21-22 Οκτώβρη: 23ο Συνέδριο της ΟΣΙΚΑ
Πιο δυνατοί, πιο αποφασισμένοι, πιο οργανωμένοι.
Με μια τριετία πλούσιας δράσης πίσω και τον σχεδιασμό μια
πιο δυναμικής, αγωνιστικής μπροστά.
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Της... σύνταξης
Δεν γίνεται τίποτα; Οι αγώνες δεν έχουν αποτέλεσμα; Οι
κυβερνήσεις περνάνε τα δικά τους και δεν μπορούμε να τις
εμποδίσουμε; Οι εργοδότες είναι πολύ σκληροί και δεν υποχωρούν;
Τα κλασικά ερωτήματα που απλοί εργαζόμενοι και λαϊκοί
άνθρωποι και φυσικά οι από την απέναντι μεριά με σαφή, ξεκάθαρα ταξική σκοπιμότητα, αστικής- φιλοεργοδοτικής και κυβερνητικής προέλευσης βάζουν προς το εργατικό κίνημα, οι πρώτοι για
να δικαιολογήσουν τη δειλία, τον ωχαδερφισμό και τη λειψή ταξική τους συνείδηση και οι δεύτεροι για να προβοκάρουν, να
δυσκολέψουν, να εμποδίσουν τη συσπείρωση, οργάνωση και
συμμετοχή περισσότερων εργαζομένων στα συνδικάτα και
δράση τους.
Η πραγματικότητα, όσο δύσκολη κι αν είναι, όσο κι αν το ίδιο
το εργατικό κίνημα βρίσκεται από άποψη οργάνωσης, συμμετοχής, μαζικότητας πίσω από τις ανάγκες για την αποφασιστική
ανάσχεση και ανατροπή της επίθεσης κυβέρνησης- μεγαλοεργοδοσίας, δεν δίνει μάχες στον αέρα, δεν κονταροχτυπά ανεμόμυλους. Αντίθετα δίνει και αποδείχνει κάθε μέρα με χειροπιαστά
παραδείγματα την αποτελεσματικότητα των αγώνων. Με οργάνωση, συμμετοχή, αποφασιστικότητα, ανυποχώρητο πείσμα και
πίστη στη δύναμή του.
Εμείς οι συνταξιούχοι είμαστε άλλωστε ένα καλό, αξιόλογο
παράδειγμα αποτελεσματικότητας των αγώνων. Παρ’ όλο που
θεωρηθήκαμε εύκολα θύματα από όλες τις κυβερνήσεις, ο ανυποχώρητος αγώνας μας, η ασταμάτητη δράση μας με εκατοντάδες
μεγάλες κεντρικές και περιφερειακές, τοπικές κινητοποιήσεις
πίεσε πολύ όλες τις κυβερνήσεις και πετύχαμε κάποιες «μικρές»,
αλλά ιδιαίτερα σημαντικές νίκες, που έδωσαν κουράγιο και
πίστη για τη συνέχεια.
Όμως δεν είμαστε οι μόνοι. Τα πρόσφατα παραδείγματα από
χώρους εργασιακούς και κλάδους, αλλά και από χώρους με πιο
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δίνουν επίσης μια σοβαρή απάντηση
στα ερωτήματα αυτά. Θετική απάντηση. Απάντηση επίσης που
ξεσχίζει την προβοκατόρικη προπαγάνδα των γνωστών αντεργατικών κύκλων, που με λύσσα υπερασπίζονται το καπιταλιστικό
σύστημα, συκοφαντούν το εργατικό- λαϊκό κίνημα και τους αγώνες του.
Η κυβερνητική πολιτική και ο νόμος Χατζηδάκη δέχτηκαν ένα
δυνατό χτύπημα από την αποφασιστική και άμεση αγωνιστική
αντίδραση των εργαζομένων- διανομέων της e-food. Χωρίς να
τηρήσουν καμία από τις προβλέψεις των νόμων για τη λήψη
απόφασης για απεργία και οργάνωση διαδήλωσης, αστραπιαία
απάντησαν με αποτελεσματικότητα στη πρόκληση της εργοδοσίας.
Ο νόμος για τις διαδηλώσεις στην ουσία έχει μείνει στα χαρτιά.
Κι αν η κυβέρνηση χρέωσε στον Θεοδωρικάκο να τον εφαρμόσει,
αφού ο προκάτοχός του Χρυσοχοΐδης δεν το κατάφερε, ας το
πάρει απόφαση, δεν θα το πετύχει ούτε αυτός.
Οι εκπαιδευτικοί για δεύτερη φορά κουρέλιασαν το νόμο Κεραμέως για αξιολόγηση- κατηγοριοποίηση και των εαυτών τους και
των σχολείων, κάτι που θα οδηγούσε σε μεγαλύτερο ταξικό διαχωρισμό τους μαθητές. Κι αν ο Θεοδωρικάκος τους χτύπησε με τα
ΜΑΤ, νεροαύρες και χημικά, μην νομίζει πως κατάφερε κάτι. Πείσμωσαν και επανέρχονται δριμύτεροι.
Οι φοιτητές, κάνοντας καθαρό πως δεν πρόκειται δεχτούν την
παρουσία αστυνομίας μέσα στα πανεπιστήμια, υποχρέωσαν την
κυβέρνηση σε αναδίπλωση και αναβολή της εφαρμογής του αντίστοιχου νόμου. Γι’ αυτό επιστρατεύτηκαν οι ναζιστές- υπολείμματα της ΧΑ και άλλων παρακλαδιών της, σε μια προσπάθεια να
τρομοκρατήσουν το φοιτητικό και νεολαιίστικο κίνημα. Ούτε κι
αυτό το σχέδιο πέτυχε.
Στις συσκέψεις που οργάνωσαν εκατοντάδες συνδικάτα σε όλη
τη χώρα η απόφαση ήταν μία. Κανένα σωματείο δεν θα εφαρμόσει το νόμο Χατζηδάκη, δεν θα προσαρμόσει το καταστατικό
του σε αυτόν, δεν θα δώσει τα αρχεία του στο υπουργείο, δεν
θα παίρνει αποφάσεις για απεργίες με ψηφοφορίες διαδικτυακές, όπου θα μπορούν να ψηφίζουν οι εργοδότες αντί για τους
εργαζόμενους, δεν θα κάνει εκλογές χωρίς μαζικές ζωντανές
συνελεύσεις, με τους εργαζόμενους απομονωμένους να εκλέγουν από το γραφείο υπό την επίβλεψη του προϊσταμένου τους.
Και φυσικά με την επίμονη και επίπονη δουλειά από τα κάτω,
μέσα από σταθερή αγωνιστική παρέμβαση για τα προβλήματα των
εργαζομένων, που οδηγούν σε ανατροπές συσχετισμών όπως στο
ΕΚ Πάτρας και στο ΕΚ Κέρκυρας, όπου οι ταξικές δυνάμεις που
συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ πέτυχαν να πάρουν στα χέρια τους τις
διοικήσεις τους, να τα μετατρέψουν σε εστίες αγωνιστικής αντίστασης και δράσης κόντρα στην κυβερνητική- εργοδοτική πολιτική και τους ξεπουλημένους «συνδικαλιστές», υπέρ των εργατικών συμφερόντων.

ΣΕΑ: Πανελλαδικό Συλλαλητήριο 8 Οκτώβρη
Οι συνταξιούχοι στο δρόμο του αγώνα

Δεν μας σταματάει ούτε η βροχή, ούτε η μπόρα
Δεν μας κλείνει τα στόματα η πανδημία
Δώστε μας πίσω όλα όσα μας έχετε κλέψει
Το χαμηλό βαρομετρικό
του καιρού, η βροχή, που ήταν
από μέρες ανακοινωμένη και
που την ημέρα και ακριβώς
την ώρα της συγκέντρωσης
έπεσε δυνατή επάνω στους
συγκεντρωμένους, δεν πτόησε ούτε μια στιγμή αυτό το
μεγάλο πλήθος των αγωνιστών τριτοηλικιωμένων, που
είναι αποφασισμένοι να
συγκρουστούν με την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης.
Τα πούλμαν από την περιφέρεια έφτασαν γεμάτα,
άδειασαν στη Σταδίου, μπροστά στην Πλ. Κλαυθμώνος.
Κατέβηκαν οι ταξιδιώτες από
όλη τη χώρα, από βορρά και
νότο, ανατολή και δύση.
Άπλωσαν τα πανό, παρατάχτηκαν δεξιά κι αριστερά της Σταδίου και φορώντας τις νιτσεράδες και τις μάσκες τους,
ανοιγμένες τις ομπρέλες τους
απαντήθηκαν με τους συναγωνιστές συναδέλφους από την
Αττική, που ήταν ήδη εκεί
μαζεμένοι και τους περίμεναν.
Ήταν πάρα πολλοί εκεί. Χιλιάδες.
Τα συνθήματα έδωσαν και
πήραν. «Όλοι στο δρόμο ξεσηκωμός- να μην πεινάσει ο
λαός!». «Εδώ, εδώ, μ’ αγώνα
ταξικό- γιατί εμείς δεν ζούμε
με τετρακόσια ευρώ, «Λεφτά
υπάρχουν μόνο για την πλουτοκρατία- για τους συνταξιούχους δεν υπάρχει μία», «δώστε
πίσω τα κλεμμένα», «δεν υποχωρούμε- αν δεν δικαιωθούμε» κ.α.
Παρευρέθηκαν αντιπροσωπείες της ΕΓ του ΠΑΜΕ, του
ΕΚ Πειραιά, του ΣΦΕΑ 19671974 και της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ.
Η έντονη βροχή ανέτρεψε
τον σχεδιασμό της συγκέντρωσης, έτσι έγινε μόνο η
κεντρική ομιλία από τον Δ.
Κουμπούρη, πρόεδρο της
Ομοσπονδίας Συνταξιούχων
ΙΚΑ, όπου τονίστηκαν τα εξής:
«Χαιρετίζουμε τις συναδέλφισσες τους συναδέλφους που

