάμεις του ΠΑΜΕ. 

Εμείς, το συνταξιουχικό κίνημα, έχοντας εμπειρία 
από τις εργοδοτικές και κυβερνητικές παρεμβάσεις, θα 
είμαστε δίπλα στο μαχόμενο τμήμα των εργατών, στο 
συνεπές συνδικαλιστικό κίνημα, για ΓΣΕΕ εργατών και 
όχι μαϊμούδων και εργοδοτών.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 
ΡΟΔΟΥ

Με δελτίο τύπου το σωματείο ενημέρωσε τα μέλη 
του και τους συνταξιούχους του νησιού για τα αποτε-
λέσματα της συνάντησης της αντιπροσωπείας της ΣΕΑ 
με τον Πρωθυπουργό, παραθέτο     ντας ολόκληρη την 
ανακοίνωση της ΣΕΑ. 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ι.Κ.Α. 
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«Η ΕΝΟΤΗΤΑ»
Πρόκληση η εκδήλωση των φασιστών στην Καλα-

μαριά και στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα.
Συνάδελφοι συνταξιούχοι

Η Διοίκηση του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Μεί-
ζονος Θεσσαλονίκης «Η ΕΝΟΤΗΤΑ» καταδικάζει την 
επικείμενη φιέστα, που ετοιμάζει το εθνικιστικό φασι-
στικό μόρφωμα του Ιερού Λόχου, την Κυριακή 7 Απρι-
λίου, στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα  στην Καλαμαριά. 

Είναι πρόκληση να πατάνε το πόδι τους οι φασί-
στες στη Καλαμαριά. Σε ένα τόπο που το χώμα του 
έχει ποτιστεί με αίμα, όταν οι Δαγκουλαίοι πρόγονοί 
του,ς συνεργάτες των Γερμανών, τον Αύγουστο του 
΄44 στο Μπλόκο της Καλαμαριάς δολοφόνησαν Καλα-
μαριώτες πατριώτες αγωνιστές της Αντίστασης.

Καμία λοιπόν ανοχή σε φασιστικές Οργανώσεις 
τύπου Ιερού Λόχου,  στους δολοφόνους της Χρυσής 
Αυγής, αλλά  και στο σύστημα που τους γεννάει. 

 Έρχονται, στη πόλη της Καλαμαριάς, για να ποτί-
σουν με το ρατσιστικό και φασιστικό δηλητήριο, τους 
εργαζόμενους αλλά και την νεολαία της περιοχής δια-
κηρύσσοντας την εγκληματική ναζιστική ιδεολογία 
τους, που από την ίδια τη φύση της, εχθρεύεται το ίδιο 
το λαϊκό κίνημα. 

Πολεμάμε το δηλητήριο του φασισμού - ναζισμού. 
Να μην αφήσουμε τους υμνητές του Χίτλερ και των 
Ναζί, να δηλητηριάζουν τη συνείδηση του λαού με το 
φασιστικό τους μίσος.

Καλούμε τους συνταξιούχους της Καλαμαριάς την 
Κυριακή 7 Απριλίου στις 4 το απόγευμα στο πεζόδρο-
μο της Καλαμαριάς, στη συγκέντρωση σωματείων και 
συλλόγων της περιοχής, για να καταδικάσουμε και να 
απομονώσουμε τους φασίστες και το σύστημα που 
τους γεννά.

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ

Στις  5/4/2019  στο γραφείο του σωματείου  συνεδρί-
ασε το νέο διοικητικό  Συμβούλιο, όπως αυτό  προέκυ-
ψε από τις αρχαιρεσίες  στις 30/3/20919  και εξέλεξε 
ομόφωνα τους συναδέλφους  στα παρακάτω αξιώμα-
τα:

Πρόεδρος         Ευαγγελόπουλος  Ιωάννης
Αντιπρόεδρος   Αθανασιάδης      Αντώνιος 
Γραμματέας      Κλιγκόπουλος     Αστέριος 
Ταμίας.             Κηπόπουλος       Ιωάννης
Μέλη: Πουρσανίδης Χρήστος, Σαμαράς Δημήτριος,  
Τσιώτσιος Θεόδωρος

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ
Πρόσκληση απηύθυνε με ανακοίνωσή του σωματείο 

στα μέλη του στην Ετήσια Γενική Συνέλευση την Κυρια-
κή 12 Μάη στις 10.30 στην αίθουσα του Μουσείου 
Εθνικής Αντίστασης στην Ηλιούπολη με θέματα:

1. Διοικητικός απολογισμός
2. Οικονομικός απολογισμός 
3 .Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
4. Πρόγραμμα δράσης
5. Ψηφίσματα
Επίσης όσες και όσες συνάδελφοι συνταξιούχοι 

θέλουν, μπορούν να εγγραφούν στην συνέλευση πλη-
ρώνοντας την ετήσια συνδρομή τους και να πάρουν 
μέρος σ΄ αυτή.

Συνάδελφοι η παρουσία μας στην συνέλευση, η συμ-
μετοχή μας στη λειτουργία και τις δράσεις του Σωμα-
τείου, με δεδομένα τα οξυμμένα προβλήματα όλων μας 
και ενάντια στις ενορχηστρωμένες μαφιόζικες συνδικα-
λιστικές πρακτικές και μεθοδεύσεις της ηγεσίας της 
ΓΣΕΕ, είναι περισσότερο από αναγκαία

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΑΜΟΥ
Το Σωματείο συνταξιούχων Σάμου καλεί τα μέλη του 

στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει στο Εργα-
τικό Κέντρο Σάμου, την Πέμπτη 18 Απρίλη και ώρα 
18.30΄. Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι :

1) Διοικητικός Απολογισμός 2018
2) Προγραμματισμός δράση 2019 
3) Οικονομικός απολογισμός 2018
Η παρουσία όλων μας κρίνεται απαραίτητη για να 

οργανώσουμε την πάλη μας μπροστά στην διάλυση της 
Κοινωνικής Ασφάλισης, στα νέα μέτρα και τις περικο-
πές που μας περιμένουν μετά τις εκλογές.

Η σκανδαλολογία δεν 
μπορεί να κρύψει τη 

συμφωνία των αστικών 
κομμάτων για την πολιτι-
κή της ΕΕ, του ΝΑΤΟ, την 

υποταγή στη βούληση 
των ΗΠΑ, την

εξυπηρέτηση των
συμφερόντων των καπιτα-

λιστών, το ξεπούλημα 
κάθε δημόσιου περιουσια-
κού στοιχείου, το χτύπη-

μα των εργατικών και 
λαϊκών κατακτήσεων.

Οι λαοί δεν γιορτάζουν τα 70 
χρόνια του ΝΑΤΟ. 

«Περήφανοι» γι’ αυτό μπορούν να νιώθουν οι 
εκπρόσωποι και υποτακτικοί της διεθνούς 
των ιμπεριαλιστών, των δολοφόνων, των 

εγκληματιών, των τρομοκρατών των λαών.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίη-

σαν στις 10 Απρίλη οι συνταξιουχικές οργανώσεις στην 
κεντρική είσοδο του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας ζητώ-
ντας λύση στα σοβαρά προβλήματα της δημόσιας υγεί-
ας.

Οι συνταξιουχικές οργανώσεις διατύπωσαν την ανη-
συχία τους για την κατάσταση που επικρατεί στο Νοσο-
κομείο και διεκδικούν την άμεση λήψη των αναγκαίων 
μέτρων από την κυβέρνηση και το υπουργείο υγείας.