ακόμη για μια φορά βρίσκονται
στο δρόμο του αγώνα από τον
Έβρο μέχρι την Κρήτη…
Όλο αυτό το διάστημα το
συνταξιουχικό κίνημα δεν σταμάτησε την δράση του και
συνέχισε να βάζει την αγωνιστική του σφραγίδα τόσο την
περίοδο πριν όσο και μετά το
ξέσπασμα της πανδημίας…
Δεν βάζουμε νερό στο
κρασί μα,ς το κίνημα μας δεν
υπέκυψε στα εκάστοτε κυβερνητικά κελεύσματα, στην θανατηφόρα προπαγάνδα των κονδυλοφόρων του συστήματος…
για να σπείρουν αυταπάτες, να
δημιουργήσουν κλίμα αναμονής και απραξίας από κάθε
αγωνιστική δράση, καλλιεργώντας την προσδοκία καλυτέρευσης της κατάστασης…
Οι συνταξιούχοι συμμετέχουν στους αγώνες βγάζουν
συμπεράσματα και καταλαβαίνουν ότι η μια κυβέρνηση παίρνει την σκυτάλη από την από
την άλλη και συνεχίζουν τις
αντεργατικές του πολιτικές…
Οι αγώνες μας έχουν αποτέλεσμα… έχουμε πετύχει να
ανακόψουμε, να καθυστερήσουμε αλλά και να πετύχουμε
λύσεις σε ζωτικά για την ζωή
μας προβλήματα. Από την
αρχή τονίσαμε ότι το θέμα
είναι πολιτικό και όχι των δικα-

στηρίων..
Σε όλους αυτούς κάνουμε
καθαρό ότι: Δεν υποχωρούμε,
δεν θα υποταχθούμε, δεν θα
αποδεχθούμε και δεν θα νομιμοποιήσουμε ποτέ στην συνείδησή μας ως τετελεσμένο ότι
έχει
μας
έχει
αφαιρεθεί…
Διεκδικούμε όλα μας τα
αιτήματα. Αυξήσεις στις συντάξεις, επαναφορά της 13η και
14ης σύνταξης, την καταβολή
των αναδρομικών δίχως δικαστήρια και προαπαιτούμενα,
τις κοινωνικές παροχές, προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών, κατάργηση της αντιασφαλιστικής αντεργατικής νομοθεσίας και του νόμου λαιμητόμο
Χατζηδάκη…
Θα είμαστε στον δρόμο του
αγώνα μέχρι που ώσπου να
ανατρέψουμε τις αντεργατικές,
βάρβαρες πολιτικές, να λάβουν
τα όνειρα εκδίκηση και ο παραγόμενος πλούτος να υπηρετεί
της ανάγκες των εργαζομένων
και του λαού».
Μετά την ομιλία οι συγκεντρωμένοι γέμισαν τη Σταδίου και πορεύτηκαν σε ένα
συλλαλητήριο μέχρι το Μέγαρο Μαξίμου.
Εκεί η αντιπροσωπεία της
ΣΕΑ συναντήθηκε με τον
υπουργό Επικρατείας Γιώργο

Γεραπετρίτη. Σύμφωνα με την
ενημέρωση από αυτόν, ο πρωθυπουργός (με τον οποίο είχε
ζητηθεί συνάντηση) λόγω
«βαρυφορτωμένου προγράμματος» δεν μπορούσε να
δεχτεί τη ΣΕΑ. Πολύ σωστά
του επισημάνθηκε από την
αντιπροσωπεία, πως ο πρωθυπουργός ενώ είχε βρει χρόνο
να δεχτεί και να μιλήσει με
κάποιους συνταξιούχους (του
δικτύου και της ΑΓΣΕΕ), που
εκπροσωπούσαν «τον εαυτό
τους», δεν μπορεί να συναντηθεί με τη ΣΕΑ, που εκπροσωπεί εκατομμύρια συνταξιούχους. Η αντιπροσωπεία της
ΣΕΑ αρνήθηκε να συζητήσει
τα προβλήματα με τον υπουργό, δηλώνοντας πως επιμένει
στην συνάντηση με τον πρωθυπουργό.
Ο
κος
Γεραπετρίτης
δεσμεύτηκε πως θα κανονιστεί αυτή η συνάντηση και θα
απαντήσει άμεσα στο αίτημα
για καταβολή των συσσωρευμένων ποσών από το 20λεπτο
στις ομοσπονδίες, καθώς και
των 40 εκατ. ευρώ για τον
θεραπευτικό και κοινωνικό
τουρισμό των ασφαλισμένων
του ΟΑΕΕ.
Συνεχίζουμε λοιπόν

Προετοιμαζόμαστε για μεγάλες αγωνιστικές
μάχες το Νοέμβρη - Δεκέμβρη
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Μαζική σύσκεψη ταξικών-αγωνιστικών συνδικάτων
στην Αθήνα στο Σπόρτιγκ στις 5 Οκτώβρη

200 συνδικάτα, Ομοσπονδίες,
Εργατικά
Κέντρα της Αττικής,
πάνω από 115 πρωτοβάθμια σωματεία με αποφάσεις των Διοικητικών
μας Συμβουλίων, εκατοντάδες εκλεγμένοι συνδικαλιστές πήραν μέρος
στην σύσκεψη που κάλεσε το ΠΑΜΕ στο γήπεδο
Σπόρτιγκ στην Αθήνα.
Σημειώνεται πως αντίστοιχες συσκέψεις πραγματοποιήθηκαν σε πολλές
πόλεις στη χώρα, με τον
ίδιο στόχο και πλάνο, τη
σχεδίαση της δράσης του
ταξικού εργατικού κινήματος στο επόμενο διάστημα, ενάντια στην αντεργατική κυβερνητική πολιτική,
στα τρομοκρατικά μέτρα
και νόμους και σε αντιπαράθεση με τις υποταγμένες φιλοκυβερνητικές και
εργοδοτικές δυνάμεις της
μαφίας στη ΓΣΕΕ.
Την εισήγηση έκανε ο
Γιάννης Τασιούλας, πρόεδρο της Ομοσπονδίας
Οικοδόμων, που τόνισε
ιδιαίτερα:
«Βρισκόμαστε
εδώ
όλοι εμείς που δεν θεωρούμε κανονικότητα να
δουλεύουμε χωρίς ωράριο, χωρίς ξεκούραση, με
μισθούς που τελειώνουν
μια βδομάδα πριν πληρωθούμε. Είμαστε εδώ
γιατί δεν γίναμε ακόμα
αναίσθητοι να ακούμε
κάθε μέρα για τους δεκάδες νεκρούς από την πανδημία και να μη μας νοιάζει. Δεν πρόκειται να
συνηθίσουμε να πεθαίνουν εργαζόμενοι, απροστάτευτοι, σε ένα σμπαραλιασμένο
δημόσιο
σύστημα Υγείας…
Σήμερα το έφερε η
συγκυρία στη Βουλή να
επικυρώνεται ένα συμβόλαιο της κυβέρνησης με
τους Γάλλους και σε λίγες
μέρες ένα ακόμα με τους
Αμερικανούς. Αυτά λένε,
ότι θα πληρώσουμε 13
δισ. ευρώ για φρεγάτες,
αεροπλάνα και όπλα. Για
ΜΕΘ φωνάζαμε, μας
κορόιδευαν, για λεωφορεία και συρμούς δεν
είχαν, για σχολεία το ίδιο,
τα παιδιά 25 και 27 σε μία
αίθουσα, για πυροσβεστικά δεν είχαν. Πού

βρήκαν 13 δισ.;
Ξέρουμε επίσης ότι
εμείς οι εργαζόμενοι δεν
μπορούμε να αλλάξουμε
την κατάσταση ο καθένας
μόνος του. Ότι πρέπει να
συντονιστούμε για να
δυναμώσει ο αγώνας μας.
Όλοι μαζί. Εργαζόμενοι
του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Μόνιμοι και
συμβασιούχοι. Αυτή η
ενότητα είναι που συμφέρει τους εργαζόμενους. Ενάντια στους
εργοδότες μας… στις
κυβερνήσεις τους, στους
συμμάχους τους, την
ΕΕ...
Τους το λέμε καθαρά.
Δεν θα ξεμπερδέψετε
εύκολα με τους εργαζόμενους. Οι χώροι δουλειάς
θα γίνουν πεδία μάχης και
θα διεκδικήσουμε ό,τι μας
ανήκει. Για να μπορούμε
στον 21ο αιώνα να ζήσουμε σαν άνθρωποι. Εμείς
και τα παιδιά μας…
Αντλούμε δύναμη από τις
μεγάλες
απεργιακές
μάχες που δόθηκαν το
προηγούμενο διάστημα.
Από τη μεγαλύτερη σε
συμμετοχή κινητοποίηση
των τελευταίων χρόνων
που ήταν η απεργία στις
10 Ιούνη ενάντια στον
νόμο Χατζηδάκη…
Υπάρχει πείρα από το
πώς φτάσαμε σε ένα
μεγάλο απεργιακό μέτωπο. Με ζωντανές διαδικασίες, μέσα και έξω από
χώρους δουλειάς, με Γενικές Συνελεύσεις, συσκέψεις, συζητήσεις, όπου οι
εργαζόμενοι καταδίκασαν
και απέρριψαν τον νόμο έκτρωμα…
Πριν από δύο βδομάδες στηρίξαμε όλοι… έναν
αγώνα όπου οι εργαζόμενοι βγήκαν νικητές… Οι
εργαζόμενοι διανομείς
της «e-food» μάς έκαναν
να νιώσουμε ξανά περηφάνια, μας έδωσαν δύναμη. Αυτό το κόκκινο
ποτάμι
πάνω
στην
άσφαλτο είναι η ελπίδα.
Ο αγώνας ήταν πετυχημένος γιατί υπήρξε καθολική συμμετοχή των εργαζομένων. Γιατί τη μαζικότητα και τη μαχητικότητα
που υπήρξαν τις έθρεφαν
το κύμα αλληλεγγύης που

εκδηλώθηκε. Αυτό το
μεγάλο δίδαγμα που μας
έδωσε ο αγώνας θέλουμε
σήμερα να το κάνουμε
πράξη. Ένας για όλους
και όλοι για έναν. Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας,
η οργάνωση η δύναμή
μας. Η ελπίδα βρίσκεται
στον αγώνα…
Αυτήν την απόφαση
πρέπει να πάρουμε σήμερα αφήνοντας πίσω θλιβερές συνδικαλιστικές ηγεσίες όπως της ΓΣΕΕ…
Καταδικάζουμε
τις
οργανωμένες φασιστικές
συμμορίες που ξαμολήθηκαν στα σχολεία και τις
γειτονιές με τη στήριξη κι
ανοχή της κυβέρνησης
και της αστυνομίας…
Προτείνουμε στις 4
Νοέμβρη να προηγηθεί
ένα μεγάλο παναττικό
συλλαλητήριο, που θα
προετοιμάσει την εργατική τάξη της Αττικής και
όλης της χώρας για τη
συγκρότηση ενός πανεργατικού πανελλαδικού
απεργιακού ξεσηκωμού
τους επόμενους μήνες,
Νοέμβρη και Δεκέμβρη.
Θέλουμε να συμφωνήσουμε ότι δεν θα επιτρέψουμε να βάλουν στο
γύψο ένα- ένα τα σωματεία. Με απειθαρχία και
συντονισμό από τα κάτω,
τα σωματεία αποφασίζουμε να αχρηστεύσουμε
τον νόμο της κυβέρνησης που βάζει χέρι στα
συνδικάτα. Δηλαδή, κανένα σωματείο να μην καταθέσει μητρώα, καταστατικό, οικονομικές καταστάσεις, στο κρατικό μητρώο,
το νέο φακέλωμα. Να μη
δεχτεί να παραβιάσει το
καταστατικό του στον
τρόπο εκλογής των οργάνων του, για τη διεξαγωγή
των Γενικών Συνελεύσεων, για τον τρόπο που θα
παίρνει αποφάσεις. Να
μπει μπροστά ενάντια στις
απολύσεις για συνδικαλιστική δράση, ενάντια στην
απαγόρευση της απεργίας είτε με την προβοκατόρικη διάταξη περί «άσκησης ψυχολογικής βίας»
είτε με τον σύγχρονο
απεργοσπαστικό μηχανισμό του «προσωπικού
εγγυημένης
παροχής
υπηρεσιών».
Η ταξική πάλη δεν
καταργείται με κανέναν
νόμο… Όσοι επικαλέστηκαν το αντίθετο έγιναν ο
περίγελος της Ιστορίας.
Το ίδιο θα γίνουν και
τώρα. Την τελευταία λέξη
θα την πουν οι εργαζόμενοι.

Αντιφασιστική συγκέντρωση - συναυλία
στο Σύνταγμα

Ένας χρόνος από την καταδίκη της ηγεσίας της ΧΑ και
της φασιστικής οργάνωσης σαν εγκληματική
Το φασισμό θα τσακίσει η λαϊκή πάλη

Μια μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση οργανώθηκε στην Αθήνα, στο
Σύνταγμα, ακολουθώντας
το δυναμικό έναυσμα και
ξέσπασμα του αντιφασιστικού εργατικού και φοιτητικού κινήματος στη
Θεσσαλονίκη, όπου έγινε
η πρώτη προσπάθεια του
φιδιού να ξαναβγεί από το
αυγό και την τρύπα του, να
χτυπήσει, να τρομοκρατήσει τη νεολαία, τους φοιτητές και μαθητές, τους
εργαζόμενους, τους πρωτοπόρους της δράσης του
εργατικού- λαϊκού κινήματος. Εκδηλώσεις που
πήραν και έδωσαν τη σκυτάλη και σε άλλες πόλεις.
Το κάλεσμα στη συγκέντρωση έκαναν φοιτητικοί
σύλλογοι, εργατικά συνδικάτα, φορείς του λαϊκού
κινήματος. Κι ήταν σημαδιακή η ημέρα της συγκέντρωσης, αφού συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την
ιστορική δικαίωση της αντιφασιστικής πάλης του
λαού, με την απόφαση του

δικαστηρίου, που έστειλε
στη φυλακή την ηγετική
ομάδα και τους φονιάδες
της ΧΑ, αφού την χαρακτήρισε «εγκληματική οργάνωση».
Στους
χαιρετισμούς
τους εκπρόσωποι των φοιτητών, των μαθητών, των
εργαζομένων έστειλαν το
ξεκάθαρο, δυνατό μήνυμα
ότι: Δεν φοβόμαστε και
δεν ξεχνάμε! Τον φασισμό
και το σύστημα που τον
γεννά
πολεμάμε!»…
«Ένας χρόνος έχει περάσει από την ιστορική εκείνη μέρα! Εκείνη τη μέρα
γιορτής που ο ίδιος ο
λαός, η νεολαία, όλοι
εμείς δημιουργήσαμε και
επιβάλαμε!»… «Οι πρόσφατες επιθέσεις φασιστών στη Θεσσαλονίκη και
στην Αθήνα απέναντι σε
φοιτητές, εργαζόμενους
και μαθητές ένα πράγμα
αποδεικνύουν: Ότι οι φασίστες είναι πιστό σκυλί του
συστήματος που τρέχει
πάντα να βοηθήσει το αφεντικό του…».

«Οι μαθητές και οι
μαθήτριες έχουν τις γροθιές τους ενωμένες ενάντια στους φασίστες. Δείχνουμε την αλληλεγγύη
μας σε όλα τα παιδιά στη
Σταυρούπολη, στον Εύοσμο, που αγωνίζονται ενάντια στους φασίστες και
ειδικά στη συμμαθήτριά
μας
και
μέλος
του
15μελούς, την Ιουλία, που
της επιτέθηκαν επειδή είχε
το θάρρος να σηκώσει
κεφάλι»… «Ήμασταν όλοι
εκεί για να τους δούμε να
οδηγούνται πίσω από τα
κάγκελα της φυλακής»…
παρ’ όλο που «καμία
κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα ώστε να επιταχυνθούν
οι διαδικασίες και να ολοκληρωθεί πιο γρήγορα η
δίκη. Ούτε η τωρινή της
Νέας Δημοκρατίας, που
για δικό της πολιτικό όφελος ψαρεύει συστηματικά
ψηφοφόρους στα θολά
νερά της ακροδεξιάς, αλλά
ούτε η προηγούμενη, που
συγκυβέρνησε με το ακροδεξιό κόμμα του Καμμένου
και φωτογραφιζόταν μαζί
με τους χρυσαυγίτες στο
Καστελόριζο».
Τη δύναμη και το ενθουσιασμό της συγκέντρωσης
τόνωσε το καλλιτεχνικό,
μουσικό πρόγραμμα που
ακολούθησε, με γνωστούς
καλλιτέχνες, που τραγούδησαν αντιφασιστικά, αγωνιστικά τραγούδια.