Στο υπόμνημα με τα αιτήματα που κατατέθηκε στον 
Διοικητή του Νοσοκομείου τονίζεται: «Δεν μας χρειάζεται 
απλά και μόνο μια συνταγογράφηση, που και αυτή γίνε-
ται δύσκολα και έχει οικονομικό κόστος. Μας χρειάζεται 
συστηματική πρόληψη και δωρεάν δημόσια ιατρική και 
φαρμακευτική περίθαλψη»

Στο πλευρό των συνταξιούχων βρέθηκαν ο υποψήφιος 
περιφερειάρχης Κώστας Μπασδέκης και ο υποψήφιος 
Δήμαρχος Λαμίας Γιώργος Δελιχάς.
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Καινούργιο φρούτο άρχισε να 
καλλιεργείται στην ΕΕ σχετικά με το 
ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό. 
Έσκασε μύτη ο νέος όρος, η νέα 
συσκευασία της αντιασφαλιστικής 
επίθεσης σε σχετική συζήτηση στο 
ευρωκοινοβούλιο, εκεί όπου τα 
φιλονικούντα αστικά κόμματα στο 
εσωτερικό, συμφωνούν και συμψη-
φίζουν. Δώστε προσοχή στις δυο 
λέξεις «ατομικό» και «προϊόν». Ξεκι-
νώντας από τη δεύτερη καταλαβαί-
νουμε πως η σύνταξη παύει να είναι 
δικαίωμα, δημιουργούμενο στα 
πλαίσια έστω του καπιταλισμού με 
την εισφορά του εργαζόμενου (του 
εργοδότη ανήκει κι αυτή στον εργά-
τη), αλλά μετατρέπεται σε προϊόν, 
δηλαδή κάτι που παράγεται σαν 
αποτέλεσμα μιας παραγωγικής δια-
δικασίας.

Κάτι σαν τα μακαρόνια, το χαρτί 
υγείας, τις κονσέρβες κλπ τα οποία 
αγοράζονται, είναι εμπορεύματα και  
είναι αντικείμενα αγοραπωλησίας 
στην αγορά. Την παραγωγή και διά-
θεση στην αγορά φυσικά θα αναλά-
βουν οι ασφαλιστικές εταιρίες και 
πελάτες θα είναι οι υποψήφιοι 
συνταξιούχοι. Εδώ τώρα κολλάει η 
πρώτη λέξη «ατομικό». Το προϊόν- 
σύνταξη θα είναι θέμα ατομικού 
πάρε- δώσε στην αγορά. Ο καθένας 
μόνος του θα αγοράζει το προϊόν 
πηγαίνοντας στα σούπερ- μάρκετ 
των ασφαλιστικών εταιριών. Η δια-
φορά βέβαια είναι πως στα σούπερ 
μάρκετ πώλησης άλλων προϊόντων, 
παίρνεις και βάζεις στην τσάντα σου 
τα αγορασμένα  ψώνια επί τόπου, 
στην περίπτωση όμως της σύνταξης 
θα την παίρνεις μετά από μερικές 
δεκαετίες.

Αλλά στο διάστημα αυτό το προ-
ϊόν μπορεί να χαλάσει, να κατα-
στραφεί, να χαθεί κι όταν έρθει η 
ώρα να το πάρεις στο χέρι, να μην 
υπάρχει. Θα έχεις χάσει και τα 
λεφτά σου, τα οποία βέβαια δεν θα 
έχουν εξαφανιστεί, απλά θα έχουν 
τρυπώσει σε μια άλλη τσέπη του 

έμπορα, από εκείνη που εσύ τα έβα-
ζες.

Φυσικά ανάλογα με το βαλάντιό 
σου θα αγοράζεις το ανάλογο προϊ-
όν. Όποιος έχει χρήματα θα αγορά-
ζει σαμπάνια, όποιος δεν έχει θα 
παίρνει ρετσίνα. Όποιος έχει θα 
παίρνει φιλέτο κοτόπουλο κι όποιος 
όχι, θα παίρνει πλατάρια. Όποιος 
έχει θα τρώει αστακό, όποιος όχι θα 
τρώει φακές.  Όποιος έχει να πλη-
ρώσει ένα καλό συμβόλαιο θα απο-
ζημιώνεται με μια καλή σύνταξη, 
όποιος δεν έχει, θα παίρνει ψίχου-
λα. Αν μάλιστα δεν έχει καθόλου 
(άνεργος, μισοαπασχολούμενος, 
αμειβόμενος με μισθό πείνας κλπ), 
δεν θα μπορεί να αγοράζει τη 
σύνταξη - προϊόν, θα απομένει μόνο 
με την βασική σύνταξη που θα δίνει 
το κράτος (των 360 ευρώ), αν θα 
υπάρχει κι αυτή.

Η ΕΕ βάζει τους στόχους της, 
που έχουν αυτό το αποκρουστικό- 
αντιλαϊκό περιεχόμενο. Τώρα 
βάλουμε κι εμείς τους δικούς μας 
αντιευρωπαϊκούς και να τους δεί-
ξουμε στις ευρωεκλογές που έρχο-
νται. Με ένα βροντερό Όχι στην ΕΕ, 
όχι στα κόμματα που την υποστηρί-
ζουν και πολιτεύονται με βάση τους 
κανόνες και τους σχεδιασμούς της.

“ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ 
ΑΓΩΝΑΣ”

Ιδιοκτήτης:
Ομοσπονδία Συνταξιούχων

Ελλάδος-ΙΚΑ-ΕΤΜ
Εκδότης:

ΤΑΣΟΣ ΚΛΑΔΗΣ
Γραφεία:

Σωκράτους 23
(4ος όροφος)

Τ.Κ. 105 52 ΑθΗΝΑ

Τηλ.: 210 52 29 442
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Διανέμεται δωρεάν

Στην πρόσφατη επίσκεψή του ο 
πρωθυπουργός στη Βόρεια Μακε-
δονία συνοδεύτηκε από 140 περί-
που επιχειρηματίες πολλών κλά-
δων. Μάλιστα πριν τη μετάβαση 
πέρασε από τη Θεσσαλονίκη, για 
να πείσει επιχειρηματίες της Βόρει-
ας Ελλάδας να τον ακολουθήσουν 
στο ταξίδι του, αφού η επίσκεψη 
θα ανοίξει δρόμους για την ανά-
πτυξη επενδυτικών δραστηριοτή-
των τους στη χώρα αυτή. 

Με την πράξη αυτή αποκαλύ-
πτεται επίσης ξεκάθαρα ο δεύτε-
ρος λόγος και στόχος της συμφω-
νίας των Πρεσπών. Ο πρώτος, τον 
έχουμε ήδη περιγράψει σε προη-
γούμενα τεύχη, ήταν η έναρξη της 
διαδικασίας ένταξης της Β.Μ. στο 
ΝΑΤΟ κατ’ αρχάς και στην ΕΕ στη 
συνέχεια. Ο δεύτερος είναι ακρι-
βώς η εξυπηρέτηση των συμφερό-
ντων των ελλήνων καπιταλιστών, 
που με τις επενδύσεις τους θα 
αναβαθμίσουν την οικονομική και 
κερδοσκοπική παρουσία τους στα 
Βαλκάνια. 

Ο πρώτος στόχος ήταν η γεω-

στρατηγική αναβάθμιση της 
χώρας, υπέρ των συμφερόντων 
που προασπίζεται το ΝΑΤΟ, ο δεύ-
τερος, ταξικός, η ενίσχυση της 
οικονομικής δράσης των ελληνι-
κών μονοπωλιακών ομίλων. Όσο κι 
αν ψάξουμε για τρίτο στόχο, που 
να έχει την οποιαδήποτε σχέση, 
ελάχιστη έστω, με τα συμφέροντα 
και τις ανάγκες του εργαζόμενου 
λαού της χώρας μας δεν θα βρού-
με.

Κι όσο κι αν προπαγανδίζουν 
ορισμένοι για τις θέσεις εργασίας 
στη Β.Μ., η δική μας πείρα από τις 
αντίστοιχες που δημιουργούνται 
στη χώρα μας είτε από έλληνες, 
είτε από ξένους επενδυτές αναφέ-
ρεται σε κακοπληρωμένες, χωρίς 
δικαιώματα εργασιακές σχέσεις με 
εντατικοποίηση και υπερεκμετάλ-
λευση των εργαζομένων.

Γι αυτό το λόγο οι λαοί των δυο 
χωρών- και των υπόλοιπων βαλκα-
νικών- έχουμε μόνο μία επιλογή. 
Την κοινή δράση, τον ενιαίο αγώνα 
ενάντια στα γεωστρατηγικά, ταξι-
κά συμφέροντα των μονοπωλίων.

Η ταξική πλευρά της Συμφωνίας 
των Πρεσπών

Η… πολυδιάστατη
εξωτερική

πολιτική της 
κυβέρνησης

Καμαρώνει η κυβέρνηση και επα-
ναλαμβάνει με κάθε ευκαιρία για την 
ικανότητά της να ασκεί «πολυδιάστα-
τη» εξωτερική πολιτική. Είναι όμως 
έτσι; 

Κατ’ αρχήν η ένταξη στην ΕΕ και 
το ΝΑΤΟ ευθέως παραπέμπει σε 
μονοδιάστατη, αφού οι δεσμεύσεις 
που απορρέουν από την ένταξη αυτή, 
δεν αφήνουν περιθώρια για την ελά-
χιστη αυτονομία στην εξωτερική 
πολιτική. Ακόμα κι όταν φαινομενικά 
υπάρχει ένα ψήγμα της, αυτό περνάει 
από την κρησάρα των δύο αυτών 
ιμπεριαλιστικών οργανισμών για να 
πάρει την έγκρισή τους. Πχ η χώρα 
μας υποχρεώθηκε να συμμετέχει στο 
εμπάργκο της ΕΕ κατά της Ρωσίας, 
παρ’ όλο που αυτό ήταν πολύ βλαπτι-
κό για την ελληνική αγροτική παρα-
γωγή. Από την άλλη οι επενδύσεις 
της COSCO πήραν έγκριση από την 
ΕΕ πριν συμφωνηθούν.

Αλλά εκεί που ο μονοσήμαντος και 
υποταγμένος στα ιμπεριαλιστικά συμ-
φέροντα των ΗΠΑ και της ΕΕ προσα-
νατολισμός της εξωτερικής πολιτικής 
ξεμπροστιάζει τις φανφάρες της 
κυβέρνησης, είναι η στάση της σε 
δυο από τα πολλά παραδείγματα.

Στην υπόθεση της… παρέμβασης 
της Ρωσίας (για τη συμφωνία των 
Πρεσπών) στα εσωτερικά πράγματα 
της χώρας, για την οποία η κυβέρνη-
ση ποτέ δεν παρουσίασε κάποιες 
αποδείξεις, προχώρησε στην έκφρα-
ση έντονης διαμαρτυρίας προς την 
ρωσική πρεσβεία και σε απέλαση 
ρώσων διπλωματών.

Στην περίπτωση όμως της έκθεσης 
του Αμερικάνικου Κογκρέσου για την 
κατάσταση στη χώρα μας, που αφ’ 
ενός υιοθετεί τις αιτιάσεις της Τουρ-
κίας όσον αφορά τα θέματα της 
«τουρκικής μειονότητας», αφ’ ετέρου 
προβαίνει στην πιο προσβλητική ανα-
φορά για την απόφαση των ΗΠΑ να 
παρεμβαίνουν ανοιχτά στην πολιτική 
ζωή της χώρας μας, φτιάχνοντας 
«ηγέτες»- προέδρους, πρωθυπουρ-
γούς, υπουργούς κλπ- υποταγμένους 
στα δικά τους συμφέροντα. Για την 
ξετσίπωτη και εξευτελιστική αυτή 
επέμβαση της αμερικάνικης πολιτι-
κής στα εσωτερικά μας, η κυβέρνηση 
«εποίησε την νήσσαν». Δεν έβγαλε 
ούτε ένα κιχ διαμαρτυρίας και βεβαί-
ως- βεβαίως ούτε σκέφτηκε να θέσει 
θέμα απέλασης αμερικανών διπλωμα-
τών. Κατάπιε αμάσητη, έκανε γαργά-
ρα την αμερικάνικη αισχρότητα προς 
μεγάλη ικανοποίηση του Πάιατ. 

Η εξωτερική πολιτική της κυβέρνη-
σης δεν είναι λοιπόν πολυδιάστατη. 
Είναι προσαρμοσμένη στους ευρωατ-
λαντικούς σχεδιασμούς, στην υπηρέ-
τηση των συμφερόντων των μερίδων 
της ντόπιας αστικής τάξης, που τα 
έχουν δέσει με τη νέα εκδοχή του 
«ανήκομεν εις την δύσην». Η μόνη 
που θα επιβάλλει και θα εφαρμόσει 
πραγματική πολυδιάστατη εξωτερική 
πολιτική, με βάση τα συμφέροντα του 
ελληνικού λαού και των άλλων λαών, 
στα πλαίσια της διεθνιστικής φιλίας 
και αλληλεγγύης μεταξύ τους, θα 
είναι η εργατική- λαϊκή εξουσία.

Προοδευτική Συμμαχία του 
ΣΥΡΙΖΑ για την εναντίωση 
στην ακροδεξιά στροφή 

στην ΕΕ
Πριν πέντε χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ καλούσε τον ελληνικό λαό 

να τον ψηφίσει για τον επιπλέον λόγο της αλλαγής της 
ΕΕ σε προοδευτική κατεύθυνση, κόντρα στον νεοφιλε-
λευθερισμό. Όλοι θυμόμαστε το σύνθημά του «η Ευρώ-
πη αλλάζει». Στα πέντε αυτά χρόνια η ΕΕ «άλλαξε», αλλά 
προς το χειρότερο. Όχι μόνο δεν απαλλάχτηκε από τον 
νεοφιλελευθερισμό και τα κόμματα- εκφραστές του (πχ 
Χριστιανοδημοκράτες στη Γερμανία, με την ηγέτιδα των 
οποίων Α. Μέρκελ ο Τσίπρας έγινε… κολλητός), αλλά 
αντίθετα ενισχύθηκαν και πήραν αέρα οι ακροδεξιές, 
ρατσιστικές και φιλοναζιστικές δυνάμεις και κόμματα, 
που σε κάποιες χώρες (Ουγγαρία, Αυστρία, Ιταλία) 
πήραν την κυβερνητική εξουσία. Με τις κυβερνήσεις 
αυτών των χωρών η ενιαία λειτουργία της ΕΕ δεν διατα-
ράχτηκε καθόλου, υπήρξαν μόνο κάποιες ανώδυνες 
αντιθέσεις, που εύκολα ξεπεράστηκαν πχ έλλειμμα στον 
κρατικό προϋπολογισμό της Ιταλίας. Ο προσανατολι-
σμός των πολιτικών της δεν άλλαξε καθόλου, συνεχίζει 
στην ίδια αντεργατική- αντιλαϊκή κατεύθυνση σταθερά. Ο 
φιλομονοπωλιακός χαρακτήρας και ρόλος της επίσης 
δεν άλλαξε, αντίθετα η αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ, Κίνα, 
Ρωσία κλπ τον έκανε ακόμα πιο αντιδραστικό.

Θα μπορούσαμε να παραθέσουμε κι άλλα παραδείγ-
ματα που αποδείχνουν το πόσο πλαστά και απατηλά ήταν 
τα συνθήματα του ΣΥΡΙΖΑ πριν πέντε χρόνια. Σήμερα το 
ίδιο έργο επανέρχεται με ορισμένες παραλλαγές, παρό-
μοια όμως απατηλό και ψεύτικο.

Σήμερα αντί για το «να αλλάξουμε την ΕΕ», πάμε στο 
«να σώσουμε την ΕΕ» από την ακροδεξιά.

Οι συμμαχίες που έταζε ο ΣΥΡΙΖΑ με τους… προοδευ-
τικούς του Νότου, έγιναν φύλλα και φτερά. Τώρα λοιπόν 
αφού μόνος του δεν μπόρεσε να στήσει αυτές τις συμμα-
χίες σε διεθνές πλαίσιο, περνάει στο να φτιάξουμε συμ-
μαχία στο εσωτερικό με τις άλλες… προοδευτικές δυνά-
μεις, που προέρχονται από το ξοφλημένο, αμαρτωλό 
ΠΑΣΟΚ, την δεξιά της ΝΔ, το κέντρο του ΠΟΤΑΜΙΟΥ, την 
ακροδεξιά των ΑΝΕΛ.