Συλλαλητήριο στη ΔΕΘ
Μεγάλη, μαζική, δυναμική η συγκέντρωση των εργαζομένων, που οργανώθηκε από το ΠΑΜΕ, τα ταξικά συνδικάτα
στη Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ, σαν απάντηση στην παρουσία του πρωθυπουργού και
του κυβερνητικού κλιμακίου, στις προκλητικά νέες αντεργατικές εξαγγελίες και
στις υποσχέσεις μοιράσματος λίγων
ψίχουλων σε μικρές λαϊκές ομάδες, σε
αντίθεση με τα απλόχερα πλουσιοπάροχα
κεράσματα, που υποσχέθηκαν στο μεγάλο
κεφάλαιο και στους μονοπωλιακούς ομίλους.
Στη συγκέντρωση συμμετείχαν χιλιάδες εργαζόμενοι, άνεργοι, νεολαίοι,
συνταξιούχοι, αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι από όλη τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Θράκη.
Η Γραμματεία Θεσσαλονίκης του
ΠΑΜΕ σημείωσε στην ανακοίνωσή του
μετά την κινητοποίηση: «Το μαζικότατο
συλλαλητήριο στην πλατεία ΧΑΝΘ και η
πορεία που ακολούθησε στο κέντρο της
Θεσσαλονίκης έστειλαν ηχηρό μήνυμα: Οι
εργαζόμενοι δεν πρόκειται να αποδεχτούν
το αντεργατικό έκτρωμα Χατζηδάκη και
θα το αντιπαλέψουν στους χώρους δουλειάς. Στέλνουν στο καλάθι των αχρήστων
τις κυβερνητικές εξαγγελίες, με τις οποίες
ο πρωθυπουργός, για άλλη μια φορά, τα

Οι αντεργατικοί, αντιλαϊκοί, αντισυνδικαλιστικοί
νόμοι θα μείνουν στα χαρτιά. Το ταξικό εργατικόλαϊκό κίνημα θα τους ακυρώσει στην πράξη

δίνει όλα στους μεγαλοεπιχειρηματίες.
Απαιτούν από το κράτος μέτρα για την
προστασία της υγείας από την πανδημία.
Λένε κάτω τα χέρια από την Κοινωνική
Ασφάλιση και τα επικουρικά ταμεία!
Τι κι αν διάφοροι μηχανισμοί προσπάθησαν να στήσουν σκηνικό έντασης, με
μια χούφτα γραφικούς να παίζουν κλεφτοπόλεμο με τις δυνάμεις καταστολής, ίσαίσα για να αποπροσανατολίσουν, να δημιουργήσουν κλίμα φόβου και για να διευκολύνουν τα μεγάλα ΜΜΕ δίνοντάς τους
εικόνα για τα δελτία ειδήσεων... Δεν κατάφεραν να κρύψουν τη μεγαλειώδη συγκέντρωση στην πλατεία ΧΑΝΘ, που πλημμύρισε από κόσμο, έγινε το σημείο αναφοράς για ανθρώπους κάθε ηλικίας. Το
ΠΑΜΕ χαιρετίζει τις χιλιάδες κόσμου που
συμμετείχαν στο χτεσινό συλλαλητήριο,
ανανεώνει την υπόσχεση προς την εργατική τάξη ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί μαζικά, οργανωμένα, ταξικά!».
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Εργαζόμενοι στην Ε-food:
Μια ΝΙΚΗ με κεφαλαία γράμματα

Θα μπορούσε να πει κάποιος πως η υπόθεση e-food
ήταν ένας «κεραυνός εν αιθρία», που ξάφνιασε στην
κυριολεξία τους πάντες. Μια υπόθεση που έμοιαζε σαν
συνηθισμένη περίπτωση εργοδοτικής αυθαιρεσίας και
μάλιστα σε άμεση και κατεπείγουσα αξιοποίηση και
εφαρμογή του νόμου Χατζηδάκη από τη συγκεκριμένη
εταιρία. Η οποία απλά ανακοίνωσε στους ενοικιαζόμενους από δουλεμπορικό γραφείο εργαζόμενους σ’ αυτήν,
ότι αλλάζει την εργασιακή σχέση τους, επειδή έτσι «της
άρεσε».
Κι εκεί ήταν που έσκασε η μπόμπα. Οι εργαζόμενοι
από τη μεριά τους, επίσης επειδή «έτσι απλά τους
άρεσε», με μια κουβέντα απέρριψαν την απόφαση της
εργοδοσίας και αποφάσισαν στο άψε- σβήσε αγωνιστική
και απεργιακή κινητοποίηση, αγνοώντας και το νόμο
Χατζηδάκη και την εταιρία.
Όλοι, σαν μια μηχανοκίνητη γροθιά, καβάλησαν τα
μηχανάκια τους, φορώντας τις κόκκινες μπλούζες και
ξεχύθηκαν στους δρόμους κορνάροντας και φωνάζοντας, κατέληξαν έξω από τα γραφεία της e-food, δηλώνοντας και απαιτώντας τα αντίθετα απ’ αυτά που έλεγε ο
εργοδότης τους. Το ίδιο έκαναν οι εργαζόμενοι σε όλες
τις πόλεις, ενώ την άμεση αλληλεγγύη τους έδειξαν
εργαζόμενοι σε αντίστοιχες εταιρίες και συνδικάτα.
Κι εκεί έσκασε η δεύτερη μπόμπα. Ο μεν Χατζηδάκης
πανικόβλητος έσπευσε να δηλώσει πως ο νόμος του δεν
έχει καμία σχέση με τη συμπεριφορά της εταιρίας, η δε
εργοδοσία (γερμανικό μονοπώλιο!!) έκανε άρον- άρον
πίσω και αποδέχτηκε τα βασικά αιτήματα των εργαζομένων, δεσμεύτηκε ότι θα τους προσλάβει με συμβάσεις
αορίστου χρόνου και θα καταργήσει τις δουλεμπορικές
συμβάσεις τρίμηνης διάρκειας, με τις οποίες τους απασχολούσε ως «ενοικιαζόμενους» από άλλη εταιρεία.
Μια μεγάλη νίκη. Να πως την χαρακτήρισαν οι ίδιοι οι
εργαζόμενοι στην e-food.
«Συνάδελφοι, νικήσαμε. 2.016 εργαζόμενοι θα δουλεύουμε χωρίς δουλεμπόρους πάνω από το κεφάλι μας. Τα
αφεντικά θα βλέπουν στους εφιάλτες τους αυτόν τον
αριθμό. Νικήσαμε γιατί ενώσαμε τις δυνάμεις μας, συντονίσαμε τη δράση μας, γιατί ο λαός, τα συνδικάτα άλλων
κλάδων μάς συμπαραστάθηκαν. Ο αγώνας δεν τελειώνει
εδώ. Συνεχίζουμε για να κάνει η εταιρεία πράξη όσα
δεσμεύτηκε. Για να απαιτήσουμε την ικανοποίηση κι
άλλων αιτημάτων μας».

Ήταν μια επιτυχία που η αξία της
παίρνει σημαντικές διαστάσεις για
την πορεία της δράσης όλου του
εργατικού κινήματος.
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Η κυβερνητική κάλυψη
του φασισμού
Φούντωσε η θεωρία «των δύο άκρων», με βασικούς
προπαγανδιστές κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης,
που αποκαλύπτοντας το πραγματικό, αποκρουστικό,
κρυφοφασιστικό πρόσωπό τους, αποδύθηκαν σε μια
έξαλλη προσπάθεια δικαιολόγησης και συγκάλυψης
του νέου κύκλου της εγκληματικής δράσης των φασιστικών παρακλαδιών της ΧΑ, που εκδηλώθηκε με τις
επιθέσεις στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης, στο
Ν. Ηράκλειο Αττικής, στην Καλλιθέα, αλλά και με αναρτήσεις στο διαδίκτυο φράσεων όπως «μήπως πρέπει να
βγούνε τα όπλα σιγά- σιγά» με φωτογραφία από αυτόματο όπλο.
Τι έβαζαν στο πρώτο άκρο οι του άλλου άκρου της
κυβέρνησης; Τα φυλλάδια, τις ανακοινώσεις που μοιράζουν οι φοιτητές, οι εργαζόμενοι, οι μαθητές. Τι υπήρχαν
στο άλλο άκρο, που βέβαια οι του ίδιου άκρου της κυβέρνησης δεν μπορούσαν να αρνηθούν, γιατί υπήρχαν
φωτογραφίες, βίντεο κλπ που τα έδειχναν; Μαχαίρια,
πιστόλια, ρόπαλα και τέιζερ. Τι άλλο χαρακτήριζε τους
των δύο άκρων; Τα ανοιχτά πρόσωπα των παιδιών με τα
καθαρά χέρια και τα χαρτιά στο χέρι από την πρώτη
μεριά και τις κρυμμένες σε μαύρες κουκούλες φάτσες,
τις παλάμες στον ναζιστικό χαιρετισμό, τα χέρια με τους
αγκυλωτούς σταυρούς και τα δολοφονικά όπλα των τραμπούκων της δεύτερης μεριάς. Πως ισοφάριζαν τη
χρήση των δολοφονικών όπλων του δικού τους άκρου οι
της κυβέρνησης απέναντι στα χάρτινα του πρώτου
άκρου, του αντίθετου με εκείνο των της κυβέρνησης; Ότι
αυτά, τα χάρτινα, αθώα, ανίκανα για οποιαδήποτε βλάβη
όπλα προκαλούσαν τους φασίστες, το άλλο άκρο, και γι’
αυτό εκείνοι επιτίθονταν και χτυπούσαν με όπλα ικανά
για τραυματισμό και φόνο. Συμπέρασμα κατά τους του
δεύτερου άκρου της κυβέρνησης. «Εσείς του πρώτου
άκρου νεαροί μην μοιράζετε φυλλάδια και ανακοινώσεις, γιατί θα σας σκοτώσουν οι φασίστες του άλλου
άκρου και θα φταίτε εσείς!!!»
Η άλλη όψη των του δεύτερου άκρου της κυβέρνησης
είναι ο γνωστός καραφλός. Που φυσικά καμιά μπουγάδα
δεν μπορεί να ξεπλύνει τη φασιστική μπόχα που ξερνάει,
κάθε που ανοίγει το στόμα του. Αυτός ανέλαβε, άραγε
μόνος του ή κατ’ εντολή, να πει τα πράγματα που
πιστεύει η άλλη πλευρά, η φασιστική, με το όνομα που τα
πιστεύει. Η πιθανότητα να έχει βάση το τονισμένο ερώτημά μας πηγάζει από την απόφαση για τη διαγραφή του,
που αμέσως μετά ανακλήθηκε από μια εν δυνάμει επαναφορά του, αν γίνει… καλό παιδί, παραμένοντας φυσικά
στο ίδιο άκρο. Στόχος να δημιουργήσει συνθήκες πιο
κατάλληλες για την ενεργοποίηση των αντανακλαστικών
των διστακτικών ακόμα φασιστικών σταγονιδίων. Αλλά
ούτε αυτού του βγήκε. Πήρε πληρωμένες απαντήσεις
από εκείνους που ξέρουν καλά πώς να ταπώνουν
ποταπά υποκείμενα του είδους του.
Δυστυχώς όμως υπάρχουν και κάποιοι (όχι όλοι) του
τρίτου άκρου, που ενώ παριστάνουν τους ανηλεείς αντίπαλους του δεύτερου, φασιστικού άκρου, φροντίζουν να
κρατάν και κάποιες τρίτες ίσες αποστάσεις ανάμεσα στα
δύο πρώτα άκρα. Ένα τέτοιο περιστατικό συνέβη στο
Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτ. Ελλάδας, όπου οι σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης έβαλαν θέμα να συζητηθεί
και να παρθεί απόφαση καταδίκης των χρυσαυγίτικων
επιθέσεων ενάντια στους μαθητές στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης. Η μεν παράταξη της ΝΔ αρνήθηκε να συζητηθεί το
θέμα. Οι συνδυασμοί του Κατσιφάρα (ΚΙΝΑΛ/ΣΥΡΙΖΑ) και
του «ανεξάρτητου» ΠΑΣΟΚου Σπηλιόπουλου στην αρχή
συμφώνησαν να γίνει η συζήτηση, όταν όμως ήρθε η ώρα
της συζήτησης η πλειοψηφία τους την είχε κοπανήσει,
ενώ οι εναπομείναντες αποφάνθηκαν πως δεν υπήρχε
λόγος να συζητηθεί τελικά το θέμα. Κι έτσι δεν πάρθηκε
φυσικά καμία απόφαση, οι του τρίτου άκρου δεν υποχρεώθηκαν σε μια ξεκάθαρη στάση απέναντι στις φασιστικές
ενέργειες. Οι τοπικές εκλογές αργούν, όμως κάποιοι
σκέφτονται προφανώς πως δεν θα πουν όχι και σε μερικά
ψηφαλάκια του δεύτερου φασιστικού άκρου.