Δεν μας λέει βέβαια πως θα σώσει την ΕΕ αυτός ο 
εσωτερικός «προοδευτικός πόλος». Στην Ευρώπη η σοσι-
αλδημοκρατία γενικά υποχωρεί, η «αριστερά» τύπου 
ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται να «τραβάει». Έτσι λοιπόν αμολάει 
έναν «προοδευτικό πόλο», που βέβαια δεν έχει καμιά 
σχέση με τη σωτηρία της ΕΕ, αλλά με τη σωτηρία της 
παραμορφωμένης σοσιαλδημοκρατίας, που την εκφρά-
ζει πλέον απόλυτα ο ΣΥΡΙΖΑ, με στόχο μια καλύτερη 
εκλογική τύχη και τίποτα άλλο. Φυσικά αυτά γίνονται και 
μπροστά στις ευρωεκλογές, για τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ και 
η παρέα του κάτι πρέπει να πουν. Κάτι, έστω και μια μπα-
ρούφα. Και την λένε.

Εμείς θα λέγαμε πως αν ήθελαν να διαφοροποιηθούν 
από την ακροδεξιά, τις ρατσιστικές και ξενοφοβικές 
δυνάμεις, θα μπορούσαν ας πούμε σε πρώτη φάση να 
διώξουν την Αυστρία, την Ουγγαρία και την Ιταλία από 
την ΕΕ, να διακόψουν τις σχέσεις μαζί τους. Να διακό-
ψουν επίσης τις σχέσεις με την Ουκρανία, όπου κυβέρνη-
ση είναι οι ακροδεξιοί και οι φασίστες.

Να κόψουν κάθε πάρε-δώσε με το Ισραήλ, όπου 
κυβερνά η δεξιά μαζί με την ακροδεξιά. Και μετά βλέπου-
με.

Αλλιώς τι νόημα έχει να προπαγανδίζουν τον κίνδυνο 
της ακροδεξιάς, όταν αυτή είναι η καλύτερη παρέα τους 
στην ΕΕ.

Για να μην επεκταθούμε στο αλισβερίσι που γίνεται σε 
εσωτερικό πλαίσιο με τη Χρυσή Αυγή, που στελέχη της 
παραλίγο να είναι υποψήφια σε ψηφοδέλτια που στηρίζει 
ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ σε κάποιες πόλεις (Τρίκαλα κ.α.) ο ΣΥΡΙΖΑ 
στηρίζει και συμμετέχει σε ψηφοδέλτια της ΝΔ και άλλων 
παρεμφερών δυνάμεων. Ή που η κρατική (δηλαδή 
κυβερνητική) ΕΡΤ έδωσε απλόχερα το λόγο στον Κασι-
διάρη για δηλώσεις του στην 25η Μάρτη. Ή που οι δυνά-
μεις των ΜΑΤ (που ελέγχονται από την κυβέρνηση) προ-
στάτεψαν τους χρυσαυγίτες στην Καλλιθέα, κάνοντας 
βάρβαρη επίθεση, με χημικά και ξύλο, στην αντιφασιστι-
κή συγκέντρωση φορέων της πόλης.

Να κάνουμε λοιπόν καθαρό μέσα μας. Την ακροδεξιά, 
τους φιλοναζιστές, φασίστες, ρατσιστές κλπ μόνο ο 
πραγματικός προοδευτικός πόλος της λαϊκής συμμαχίας 
μπορεί και θα τσακίσει με την πάλη του ενάντια στο 
σύστημα που γεννάει και θρέφει αυτές τις δυνάμεις.

Το Πανευρωπαϊκό Ατομικό 
Συνταξιοδοτικό Προϊόν



ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ Απρίλης 2019 7

Α σ τ ε ί α  κ α ι  σ ο β α ρ άΤο ημερολόγιο του Πάιατ
Αγαπητό μου ημερολόγιο. 

Κι αυτές οι μέρες ήταν γεμάτες δραστηριότητές μου. 
Απολαμβάνω πραγματικά την ενεργητικότητα, που μου 
προσφέρει αυτή η χώρα και η κυβέρνησή της. Όχι πως όλα 
είναι παντού μέλι- γάλα, αλλά το ξεπερνάω με λίγη προ-
σπάθεια.

18/3/2019. Έδωσα συγχαρητήρια σε όλους τους φίλους 
μας και στο ιστορικό νησί της Σύρου, για την ανακαίνιση 
της δεξαμενής «Βιολάντω Γουλανδρή» στα ναυπηγεία, που 
έχουν πουληθεί στην ΟΝΕΧ, τη δική μας. Βέβαια για την 
ιστορία της Σύρου δεν ξέρω κάτι, γιατί την μπερδεύω και 
με τη Συρία, αλλά αυτό μεταξύ μας, έτσι;

25/3/2019. Πήρα μέρος στον ποδηλατικό «γύρο θυσίας» 
προς τιμή της επανάστασης του 1821 στην Πάτρα. Έκανα 
ποδήλατο,  με χαιρέτισε ο κόσμος (ή τον χαιρέτισα εγώ, 
δεν θυμάμαι), με καλωσόρισαν με πανηγυρισμούς οι υπο-
ψήφιοι δήμαρχοι και περιφερειάρχες των δικών μας κομ-
μάτων, όλα ήταν ωραία. Μου τη χάλασε μόνο εκείνο το 
κομμούνι ο Πελετίδης ο Δήμαρχος της Πάτρας, που (άκου-
σον- άκουσον) με χαρακτήρισε ανεπιθύμητο. Ποιον; Εμένα. 
Τον ένα και μοναδικό Πάιατ, που τρέχουν όλοι να μου 
σφίξουν το χέρι και να με προσκυνήσουν. Οφείλω να ομο-
λογήσω πως ήταν συγκινητική η προσπάθεια των άλλων 
υποψηφίων (των δικών μας) να με υπερασπιστούν απέναντι 
στον Πελετίδη. Μάλιστα τόνισαν πως αυτή η ανήκουστη 
ενέργειά του πλήττει τον τουρισμό της περιοχής. Αυτό δεν 
το κατάλαβα καλά. Δηλαδή εννοούν πως εγώ, κοτζάμ 
Πάιατ, είμαι τουριστικό αξιοθέατο; 

2/4/2019. Εκδήλωσα τη χαρά μου που η ΔΕΠΑ θα που-
λάει φυσικό αέριο στη Βουλγάρικη κρατική εταιρία ενέρ-
γειας, σπάζοντας το μονοπώλιο των κακόβουλων ενεργει-
ακών επιρροών της Ρωσίας.

3/4/2019. Μίλησα στο ετήσιο συνέδριο του Πανελλήνιου 
συνδέσμου Εξαγωγέων, όπου τόνισα την ανάγκη η Ελλάδα 
να μας πουλάει όσο κι όσο διάφορα πράγματα, να αγορά-
ζει επίσης  αμερικάνικες εξαγωγές. Για άλλη μια φορά 
έδωσα συγχαρητήρια στον Αλέξη, που πήγε στην Βόρεια 
Μακεδονία και τα είπε ένα χεράκι με τον Ζάεφ (τον δικό 
μας) και για την ανάληψη της ευθύνης της ελληνικής πολε-
μικής αεροπορίας να επιτηρεί τον εναέριο χώρο της Β.Μ. 
Να πιάσουν τόπο και τα 500 εκατομμύρια που έδωσε για 
την αναβάθμιση των F-16. Μάλιστα ο Αλέξης στις δηλώ-
σεις του είπε για «αστυνόμευση» του εναέριου χώρου της 
Β.Μ. Πολύ μου άρεσε αυτή η λέξη. Αστυνόμευση. Μπράβο 
του, μπράβο του. Το ξαναγράφω. Ο Αλέξης είναι η καλύτε-
ρη επένδυση που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια. Το 
ανέφερα και στην ομιλία μου.

Στις ΗΠΑ σκέφτονται σοβαρά το ενδεχόμενο να 
πουλήσουν σε Ελλάδα, Ρουμανία και Πολωνία τα 
F-35, που μπορεί να μην δώσουν στην Τουρκία, λόγω 
της αντιπαράθεσής τους για τους ρώσικους S-400. 
Μάλιστα ο ΥΠΕΘΑ κ. Αποστολάκης έσπευσε να 
δηλώσει πως είμαστε έτοιμοι, το έχουμε σκεφτεί ήδη 
να αγοράσουμε τέτοια πολεμικά αεροπλάνα. 