Τον φασισμό βαθιά
κατάλαβέ τον - δεν
θα πεθάνει μόνος
τσάκισέ τον
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ΕΑΜ

Πριν ογδόντα χρόνια, τέτοιες μέρες, άναβε ο φάρος
της ελπίδας και της λευτεριάς.
Πριν 80 χρόνια ο λαός σήκωσε ανάστημα, το βλέμμα
ψηλά, χαμογέλασε απέναντι στο μαύρο πρόσωπο του
κατακτητή και τραγούδησε με τα χωνιά σε κάθε ραχούλα, σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη, σε κάθε γειτονιά.
Ζήτω ζήτω ζήτω το ΕΑΜ
Κι ύστερα ζώστηκε τα όπλα, όπως έχει υποχρέωση,
ευθύνη και καθήκον να κάνει κάθε λαός υπό κατοχή, αν
δεν θέλει να ζήσει κάτω από την ξένη μπότα, στη σκλαβιά, στον τρόμο, στην πείνα, στην απειλή του θανάτου.
Εμείς που δεν ζήσαμε τότε, αλλά γνωρίζουμε τόσα
πολλά και τόσο καλά για την τραγωδία, αλλά και το ηρωικό έπος του λαού μας νιώθουμε περήφανοι και δεν θα
ξεχάσουμε ποτές την ιστορία μας, ούτε θα αφήσουμε
να ξεχαστεί. Έτσι ώστε πάντα να υπάρχουν στόματα
και χωνιά, έτοιμα να φωνάξουν και πάλι:
Ζήτω ζήτω ζήτω το ΕΑΜ.

Η θεωρία των «δύο
άκρων» είναι το άλλοθι
των φασιστικών δολοφονικών συμμοριών.
Την υποστηρίζει η ΕΕ,
που εξισώνει τον φασισμό με τον κομμουνισμό. Την αποδέχονται
όσοι υποστηρίζουν και
υποτάσσονται
στις
«αξίες και τα ιδανικά»
της.

Η ταξική πάλη δεν
καταργείται με νόμους
του κράτους του
κεφαλαίου. Θα καταργηθεί όταν θα καταργηθεί ο καπιταλισμός.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ – ΨΗΦΙΣΜΑ 09/09/2021 της Γενικής Συνέλευσης του σωματείου Συνταξιούχων Ζακύνθου.
Χρόνια τώρα το Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου και άλλοι
μαζικοί φορείς του νησιού, μεταξύ αυτών και το σωματείο
μας, με συλλαλητήρια, ψηφίσματα και άλλες κινητοποιήσεις έχουν αναδείξει τα σοβαρά προβλήματα και τις ελλείψεις που υπάρχουν στις δομές της δημόσιας υγείας στο
νησί και ιδιαίτερα στο νοσοκομείο με τις τεράστιες ελλείψεις κυρίως σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
Αποτέλεσμα όλων αυτών των ελλείψεων είναι να τίθεται
σε κίνδυνο η ζωή των κατοίκων και ταυτόχρονα να σπρώχνουν τους κατοίκους στον ιδιωτικό τομέα τόσο για ιατρικές γνωματεύσεις όσο και για εργαστηριακές εξετάσεις…
Παρά τις κινητοποιήσεις και τις προτάσεις μας οι
κυβερνήσεις, τόσο η προηγούμενη όσο και η σημερινή της
Νέας Δημοκρατίας, αρνούνται πεισματικά να ικανοποιήσουν τα αιτήματα του Ζακυνθινού λαού… Απεναντίας διέλυσαν τα ιατρεία και τα εργαστήρια του ΙΚΑ, υποβάθμισαν
ακόμα περισσότερο τα περιφερειακά ιατρεία, σπρώχνουν
τους γιατρούς του νοσοκομείου στον ιδιωτικό τομέα,
αφού τους εξασφαλίζουν πελατεία μέσω του ΕΟΠΠΥ.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
Άμεση πρόσληψη ιατρικού, νοσηλευτικού, παραϊατρικού και των αναγκαίων ειδικοτήτων, καθώς και πλήρη
τεχνολογικό εξοπλισμό για την απρόσκοπτη λειτουργία
όλων των δομών υγείας στο νησί μας. Διεκδικούμε επίσης
κεντρικά διαγνωστικά εργαστήρια διασυνδεδεμένα με την
Π.Φ.Υ. για βιοπαθολογικές, αιματολογικές, κυτταρολογικές, γενικές εξετάσεις και απεικονιστικές ελέγχους..
Δημόσιο Νοσοκομείο πλήρως οργανωμένο, τουλάχιστο
με το ισχύον οργανόγραμμα, με ισότιμη και δωρεάν καθολική πρόσβαση σε αυτό από όλον τον κόσμο. Άμεση στελέχωση και λειτουργία των εξωτερικών ιατρείων με γιατρούς όλων των ειδικοτήτων.
Άμεσα να προσληφθεί ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που θα στελεχώσει και θα εξασφαλίσει την 24ώρη
λειτουργία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρο
υγείας Κατασταρίου, Π.Π.Ι Βολιμών, Π.Π.Ι. Παντοκράτορα,
Π.Ι. Αγίου Λέοντα, Π.Ι. Μαχαιράδου, Π.Ι. Καλιπάδου, Π.Ι.
Αργασίου, Π.Ι. Πλάνου, Ε.Π.Ι Αερολιμένα, Το.Μ.Υ Ζακύνθου (πρώην Ι.Κ.Α.).
Αναπροσανατολισμό της διάρθρωσης των Κέντρων
Υγείας, των Πολυδύναμων Ιατρείων και των Περιφερειακών Ιατρείων σε τέτοια κατεύθυνση που να εξυπηρετούν
όλες τις ανάγκες του πληθυσμού…
Το ψήφισμα απεστάλη και κατατέθηκε στο Υπουργείο
και στους άλλους αρμόδιους περιφερειακούς και τοπικούς
κρατικούς φορείς και υπηρεσίες και στα τοπικά ΜΜΕ.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι συνταξιούχοι
Στις 8 του Οκτώβρη όλοι οι συνταξιούχοι της χώρας,
από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη, τιμώντας αγωνιστικά την
Παγκόσμια ημέρα των Συνταξιούχων, πρέπει να δώσουμε
το αγωνιστικό μας «παρών» συμμετέχοντας μαζικά -αγωνιστικά, στην πανελλαδική μας συγκέντρωση στην Αθήνα και
την πορεία στο μέγαρο Μαξίμου, στον Πρωθυπουργό,
παίρνοντας όλα τα μέτρα προστασίας από την πανδημία. Έχουμε τη γνώση και την πείρα, μέσα από την δράση
και τους αγώνες μας να καταφέρουμε να αποκρούσουμε
και να καθυστερήσουμε τα αντιλαϊκά, αντισυνταξιουχικά
μέτρα.
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΟΣΑ ΑΔΙΚΩΣ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ,
ΜΕ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Η Ένωση επίσης με απόφαση του Δ.Σ. της ανταποκρίθηκε θετικά στο κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου Λαμίας
και συνέβαλλε οικονομικά με τρόφιμα και φάρμακα στην
ενίσχυση του πυρόπληκτου πληθυσμού της Βόρειας
Εύβοιας.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ηράκλειο 23-9-2021
Με επιτυχία, μαζικότητα και αποφασιστικότητα πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 23 Σεπτέμβρη στο Εργατικό
Κέντρο Ηρακλείου η Παγκρήτια Σύσκεψη των Διοικητικών
Συμβουλίων των Συνταξιουχικών Σωματείων και από τους
τέσσερις νομούς της Κρήτης. Από μέρους της Ομοσπονδί-