Προσέξτε δυο λεπτομέρειες. Οι αμερικάνοι σε 
καμιά περίπτωση δεν θα αφήσουν ανικανοποίητη την 
αμερικάνικη πολυεθνική που τα κατασκευάζει, να της 
μείνουν αμανάτι τα αεροπλάνα. Έτσι αυτοί αποφασί-
ζουν να μας τα πουλήσουν και αυτοί αποφασίζουν να 
τα αγοράσουμε. Τα χρειαζόμαστε- δεν τα χρειαζόμα-
στε. Προέχει το ΝΑΤΟ.

Κι οι δικοί μας προστρέχουν να ικανοποιήσουν την 
απαίτηση των ΗΠΑ. Να ετοιμάζεστε λοιπόν για και-
νούργια «αγορά του αιώνα». Άλλωστε από την προη-
γούμενη, αλλάξαμε αιώνα. Να μην κάνουμε και μία 
στον νέο;

Διαμαρτυρήθηκαν οι ΝΔ και ΚΙΝΑΛ για το ότι η 
κυβέρνηση δεν εμπόδισε έναν Βενεζουελάνο αξιω-
ματούχο να περάσει από το αεροδρόμιο Ε. Βενιζέ-
λος, επειδή ετούτος είναι με τον Μαδούρο. Δεν το 
καταλάβαμε. Αρέσει ή όχι σε κάποιους Πρόεδρος 
της Βενεζουέλας είναι ο Μαδούρο και κυβέρνηση 
αυτή που κυβερνά μαζί με τον πρόεδρο της χώρας. 
Δεν γνωρίζουμε να έχει συμβεί κάτι, που να έχει 
αλλάξει αυτά τα δεδομένα. Δεν έγιναν προεδρικές 
εκλογές, δεν έγιναν εκλογές για νέα κυβέρνηση, 
που να ανέδειξαν νέα ηγεσία στη χώρα. Οι διπλω-
ματικές σχέσεις μας με τη Βενεζουέλα άλλαξαν, 
διακόπηκαν, κλείσαμε την πρεσβεία μας εκεί και 
απαιτήσαμε να κλείσουν αυτοί την δική τους εδώ; 

Βέβαια γνωστοί οι λόγοι για τη στάση αυτή των 
ΝΔ- ΚΙΝΑΛ. Η υποταγή στα κελεύσματα των ΗΠΑ, 
που δεν αναγνωρίζουν τον Μαδούρο, επιχειρούν 
να τον ανατρέψουν, να βάλουν στη θέση του τη 
μαριονέτα τους. Ρωτάμε όμως. Αν έρθει στην 
κυβέρνηση η ΝΔ από τις επόμενες εκλογές, μόνη 
της ή μαζί με κάποια άλλη πολιτική κολιτσίδα, 
τύπου ΚΙΝΑΛ, θα διακόψει τις σχέσεις μας με τη 
χώρα αυτή; Θα ρωτάει τις ΗΠΑ με ποιους θα έχου-
με διπλωματικές σχέσεις; Θα απαιτήσει να μην 
έρχεται ή να μην περνάει από εδώ οποιοσδήποτε 
αξιωματούχος της Βενεζουέλας; 

Θα μας πείτε τι ρωτάμε. Δίκιο έχετε.
Σε πολύ αποκαλυπτικές δηλώσεις προχώρησε ο 

Ντέιβιντ Λ.Φίλιπς, διευθυντής του αμερικάνικου 
«Προγράμματος Οικοδόμησης Ειρήνης(!!!) κλπ κλπ. 
Είπε, παρουσία του ΥΠΕΞ μας Κατρούγκαλου, πως 
«το Πανεπιστήμιο Κολάμπια (κατά την Μητσοτάκεια 
έκφραση) διέθεσε το 2015 (επί κυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑ- ΑΝΕΛ) ένα σημαντικό ποσό (;;;), για την βελτίω-
ση των διμερών σχέσεων Ελλάδας- ΠΓΔΜ», επαινώ-
ντας  τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βόρειας Ελλάδας, 
τον Μπουτάρη και τα ΜΜΕ για τη βοήθεια που 
πρόσφεραν στην επίτευξη αυτού του στόχου. 

Τι κρατάμε. Ότι επί ΣΥΡΙΖΑ έπεσε μπόλικο δολά-
ριο για να γίνει η δουλειά των ΗΠΑ. Τώρα εκτός από 
δημοσιογράφους ποιοι άλλοι τα πήραν (άραγε και 
κυβερνητικοί;) δεν θα το μάθουμε μάλλον ποτέ. 
Θυμάστε που λίγο καιρό πριν ο Καμμένος είχε 
καταγγείλει ότι και ο Σόρος είχε ρίξει χρήμα στην 
κυβέρνηση για τους ίδιους περίπου στόχους. Τι 
γίνεται τελικά. Τα πήραν ή όχι. Τα κονόμησαν 
κάποιοι ή όχι; Ρωτάμε, έτσι ακαδημαϊκά.

Την είδατε τη φωτογραφία με τον Τσίπρα και τον 
Ζάεφ αγκαλιά, που έβγαλαν κατά την πρόσφατη επί-
σκεψη του δικού μας πρωθυπουργού στην Β. Μακε-
δονία; Τι θέρμη, τι τρυφερά χαμόγελα, σχεδόν 
χορευτική φιγούρα ήταν το αγκάλιασμά τους. Ο 
έρωτας δεν κρύβεται, όταν μάλιστα προξενητές και 
κουμπάροι για τον πολιτικό γάμο των δύο πρωθυ-
πουργών με όρκο στη συμφωνία των Πρεσπών, είναι 
οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ.

Αντέδρασε έντονα η Τουρκία με δήλωση του 
ΥΠΕΞ Φαχρετίν Αλτούν, στην παρέμβαση του 
εκπροσώπου του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ ότι τα αποτελέ-
σματα των τοπικών εκλογών δεν πρέπει να αμφι-
σβητούνται (που το κόμμα του Ερντογάν ΑΚΡ 
έχασε την Κωνσταντινούπολη, την Άγκυρα και 
άλλες πόλεις). Δηλαδή απευθύνθηκε προς το ΑΚΡ 
και απαίτησε να μην κάνει ένσταση. Ο Τούρκος 

ΥΠΕΞ κάλεσε τις άλλες κυβερνήσεις «να αποφύ-
γουν τα οποιαδήποτε βήματα μπορούν να ερμηνευ-
τούν ως ανάμειξη στα εσωτερικά της Τουρκίας». 
Δίκιο έχει. Όταν όμως η Τουρκία μαζί με τις ΗΠΑ 
δεν προβαίνανε απλά σε «βήματα», αλλά ωμά και 
ξεκάθαρα με άλματα επεμβαίνανε στα εσωτερικά 
της Συρίας, απαιτώντας την εκδίωξη του Σύρου 
Προέδρου Άσσαντ, στήνοντας το Ισλαμικό κράτος 
και ενισχύοντάς το εναντίον της συριακής κυβέρ-
νησης, δεν είχαν άδικο; Δεν μπορούν να ισχύουν 
πάντα τα «δύο μέτρα και δύο σταθμά». Όχι μονά- 
ζυγά δικά μας.

Στη συζήτηση στο ευρωκοινοβούλιο μιας έκθεσης 
για την αστυνομική βία, δόθηκε ο προσανατολισμός 
από όλες τις μεριές των αστικών κοινοβουλευτικών 
ομάδων, με ανώδυνες διαφοροποιήσεις, η χρήση της 
βίας από τις αστυνομικές δυνάμεις να είναι… αναλο-
γική!!! 

Μια τέτοια αντιμετώπιση των διάφορων λαϊκών 
δραστηριοτήτων (συγκεντρώσεις, απεργίες κλπ) από 
τις δυνάμεις καταστολής του κράτους, δήθεν θα απο-
καταστήσει και θα περιφρουρήσει τα δημοκρατικά 
δικαιώματα των λαών. Έτσι εκτίμησε το ευρωκοινο-
βούλιο. 

Τώρα πως θα μετριέται, από ποιους θα μετριέται, τι 
μέτρα θα παίρνονται για να ζυγίζεται κάθε φορά η 
αναλογικότητα της αστυνομικής βίας, αυτό μόνο οι 
ευρωβουλευτές και οι κυβερνήσεις το ξέρουν(;). Θα 
υπάρχει… βιαιόμετρο; Θα θεσπίζεται ατομικό μέτρο, 
θα γίνεται καταμερισμός του ποσοστού βίας σε κάθε 
έναν αστυνομικό; Μετά την διαπίστωση άσκησης 
υπερβολικής, μη… αναλογικής βίας, τι θα γίνεται; 

Τι ψάχνουμε θα πείτε, ψύλλους στα άχυρα. 
Ο Πρόεδρος της Βουλής Ν. Βούτσης κάλεσε 

τους συνταξιούχους βουλευτές να παραιτηθούν 
από τη διεκδίκηση των αναδρομικών από τις περι-
κοπές των συντάξεών τους, αλλιώς μπαίνει θέμα 
ηθικής, αφού η κυβέρνηση αρνείται να ικανοποιή-
σει αυτό το αίτημα του συνταξιουχικού κινήματος. 
Δεν μπορεί δηλαδή η κυβέρνηση να λέει προς τους 
υπόλοιπους συνταξιούχους να παραιτηθούν από 
την αξίωση αυτή, και οι βουλευτές συνταξιούχοι να 
επιμένουν. Εμείς λέμε πως την προτροπή αυτή ο 
Πρόεδρος ας την απευθύνει στους κυβερνητικούς 
βουλευτές και τους άλλους, που ψήφισαν τα τρία 
μνημόνια και τα συνοδευτικά μέτρα. Δεν έχει το 
δικαίωμα να την απευθύνει και σε κείνους που 
πολέμησαν ενάντια στους αντιασφαλιστικούς 
νόμους, που η σύνταξή τους εξακολουθεί να είναι 
το μοναδικό εισόδημά τους, παρά την βουλευτική 
θέση τους. Δεν είναι όλοι ίδιοι, πώς να το κάνουμε.

15 νεκροί ντελιβεράδες. 15 νέοι άνθρωποι έχασαν 
τη ζωή τους σε ένα στην κυριολεξία κυνηγητό του 
μεροκάματου. Με δρομολόγια τις περισσότερες 
φορές παράνομα, σε δρόμους αντίθετης κατεύθυν-
σης για να προλάβουν τη διανομή όλων των έτοιμων 
γευμάτων που χρεώνονται. Για να ικανοποιήσουν τις 
παραγγελίες που παίρνουν οι εργοδότες τους. Χωρίς 
ασφάλιση, χωρίς μέτρα προστασίας, χωρίς μέτρο 
στα ατελείωτα πήγαιν- έλα και στην ταχύτητα εκτέλε-
σης των παραγγελιών. Είναι μια ακόμα περίπτωση, 
που δείχνει πόσο απατηλή, ψεύτικη και εγκληματική 
πολλές φορές είναι η επερχόμενη, μετά την… έξοδο 
από τα μνημόνια, «ανάπτυξη», που αντί να διευκολύ-
νει τους εργαζόμενους, τους φορτώνει με περισσότε-
ρο άγχος, αγωνία και εργοδοτική πίεση. 

Για τα εγκλήματα αυτά κι όχι απλά σκάνδαλα 
ποιος θα λογοδοτήσει; Πως θα απαντήσει ο λαός;

Απόδοση τιμών
και «τιμών»

Πρόσφατα είχαμε την απονομή τιμών σε δυο πολιτικά 
πρόσωπα της χώρας μας. Ο ένας είναι ο Α. Τσίπρας, Πρό-
εδρος του ΣΥΡΙΖΑ (και οσονούπω του προοδευτικού 
πόλου) και Πρωθυπουργός και ο δεύτερος ο Ν. Αμπατιέ-
λος Γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. 

Ο Α. Τσίπρας έτυχε της επιβράβευσης για την υπογρα-
φή της Συμφωνίας των Πρεσπών από μια γερμανική Δεξα-
μενή Σκέψης (Think Tank), ειδικευμένης στο σχεδιασμό 
αντιδραστικών πολιτικών, ενώ υπάρχουν προτάσεις (πχ 
Πάπας) για την βράβευσή του με το Βραβείο Νόμπελ. 
Ειρήνης, μαζί βέβαια με τον Ζάεφ.

Ο Ν. Αμπατιέλος τιμήθηκε από τον πρέσβη της Παλαι-
στίνης Μαρουάν Τουμπάσι με το μετάλλιο του Προέδρου 
του Κράτους της Παλαιστίνης «σε ένδειξη αναγνώρισης 
και εκτίμησης της υποστήριξης (από την ΚΝΕ) στα εθνικά 
δικαιώματα των Παλαιστινίων για την ελευθερία, την ανε-
ξαρτησία, την εγκαθίδρυση του Κράτους της Παλαιστίνης 
και την προώθηση της ελληνο- παλαιστινιακής φιλίας».

Την ίδια ώρα ο Α. Τσίπρας και οι κυβερνήσεις του 
αρνούνται να προχωρήσουν στην αναγνώριση του κρά-
τους της Παλαιστίνης, για την οποία υπάρχει και απόφαση 
της Βουλής. Ταυτόχρονα αναβαθμίζουν και ενισχύουν τις 
σχέσεις- κάθε είδους και ειδικά τις στρατιωτικές/πολεμι-
κές- με το Ισραήλ. Με την στάση αυτή, αντικειμενικά, στη-
ρίζουν την εγκληματική- δολοφονική βαρβαρότητα του 
Ισραήλ σε βάρος των Παλαιστινίων.

Δυο περιπτώσεις σε απόλυτα αντίθετες κατευθύνσεις 
και λογικές. 

Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του για 
το ποια από τις δύο αποδόσεις τιμής αντανακλά μια πραγ-
ματικά προοδευτική στάση.

Κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. 
Κι οι μαφιόζοι κατεργάρηδες της 
ΓΣΕΕ θα κάτσουν στον πάγκο των 
κατηγορούμενων από τους εργά-
τες για νοθεία, βία, παραβίαση 
του καταστατικού και κάθε συνδι-
καλιστικής πρακτικής, για προ-
σπάθεια μετατροπής της ΓΣΕΕ σε 
καθαρό παράρτημα του ΣΕΒ.
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Το ποιηματάκι μας
ΝΑΤΟ εβδομήντα χρόνια
στους λαούς κάνεις καψόνια.
Δεν θα ζεις όμως αιώνια.
Θα ξυπνήσουν τα κωθώνια 
και θα φράξουν τα κανόνια.
Πόσους πόλεμους θα κάνεις,
πόσο κόσμο θα ξεκάνεις,
που παντού θέλεις να φτάνεις.
Ψεύτικους εχθρούς μας φτιάχνεις,
κι από το λαιμό μας πιάνεις.
Του πολέμου σου γεράκια,
του θανάτου μας κοράκια,
Νέοι, μάνες και παιδάκια.
Στα μνημείο μας χαράκια,
στα ταμεία σου παραδάκια.
Εβδομήντα χρόνια ΝΑΤΟ
μ’ έχεις ρίξει εις τον πάτο
κι όλο σπρώχνεις παρακάτω.
Με το χέρι μου βαρβάτο
και το σβέρκο μου ορθάτο,
πάνω σου θε να ορμήσω.
Πολεμάς, θα πολεμήσω
κι ούτε που θα κάνω πίσω.
Απ’ το χάρτη σαν σε σβήσω
Την ειρήνη θα κερδίσω

Ο… οραματιστής 
Βενιζέλος

Ακούμε σε ραδιοφωνικό σταθμό το διαφημιστικό 
σποτ για την έκδοση και διανομή μέσω εφημερίδας 
ενός πονήματος για τον Βενιζέλο, τον… αναμορφωτή 
της Ελλάδας, που την οραματιζόταν «των δύο ηπείρων 
και των πέντε θαλασσών». 

Δεν ξέρουμε λεπτομέρειες για τα οράματα αυτά. 
Πάντως το «των δύο ηπείρων» κατέληξε στην Μικρα-
σιατική καταστροφή, που την πλήρωσαν πάρα πολύ 
ακριβά εκατομμύρια μικρασιάτες και η Ελλάδα.

Γενικά για το διπλό Βενιζέλειο όραμα μπορούμε να 
πούμε τα εξής. Δεν ξέρουμε πως του ερχόντουσαν 
αυτοί οι οραματισμοί του πρώτου κατά σειρά… εθνάρ-
χη. Όμως η Ελλάδα δεν ανήκει σε δυο ηπείρους, αλλά 
μόνο σε μία, την Ευρώπη. Κι απ’ όσο ξέρουμε η χώρα 
μας δεν έχει μετακινηθεί από τη θέση της. Κι ακόμα 
είναι αδύνατο των αδυνάτων να ανήκει σε πέντε θάλασ-
σες, αφού γύρω της υπάρχει μόνο και αποκλειστικά η 
Μεσόγειος.

Βέβαια μέσα στα αντεργατικά και αντιδραστικά πλαί-
σια που στη διαμόρφωσή τους «συνέβαλε τα μέγιστα» 
ο… οραματιστής (πχ το ιδιώνυμο), υπήρξαν έλληνες και 
τότε και αργότερα, που έγιναν και τα δύο. Οι εφοπλι-
στές ας πούμε ήταν όχι μόνο των δύο, αλλά και των 
πέντε ηπείρων, επίσης όχι μόνο των πέντε θαλασσών, 
αλλά όλων των ωκεανών. Το ίδιο ισχύει για πολλούς 
έλληνες μεγαλοεπιχειρηματίες, που άπλωσαν τη δράση 
τους σε πολλές κατευθύνσεις.

Αλλά το ίδιο ίσχυσε και για τους έλληνες εργάτες, 
χωρικούς και άλλα λαϊκά στρώματα, που υποχρεώθη-
καν να μεταναστεύουν κακήν- κακώς σε όλες τις ηπεί-
ρους, διασχίζοντας όλες τις θάλασσες, για να ξεφύ-
γουν από τη φτώχεια, τη μιζέρια, τον κατατρεγμό των 
διωκτικών κρατικών και παρακρατικών μηχανισμών, 
ακόμα και την εξορία ή το θάνατο.

Ποιος ο λόγος άραγε να εξακολουθούν κάποιοι να 
μας πιπιλίζουν τα μυαλά με τα «οράματα» πολιτικών 
τύπου Βενιζέλου, που όχι μόνο ήταν αδύνατο να πραγ-
ματοποιηθούν, αλλά συσσώρευσαν συμφορές για τον 
ελληνικό λαό και κέρδη για την διαχρονικά ύπαρξη και 
δραστηριότητα των καπιταλιστών. Ποιος ο λόγος, 
ύστερα από την θεαματική χρεοκοπία όλων των «μεγά-
λων ιδεών», κι αυτής της «μεγάλης ευρωπαϊκής οικογέ-
νειας όπου θα μας εξασφαλίζει τη σιγουριά, την ασφά-
λεια και την ευημερία», να επιμένουν κάποιοι στη 
συντήρησή τους;

Αυτό που μπορούμε να φανταστούμε είναι η ανάγκη 
να δικαιολογήσουν τη νέα «μεγάλη ιδέα» της «γεω-
στρατηγικής αναβάθμισης» της χώρας μέσα στα Ευρω-
ΝΑΤΟικά πλαίσια, που προσδοκά η εγχώρια αστική 
τάξη, ώστε να συμμετάσχει από καλύτερη θέση στο 
μοίρασμα των πλουτοπαραγωγικών πηγών των χωρών 
της ευρύτερης περιοχής. 

Ή η οικονομική και στρατιωτική συνεργασία της 
χώρας μας με χώρες των άλλων γύρω ηπείρων (Ισρα-
ήλ, Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία κ.α.).

«Μεγάλη ιδέα» που οι σημερινές αστικές δυνάμεις, 
ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΚΙΝΑΛ, ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ κ.α. προσπαθούν να 
την επιβάλλουν στη συνείδηση του λαού, εξυπηρετώ-
ντας ακριβώς τα συμφέροντα αυτά. Και- ίσως- για να 
προετοιμάσουν το λαό για τους συμβιβασμούς με 
άλλες χώρες, πχ Τουρκία για το μοίρασμα και συνεκμε-
τάλλευση των ΑΟΖ.

Για το λαό μόνο μια πραγματικά μεγάλη ιδέα και ένα 
όραμα μπορούν να υπάρξουν. Αυτή της εργατικής και 
λαϊκής συμμαχίας και της εργατικής- λαϊκής εξουσίας. 
Και σε μια Ευρώπη των εργατών και των λαών, όπου 
όλοι οι λαοί θα ανήκουν, μέσα από τη φιλία, την ειρηνι-
κά συνύπαρξή τους, την αλληλεγγύη και τη συνεργα-
σία τους σε όλες τις ηπείρους και σε όλες τις θάλασ-
σες.

Οι προπαγανδιστικές 
εκτιμήσεις για τις σχέσεις 

με την Τουρκία
Όταν υπάρχει όξυνση των σχέσεών μας την Τουρκία 

(και πότε δεν υπάρχουν), ο Πρωθυπουργός, υπουργοί, 
άλλα κυβερνητικά στελέχη και ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας κάνουν δηλώσεις, στέλνουν μηνύματα προς 
την Τουρκία και την κυβέρνησή της, τον Πρόεδρό της. 
Ποιο είναι το ιδιαίτερο που θα σχολιάσουμε. Πως ερμη-
νεύουν τα ΜΜΕ αυτές τις παρεμβάσεις. Ακούμε πχ «ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας από το βήμα της επετείου 
για την 25 Μάρτη έστειλε ηχηρό μήνυμα στην Τουρ-
κία». Ο Αποστολάκης πέτυχε «να δοθεί ράπισμα στην 
Τουρκία» από τον ΟΗΕ. Ή ότι «ο Ερντογάν είναι… αμε-
τανόητος» και άλλα τέτοια γλαφυρά. Μάλιστα ο Απο-
στολάκης και αργότερα ο πρωθυπουργός είχαν τη 
μεγάλη επιτυχία «να προλάβουμε την Τουρκία και να 
αναλάβουμε εμείς την φρούρηση του εναέριου χώρου 
της Β. Μακεδονίας». Άλλο ένα ηχηρό ράπισμα. 

Φυσικά αυτά δεν εμποδίζουν καθόλου την Τουρκία 
και την αστική της τάξη να προσπαθεί με κάθε τρόπο 
να επιβάλλει την εξυπηρέτηση και των δικών της συμ-
φερόντων. Και βέβαια αναπάντητο μένει το ερώτημα, 
που δημιουργείται. Απέναντι σε ποιον ο Ερντογάν έχει 
την υποχρέωση να δηλώσει μετάνοια; Με τέτοιες και 
άλλες μπούρδες τα ΜΜΕ προσπαθούν να συντηρή-
σουν στη συνείδηση του λαού μια (πλαστή βέβαια) 
υπεροχή της χώρας μας απέναντι στη γειτονική, ότι οι 
χειρισμοί της κυβέρνησης έχουν σοβαρά αποτελέσμα-
τα σε βάρος της. Η κατάσταση βέβαια είναι τόσο σοβα-
ρή, που τέτοιοι εθνικισμοί της παλιάς εποχής δεν 
έχουν πια πέραση, εκτός σε μικρές εστίες εθνικιστών, 
χρυσαυγιτών στο πολιτικό σκηνικό και στο στρατό.

Ας μην παίρνουμε λοιπόν στα σοβαρά τέτοιες αερο-
κοπανιστές παρλάτες των ΜΜΕ- και των πολιτικών 
προσώπων- , αλλά αντίθετα να προετοιμαζόμαστε να 
αντιμετωπίσουμε κάθε ενδεχόμενο, που δεν θα θαμπώ-
νει τον κύριο στόχο της δράσης μας για ανατροπή της 
αστικής εξουσίας, την επιβολή της εργατικής και λαϊ-
κής εξουσίας.

Επενδυτές και 
κρατικοδίαιτοι αγιογδύτες

Πρόσφατα η κυβέρνηση έδωσε σε εταιρία εκμετάλ-
λευσης μέρους ενός από τους εθνικούς δρόμους ένα 
πολύ μεγάλο ποσό (μερικά εκατομμύρια ευρώ), σαν 
αποζημίωση για τα χαμηλότερα από τα προσδοκώμενα 
κέρδη, που αυτή είχε, από τα διόδια.

Άλλη μια περίπτωση όπου αποδείχνεται το πόσο 
«αυτοδημιούργητη, δυναμική, κερδοφόρα, ανταγωνιστι-
κή» κλπ είναι η ιδιωτική πρωτοβουλία. Όχι απλά δεν είναι 
τίποτα από αυτά, αλλά ξεκάθαρα κρατικοδίαιτη, όπου η 
κερδοφορία, η ανταγωνιστικότητα και ο δυναμισμός της 
συντηρούνται και χρηματοδοτούνται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό, δηλαδή από τους φορολογούμενους 
εργάτες και τα λαϊκά στρώματα. Και μάλιστα κάνουν δεν 
κάνουν χρήση αυτών δρόμων. Μπορεί κάποιος ποτέ να 
μην περάσει από το δρόμο αυτό, ή να περάσει δυο- τρεις 
φορές όλες κι όλες, όμως θα πληρώσει οπωσδήποτε για 
τα διόδια που ποτέ δεν πέρασε.

Κι επειδή βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, 
όπου τα σκάνδαλα και η σκανδαλολογία αξιοποιούνται 
για τον αποπροσανατολισμό του λαού από τα πραγματι-
κά και καταπιεστικά της ζωής του προβλήματα, με τα 
οποία αποδείχνεται πως οι διαφορές ανάμεσα στα αστι-
κά κόμματα για τα κεντρικά και σοβαρά ζητήματα, είναι 
είτε ανύπαρκτες, είτε δευτερεύουσας σημασίας, για το 
σκάνδαλο στο οποίο αναφέρεται το κείμενο, ποιος θα 
ψάξει να βρει τις κυβερνητικές, υπουργικές  ευθύνες, αν 
υπήρξαν άμεσες ή έμμεσες μίζες. 

Για να μην παρεξηγηθούμε, δεν ισχυριζόμαστε ότι 
δόθηκαν τέτοιες εκ μέρους του ιδιώτη προς κάποιον 
υπουργό ή άλλο κυβερνητικό στέλεχος. Όμως σίγουρα 
υπήρξε τέτοια από την ανάποδη. Η… αριστερή κυβέρνη-
ση είναι που έδωσε αυτήν την τεράστια μίζα στον ιδιώτη. 
Το αντάλλαγμα δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Ο καθένας 
μπορεί να φανταστεί ότι θέλει. Εμείς δεν έχουμε καμία 
ευθύνη γι αυτό.

Σαν υστερόγραφο θα αναφέρουμε πως με τα δωράκια 
αυτά στα μονοπώλια μεγαλώνει το έλλειμμα του κρατι-
κού προϋπολογισμού και το κρατικό χρέος. Δηλαδή ο 
λαός καλείται να πληρώσει για να δημιουργούνται 
ελλείμματα και μετά για να καλύπτονται. Ας το σκεφτού-
με κι αυτό λίγο.

από το πρώτο συνέδριό μας  στην Βαρκελώνη της Ισπανίας.
Οι εργασίες του δευτέρου συνεδρίου μας, δικαιώνουν αυτή 

την πορεία, αλλά και την πρωτοβουλία της ΠΣΟ να προχωρήσει 
στην ίδρυση της Παγκόσμιας οργάνωσης των συνταξιούχων. 
Όλοι οι συμμετέχοντες στο συνέδριο νιώσαμε  ικανοποίηση και 
περηφάνια  από την αγωνιστική μας πορεία και από τις εργασίες 
του συνεδρίου μας, που αποτελεί την ολοκλήρωση αυτής της 
αγωνιστικής μας πορείας. Με το κλείσιμο και τις αποφάσεις που 
πήραμε και την επιτυχία του συνεδρίου μας αναλαμβάνουμε 
νέες ευθύνες.

Ταυτόχρονα εκτιμήσαμε τις δυσκολίες, διδασκόμαστε από 
τιςαδύνατες πλευρές των προσπαθειών μας, ώστε να χτίσουμε 
το κίνημά μας σύμφωνα με τις αποφάσεις του 17ου συνεδρίου 
της ΠΣΟ, τις απαιτήσεις και της ανάγκες της εποχή μας. Όλα 
αυτά μας δίνουν δύναμη και αισιοδοξία για να συνεχίσουμε το 
δικό μας μονόδρομο, μαζί με την νέα γενιά της εργατικής τάξης 
και των σύμμαχων δυνάμεων, το μόνο δρόμο που είναι ανοιχτός, 
το δρόμο του αγώνα».

Το συνέδριο ενέκρινε το κεντρικό ψήφισμα με βάση την 
συζήτηση και τις παρατηρήσεις, υιοθέτησε ψήφισμα ενάντια 
στην επίθεση των ιμπεριαλιστών στην Βενεζουέλα, τον απο-
κλεισμό της Κούβας, καθώς επίσης υποστήριξε ψηφίσματα 
που δόθηκαν στο συνέδριο μας για τα προβλήματα των εργα-
ζομένων και των συνταξιούχων στην Κολομβία.

Πάρθηκαν αποφάσεις για  αγωνιστικές πρωτοβουλίες των 
συνταξιουχικών οργανώσεων σε όλο τον κόσμο. Συγκεκριμένα 
για τις 8 Μάρτη, παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας, για την 1η Μάη 
παγκόσμια ημέρα της εργατικής τάξης. Επίσης να πραγματοποι-
ηθούν  κινητοποιήσεις  μετά την Πρωτομαγιά για τα προβλήμα-
τα των συνταξιούχων, επίσης εν όψει της 1ης Οκτώβρη Παγκό-
σμιας Ημέρας των Συνταξιούχων να οργανωθούν παντού αγωνι-
στικές εκδηλώσεις. 

Στις 27.2.19 πραγματοποιήθηκαν δύο συσκέψεις, μία από τις 
οργανώσεις της Ευρώπης και μία της Αμερικής, όπου συζητήθη-
κε ο καλύτερος συντονισμός της δράσης των οργανώσεων των 
χωρών των περιοχών αυτών. 

Στις 28.2.19 συνήλθαν σε σώμα οι νεοεκλεγμένοι στα όργανα 
που προβλέπονται από το καταστατικό, εξέλεξαν προεδρείο, 
βοηθητικές επιτροπές εργασίας και συντονιστές για κάθε ήπει-
ρο. Επανεκλέχτηκαν ο συν. Δήμος Κουμπούρης Πρόεδρος και 
ο Κιμ Μπόικς Γ. Γραμματέας, καθώς και ο συν. Παναγιώτης 
Πάλμος υπεύθυνος τύπου και ενημέρωσης, ενώ ο συν. Χρή-
στος Κολοβός εκλέχτηκε στην επιτροπή για το Ευρωπαϊκό 
τμήμα της ΠΟΣ.

2ο Συνέδριο της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας Συνταξιούχων 

(ΠΟΣ) μέλος της ΠΣΟ
Οι εργάτες γιορτάζουν τα 20 
χρόνια του ΠΑΜΕ. Την μεγαλύτε-
ρη επιτυχία του ταξικού εργατι-
κού κινήματος, που ταρακούνη-
σε τα «ήσυχα» νερά της ταξικής 
διαπάλης, πρόσφερε τον ταξικό, 
αγωνιστικό προσανατολισμό και 
δράση στο κίνημα.

Οι εκλογές είναι μια πρώτη καλή 
ευκαιρία για τους συνταξιούχους 
να τιμωρήσουν αυτούς που τους 
μαύρισαν τη ζωή, να εκφράσουν 
την αντίθεση και απόρριψη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
πολιτικής της.

Συνέχεια απο την σελ.3