ας Συνταξιούχων ΙΚΑ παραβρέθηκε ο γενικός γραμματέας
της Πάλμος Παναγιώτης, που έκανε την εισηγητική ομιλία
και από την Ομοσπονδία του ΟΑΕΕ ο οργανωτικός γραμματέας Κολοβός Χρήστος. Ο στόχος της σύσκεψης ήταν η
καλύτερη προετοιμασία και συμμετοχή των συνταξιούχων
από την Κρήτη στην πανελλαδική κινητοποίηση στις 8
ΟΚΤΏΒΡΗ στην Αθήνα.
Με ομόφωνη απόφαση για την συμμετοχή τους στην
πανελλαδική κινητοποίηση τα συνταξιουχικά σωματεία της
Κρήτης θα τιμήσουν αγωνιστικά την Παγκόσμια Ημέρα
των Συνταξιούχων. Με ανακοίνωση κάλεσαν τους συνταξιούχους του νησιού να πάρουν μέρος μαζικά στο Συλλαλητήριο.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Η Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ
Ν. Ηρακλείου με θλίψη αποχαιρετά την συνάδελφο Ευφροσύνη Φαλατάκη ενεργό μέλος της
Ένωσης μας από το 2017 και
εκλεγμένο
αναπληρωματικό
μέλος του Δ.Σ. από το 2019.
Πάντα παρούσα σε όλες τις
κινητοποιήσεις και εκδηλώσεις
του σωματείου μας για την διεκδίκηση των συνταξιουχικών μας
δικαιωμάτων.
Η Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ
Ν. Ηρακλείου εκφράζει τα
θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της.
Καλό ταξίδι συναδέλφισσα Έφη.
Αντίο καπετάνισσα.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΝΟΜΟΥ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«Ελεύθερη» αγορά με δραματικές αυξήσεις στα προϊόντα, χαράτσι στην υγεία, μειώσεις των εισοδημάτων μας
Τις ίδιες ώρες που οι τιμές στα ράφια των εμπορικών,
όπως και οι τιμές στο ρεύμα, στα καύσιμα τραβάν την
ανηφόρα και το καλάθι της νοικοκυράς μετατρέπεται σε
χαρτοσακούλα, στην ελεύθερη αγορά της ΕΕ που εξυμνούν τα κόμματα του κεφαλαίου, ανακοινώνεται το
ξεπούλημα και της ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ, το ξήλωμα του
δημοσίου συστήματος υγείας, οι φοροαπαλλαγές στο
κεφάλαιο, η ιδιωτικοποίηση του επικουρικού, οι φόροι του
ΕΝΦΙΑ.
Όταν οι συντάξεις μας έχουν καθηλωθεί στάσιμες από
το 2010 και πολλοί από εμάς θα δουν αυξήσεις μετά από
μια ακόμη δεκαετία λόγο προσωπικής διαφοράς, τότε
μπορούμε να πούμε ότι πλέον, για τους συνταξιούχους,
έρχεται βαρυχειμωνιά διαρκείας με αφόρητη φτώχεια
αλλά και με ονομαστικές μειώσεις των επικουρικών συντάξεων, μιας και καταργούν τα επικουρικά μας ταμεία.
Σε όλα τα παραπάνω να προσθέσουμε ότι πλέον ακόμη
και μια επίσκεψη στο νοσοκομείο θα γίνεται (και δια
νόμου) αντί αντιτίμου στο κατά τα άλλα «δωρεάν» σύστημα υγείας όπως το κατάντησαν διαχρονικά όλες οι (διαφόρων χρωμάτων) κυβερνήσεις.
Για όλους τους παραπάνω λόγους καλούμε μαζί με το
Εργατικό Κέντρο εργαζόμενους και συνταξιούχους σε
συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Τρίτη 28 Σεπτέμβρη στις
10.30 έξω από τα γραφεία της ΔΕΗ
Για να διαμαρτυρηθούμε για τους υπέρογκους λογαριασμούς. Για να σταματήσουν να κόβουν το ρεύμα με την
πρώτη ευκαιρία από τα λαϊκά νοικοκυριά. Για να μπορούμε
να κρατάμε ζεστό το σπίτι μας το Χειμώνα!
- Καμία αύξηση στα τιμολόγια του ρεύματος. Μείωση
της τιμής του κατά 50% και κατάργηση των χαρατσιών για
τα εργατικά και λαϊκά νοικοκυριά. Καμία διακοπή ρεύματος σε λαϊκές κατοικίες και σε μικρές επιχειρήσεις.
- Αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, στις κοινωνικές παροχές. Κανένας εργαζόμενος κάτω από 751 ευρώ
και κάτω από 600 η σύνταξη.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ –
ΕΦΚΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Κινητοποίηση πραγματοποίησε το Σωματείο μαζί με τον
Αγροτοκτηνοτροφικό Σύλλογο Σπάρτης στο κατάστημα
της ΔΕΗ στη Σπάρτη στις 29 Σεπτέμβρη για να διαμαρτυρηθούν για τις αυξήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά

και του νερού, που αποφάσισε η Δημοτική Αρχή Δούκα
καθώς επίσης και σε άλλα είδη πρώτης ανάγκης που πλήττουν το πενιχρό εισόδημα του λαού και με αιτήματα:
Καμία αύξηση στα τιμολόγια του ρεύματος.
Μείωση της τιμής του ρεύματος κατά 50% και κατάργηση των χαρατσιών για τα εργατικά και λαϊκά νοικοκυριά.
Καμία διακοπή ρεύματος σε λαϊκές κατοικίες και σε
μικρές επιχειρήσεις.
Δωρεάν ρεύμα σε όσους επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές.
Να παρθούν πίσω οι αυξήσεις στην τιμή του νερού
Αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, στις κοινωνικές παροχές.
Κανένας εργαζόμενος χωρίς Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ).
Κανένας εργαζόμενος κάτω από 751 ευρώ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Η ΕΝΟΤΗΤΑ»
ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1/10 2021
Η έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου ενέκρινε
ομόφωνα ψήφισμα καταγγελίας και καταδίκης των επιθέσεων από ακροδεξιές φασιστικές ομάδες εναντίον μαθητών, μελών φοιτητικών συλλόγων και άλλων φορέων που
ήταν συγκεντρωμένοι έξω από το ΕΠΑΛ Σταυρούπολης.
Καταγγέλλει την υποκριτική στάση του Υπουργείου
Παιδείας που «καταδικάζοντας» «την βία από όπου και αν
αυτή προέρχεται», αναπαράγει την θεωρία των «δύο
άκρων» και στην ουσία ταυτίζει την δράση των φασιστικών
ομάδων με τους αγώνες των μαθητών, φοιτητών, καθηγητών και γονέων για αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος και επίλυσης των χρόνιων προβλημάτων σε αυτό.
Την ταυτότητα των συγκεκριμένων ακροδεξιών ομάδων
την επιβεβαίωσαν τα ίδια μέλη τους, με τους ναζιστικούς
χαιρετισμούς, όπως καταγράφονται σε video, καθώς και η
στήριξη των ενεργειών τους με δημόσια τοποθέτηση της
νεολαίας της Χρυσής Αυγής, ντοκουμέντα που η κυβέρνηση επιδεικτικά αγνοεί.
Εκφράζουμε την συμπαράστασή μας στα θύματα των
επιθέσεων και δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράσταση
και αλληλεγγύη μας στους αγώνες των μαθητών, φοιτητών, εκπαιδευτικών και γονιών, για δημόσιο σύστημα που
δεν θα βάζει ταξικούς φραγμούς στην εκπαίδευση, που
δεν θα είναι εργαλείο των πολυεθνικών και της «ελεύθερης αγοράς».
Καλούμε όλους τους συνταξιούχους της Θεσσαλονίκης
με εργαλείο την πείρα και τα βιώματά τους, να αποκαλύψουν, κυρίως στους νέους, τον ρόλο των φασιστών-ναζιστών ως το μακρύ και βρώμικο χέρι του καπιταλιστικού
συστήματος.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Βόλος 29/09/2021
Η Διοίκηση του Συλλόγου Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Μαγνησίας, πραγματοποίησε σήμερα την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Βόλου με τα
παρακάτω θέματα:
Ενημέρωση για τις αποφάσεις και τους στόχους του
Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.
Ενημέρωση για προβλήματα που απασχολούν τους
συνταξιούχους (αναδρομικά, υγεία, ανατιμήσεις…).
Προετοιμασία για την Πανελλαδική Συγκέντρωση
Συνταξιούχων στη Αθήνα στις 8 Οκτωβρίου.
Στην εισήγηση της Διοίκησης που παρουσίασε ο πρόεδρος Γ. Ρούσσας, έγινε εκτενής αναφορά στις εκτιμήσεις
της σημερινής πραγματικότητας που βιώνουν οι συνταξιούχοι από τις βάρβαρες αντιλαϊκές πολιτικές τα τελευταία
10 χρόνια όπως επίσης και στις συνέπειες από τις πρόσφατες ανατιμήσεις στα προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης,
στο ρεύμα και αλλού.
Η ΓΣ αποφάσισε: Να συμμετέχουν όλοι στη συγκέντρωση την 1η Οκτώβριου, τιμώντας έτσι την Παγκόσμια Ημέρα
των Συνταξιούχων, στην Πλατεία Ελευθερίας Βόλου, στις
10:30 πμ., που οργανώνουν οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις Μαγνησίας. Να μοιραστεί ανακοίνωση
– κάλεσμα της ΣΕΑ στους συνταξιούχους του Βόλου.
Στο χώρο της συγκέντρωσης στις 11:00 πμ. να δοθεί
συνέντευξη τύπου σε τοπικά Μ.Μ.Ε. με θέμα την κορυφαία
συγκέντρωση του συνταξιουχικού κινήματος στην Αθήνα
στις 8 του Οκτώβρη στην οποία θα δώσουμε δυναμικό
παρών και οι συνταξιούχοι του Βόλου.

ΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΗΛ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΚΙΑΘΟΥ
Δελτίο τύπου 6/10/2021
Στις 2 Οκτώβρη στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
του Γυμνασίου – Λυκείου Σκιάθου πραγματοποιήθηκε
σύσκεψη των συνταξιούχων με την παρουσία του προέδρου συνταξιούχων ΙΚΑ νομού Μαγνησίας Γιώργου Ρούσσα.
Ο σκοπός της σύσκεψης είχε διπλό χαρακτήρα, από τη
μια να γίνει ενημέρωση για τις αποφάσεις και τους στόχους του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας και από
την άλλη να αναδείξει τα σοβαρά προβλήματα που απασχολούν τους συνταξιούχους στην Σκιάθο, όπως η λειτουργία του Κέντρου Υγείας με πολλές ελλείψεις σε διάφορες ειδικότητες ιατρών και εργαστηριακών εξετάσεων,
που οδηγούν τους συνταξιούχους να βάλουν βαθιά το
χέρι στην τσέπη τους και ν’ απευθυνθούν υποχρεωτικά σε
ιδιωτικά εξεταστικά κέντρα που «φυτρώνουν» σαν μανιτάρια σε όλη την χώρα επειδή υπάρχει τεράστιο κενό από
ΠΦΥ σε όλα τα νησιά.
Επίσης υπήρξε προβληματισμός και έγινε μεγάλη
συζήτηση για την απουσία στην περιοχή δημόσιου οίκου
ευγηρίας με συνέπεια όπως ανάφερε η εκπρόσωπος της
Διοικούσας Επιτροπής, Κατερίνας Κουρκούμπα: «ότι
υπάρχουν γέροντες που λιμοκτονούν και ζουν με την ελεημοσύνη των γειτόνων».
Γι’ αυτό τον λόγο το παράρτημα μαζεύει υπογραφές
από τους πολίτες του νησιού για την άμεση παρέμβαση
της πολιτείας ώστε να λυθεί το ζοφερό ζήτημα άμεσα και
να μην μείνει κανένας ηλικιωμένος απροστάτευτος και
μόνος πριν έρθει ο χειμώνας. Για να υπάρχει μέριμνα για
όλους τους ενδιαφερόμενους στη βάση των σύγχρονων
αναγκών τους.
Στο τέλος της συζήτησης έγινε ενημέρωση για την
μεγάλη προετοιμασία των συνταξιουχικών σωματείων σε
όλη την χώρα για την επιτυχία της κορυφαίας Πανελλαδικής Συγκέντρωσης Συνταξιούχων την Παρασκευή 8
Οκτωβρίου στην Αθήνα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
Δελτίο τύπου 6/10/2021
Μεγάλη ενημερωτική σύσκεψη, ενόψει του πανελλαδικού συλλαλητηρίου των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών
Οργανώσεων που θα διεξαχθεί στην Αθήνα την Παρασκευή 8 του Οκτώβρη, διοργάνωσε στις 6/10 στο Δημοτικό Καφενείο της Σκοπέλου το τοπικό Παράρτημα του
Συλλόγου Συνταξιούχων ΙΚΑ Μαγνησίας.
Την εκδήλωση άνοιξε εκ μέρους των συνταξιούχων της
Σκοπέλου, το μέλος της διοικούσας επιτροπής Τάσος
Παλαιολόγος, ενώ κεντρικός ομιλητής ήταν ο πρόεδρος
του Συλλόγου και αναπληρωτής γραμματέας της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας ΙΚΑ Γιώργος Ρούσσας.
Στην ομιλία έγινε εκτενής αναφορά σε όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους συνταξιούχους αλλά και τα
παιδιά τους, οι αρνητικές επιπτώσεις από τις αντεργατικές - αντιλαϊκές πολιτικές που εφαρμόζονται από όλες τις
κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια και έχουν να κάνουν με
το τσάκισμα των συντάξεων και τη μείωση των εισοδημάτων, την ακρίβεια που φουντώνει, την υποβάθμιση των
δημόσιων δομών Υγείας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα
την τραγική κατάσταση του Κέντρου Υγείας του νησιού,
και την ιδιωτικοποίησή τους, την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων κ.λπ.
Αναδείχθηκε επίσης η πλούσια πείρα που βγήκε από
τους αγώνες που δόθηκαν τα τελευταία χρόνια, με πάνω
από 300 συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα, ώστε να
αποκρουστούν και να καθυστερήσουν τα αντιλαϊκά μέτρα,
να υποχρεωθούν οι κυβερνήσεις να ικανοποιήσουν ορισμένα από τα αιτήματα των συνταξιούχων, αντιμετωπίζοντας μάλιστα τον κρατικό αυταρχισμό.
Μπροστά σε όλους τους αγώνες βρέθηκε και το

Παράρτημα της Σκοπέλου, που και εν μέσω πανδημίας
συμμετείχε σε όλες τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις που
διοργανώθηκαν για να ενισχυθεί το Κ.Υ., να ληφθούν
ουσιαστικά μέτρα για την προστασία από την πανδημία,
ενάντια στο Νόμο-έκτρωμα Χατζηδάκη και την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης και κάλεσε τους
συνταξιούχους να πλαισιώσουν μαζικά το Σύλλογο.
Για τα προβλήματα των συνταξιούχων και τους αγώνες
του συνταξιουχικού κινήματος η Συντονιστική Επιτροπή
των ΣΣΟ του Ν. Μαγνησίας έδωσε συνέντευξη τύπου στις
1/10/2021 στο Βόλο.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΛΕΣΒΟΥ- ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΚΑΝΑΤ- ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ- ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝΟΤΕ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ Οκτώβρης 2021
Τιμάμε αγωνιστικά την Παγκόσμια Ημέρα των Συνταξιούχων με ΠΑΛΛΕΣΒΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ την Παρασκευή
8 Οκτώβρη 2021 στη Μυτιλήνη στο χώρο του Παλλεσβιακού Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου 10:30 το πρωί.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Διεκδικούμε όσα αδίκως μας έχουν αφαιρεθεί, με τη
δουλειά μας έχουμε πληρώσει και σήμερα είναι αναγκαία
να ζήσουμε με βάση τις πραγματικές ανάγκες μας.
Να γίνει τώρα άμεσα πρόσληψη μόνιμων γιατρώννοσηλευτών στοΒΟΣΤΑΝΕΙΟ νοσοκομείο και στα Κέντρα
Υγείας.
Να δημιουργηθούν ΜΕΘ
Όχι στη δημιουργία νέων ΚΥΤ στο νησί μας, ούτε στη
Βάστρια, ούτε πουθενά.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΡΟΔΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 05/10/2021
Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ρόδου τιμά αγωνιστικά
την παγκόσμια ημέρα των συνταξιούχων. Γα το σκοπό
αυτό μέλη του σωματείου θα βρίσκονται την Παρασκευή
8 Οκτώβρη στις 10:00 το πρωί στην Πλ. Κύπρου και θα
μοιράζουν την ανακοίνωση των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων με στόχο την ενημέρωση των
συνταξιούχων, όλων των εργαζομένων και ανέργων για τα
προβλήματα και τους στόχους του αγώνα του συνταξιουχικού κινήματος της χώρας.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
ΨΗΦΙΣΜΑ Γενικής Συνέλευσης 22/09/2021
Οι συνταξιούχοι του Σωματείου ΙΚΑ Ελευσίνας και
περιχώρων που συνήλθαμε σε ΓΣ, αφού εγκρίναμε το
διοικητικό και οικονομικό απολογισμό και τον προϋπολογισμό για το επόμενο έτος, αποφασίσαμε τα παρακάτω:
Η κυβέρνηση της ΝΔ, συνεχίζοντας την πολιτική των
προηγουμένων κυβερνήσεων, συνεχίζει και τη κοροϊδία
σε βάρος των συνταξιούχων και οριστικοποιεί τις περικοπές στις συντάξεις μας, εφαρμόζοντας και επεκτείνοντας
τον νόμο Κατρούγκαλου.
- Απαιτούμε αποκατάσταση των συντάξεων, στα προ
κρίσης επίπεδα.
- Να αποδοθούν άμεσα η 13η και 14η σύνταξη.
- Απαιτούμε την πλήρη κάλυψη σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και μέτρα προστασίας στο
Θριάσιο Νοσοκομείο και στο Κέντρο Υγείας
Ελευσίνας.
- Να γίνει Κέντρο Υγείας στη Μάνδρα και να λειτουργήσουν περιφερειακά ιατρεία στη Μαγούλα και στις

Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε,
να δεχτούμε τετελεσμένα.
Διεκδικούμε τα ασφαλιστικά
δικαιώματα και κατακτήσεις μας

Εργατικές κατοικίες.
- Απαιτούμε το κλείσιμο της χωματερής στη Φυλή.
- Καμιά νέα χωματερή στην περιοχή, καμιά χωματερή
στο Μελετάνι.
- Να μη λειτουργήσει η επιχείρηση τοξικών αποβλήτων
στη Μάνδρα.
Η ανεπάρκεια σε προσωπικό και σε μέσα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, θύμα της πολιτικής των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα, οδήγησε στο κάψιμο χιλιάδων
στρεμμάτων δασικής έκτασης στην περιοχή μας και
πολλών κατοικιών.
- Απαιτούμε την άμεση αποζημίωση των πληγέντων
στο 100%και την αποκατάσταση των καμένων δασών.
- Θεωρούμε επείγουσα ανάγκη μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας τώρα. Για να μην θρηνήσουμε καταστροφές από πλημύρες σε Μάνδρα και Ελευσίνα.
Θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με την Ομοσπονδία μας… τα άλλα ταξικά Σωματεία τη περιοχής μας…
καθώς και με κάθε μαζικό φορέα για τα προβλήματα της
περιοχής μας.
Θα παλέψουμε για την ακόμα καλύτερη οργάνωση των
συνταξιούχων κα θα αγωνιστούμε για να μπορέσει να
γίνει ο λαός νοικοκύρης στον τόπο του, χωρίς να κάνουν
κουμάντο δανειστές και τοκογλύφοι.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ- ΚΟΛΩΝΟΥ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΞ.
Καταγγελία
Το Δ.Σ. του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Περιστερίου
καταδικάζει τη δράση και τις επιθέσεις ακροδεξιών- φασιστικών ομάδων απέναντι στους μαθητές- φοιτητές στη
Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.
Η δράση των φασιστών απέναντι στο λαϊκό κίνημα,
τους πρωτοπόρους αγωνιστές, γίνεται με την ανοχή και
στήριξη κρατικών και παρακρατικών μηχανισμών της
αστυνομίας και όσων επιδιώκουν το χτύπημα του οργανωμένου λαϊκού- εργατικού κινήματος που μαζικά παλεύει ενάντια στα αντιλαϊκά μέτρα και τις πολιτικές του
κεφαλαίου.
Οι φασίστες της Χ.Α. και άλλων σκοτεινών μηχανισμών
είναι τα στηρίγματα του εκμεταλλευτικού συστήματος
του καπιταλισμού. Θα τους τσακίσουμε ξανά με τους
αγώνες μας, θα τους στείλουμε στα αζήτητα της ιστορίας. Δεν τους φοβόμαστε.
Καλούμε τους συνταξιούχους πιο μαζικά και οργανωμένα να ενισχύσουν την πάλη τους και τη συμμετοχή τους
μέσα από το σωματείο μας μαζί με όλο το λαό, το οργανωμένο εργατικό κίνημα.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΚΟ - ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 5 Οκτώβρη 2021
Ο φασισμός δεν θα περάσει. Η ποινική καταδίκη για
την εγκληματική δράση της ΧΑ είναι ταυτόσημη με την
απόλυτη καταδίκη στη συνείδηση του λαού, των εργαζομένων, της νεολαίας.
Στην προσπάθεια των φασιστικών ομάδων να εμφανιστούν ξανά στο προσκήνιο, για να τρομοκρατήσουν το
λαό και τη νεολαία, να προετοιμάσουν τα νέα δολοφονικά
χτυπήματά τους, θα απαντήσουμε με οργανωμένη λαϊκή,
εργατική, νεολαιίστικη αντεπίθεση.
Αν η κυβέρνηση, ανοιχτοί ή μισοκρυμένοι φασιστικοί
κύκλοι στο εσωτερικό της, το κράτος, τα αφεντικά θέλουν
να τους ξαναβγάλουν από τις σπηλιές τους και τα σκοτάδια για να χτυπήσουν το οργανωμένο εργατικό, νεολαιίστικο κίνημα, τους πρωτοπόρους της λαϊκής δράσης, να
ξέρουν πως τα σχέδιά τους θα αποτύχουν.
Αν νομίζουν πως έτσι θα καταφέρουν να τρομοκρατήσουν της εργατική τάξη και τη νεολαία, να εμποδίσουν τη
δράση τους που αναπτύσσεται ενάντια στην κυβερνητική
πολιτική, την εργοδοτική ασυδοσία, ενάντια στους αντεργατικούς νόμους, στους νόμους για φίμωση και υποταγή
του φοιτητικού και μαθητικού κινήματος, που ήδη πετιούνται στα σκουπίδια και πάλι θα γνωρίσουν την ήττα. Το
εργατικό κίνημα, η νεολαία, ο λαός με το ισχυρό αντιφασιστικό αίσθημα δεν φοβούνται τους φασίστες.
Απαντάμε με δυναμικές αντιφασιστικές κινητοποιήσεις. Καλούμε όλους τους συνταξιούχους της Αττικής
στη συγκέντρωση των συνδικάτων και μαζικών φορέων
την Πέμπτη 7 Οκτώβρη 7 μμ στο Σύνταγμα

ΕΞΩ ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΑΠΌ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΤΟ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ- ΛΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
ΘΑ ΤΣΑΚΙΣΟΥΝ ΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ
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ΔΕΗ: πάει κι αυτή
Ήρθε η ακρίβεια
Η συνέχεια στο σήριαλ «ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ»,
που ξεκίνησε πριν περίπου δέκα πέντε χρόνια με την
ανάληψη της υποχρέωσης της χώρας μας να υλοποιήσει σε εγχώριο επίπεδο τις αποφάσεις της ΕΕ περί
απελευθέρωσης της ενέργειας, (ειδικά της ηλεκτρικής) ολοκληρώνεται στο μεγαλύτερο βαθμό πλέον με
την μεταβίβαση της πλειοψηφίας των μετοχών της
μητρικής ΔΕΗ σε ιδιώτες, μέσω της αύξησης του
μετοχικού της κεφαλαίου κατά 750 εκατ. ευρώ και
εκχώρησης επί πλέον ποσοστού 17%, έτσι ώστε το
πλειοψηφικό πακέτο να περάσει σε ιδιώτες επενδυτές. Έχει προηγηθεί βέβαια το σπάσιμο της ΔΕΗ σε
τρία κομμάτια, με τη δημιουργία ανεξάρτητων εταιριών, της ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ, ενώ παράλληλα εκχωρήθηκε το έργο παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής
ενέργειας σε ιδιώτες παρόχους, ενώ έκλεισαν τα
λιγνιτορυχεία, υπέρ των εταιριών παραγωγής ΑΠΕ.
Ταυτόχρονα τα τρία κομμάτια της ΔΕΗ εντάχθηκαν
στο υπερταμείο ΕΕΣΥΠ, στη θυγατρική του ΤΑΙΠΕΔ,
ώστε να μπορούν ανά πάσα στιγμή να ιδιωτικοποιηθούν και ήδη ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ έχουν πουληθεί. Η
διαδικασία αυτή συνολικά προωθήθηκε από όλες
τις κυβερνήσεις των προηγούμενων χρόνων, ΝΔ,
ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και τώρα πάλι ΝΔ.
Μάλιστα στην πολιτική κλεισίματος των λιγνιτορυχείων (ιδιοκτησίας ΔΕΗ) για την διευκόλυνση
εγκατάστασης από ιδιώτες των ΑΠΕ όχι μόνο συμφωνούν όλα τα αστικά κόμματα, αλλά τσακώνονται
και ποιο είναι ο ενθερμότερος υποστηρικτής της.
Η ΔΕΗ επίσης προπαγανδίζει τα οφέλη που θα έχει
από την πράξη αυτή, αφού προσδοκά πως, με τις
αναπτυξιακές επενδύσεις που θα κάνει, θα εισχωρήσει πιο πολύ στις ενεργειακές αγορές των γειτονικών
χωρών και θα αποκομίσει κέρδη!!
Ο λαός σε τι θα ωφεληθεί απ’ όλα αυτά; Τίποτα.
Θα βγει πιο χαμένος. Ο Χατζηδάκης, όταν ήταν στο
πόστο του Γεωργιάδη μας γάνωσε τα μυαλά πως, με
όλα αυτά, θα φτηνύνει το ρεύμα, θα γλιτώσουμε από
τον ακριβό λιγνίτη και θα ωφεληθούμε από τις φτηνές
ΑΠΕ. Έγιναν ακριβώς τα αντίθετα. Κι όχι μόνο αυτό,
αλλά μεγάλωσε η εξάρτηση από την παραγόμενη
ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ και φυσικό αέριο, καθώς
και τις εισαγωγές. Κι αυτό γιατί οι μεν ΑΠΕ, ειδικά οι
ηλεκτρογεννήτριες δεν λειτουργούν με άπνοια, τα
φωτοβολταϊκά χωρίς λιακάδα, ενώ η τιμή του φυσικού
αερίου επηρεάζεται από τις γεωστρατηγικές και οικονομικές αντιπαραθέσεις των ιμπεριαλιστών και των
μονοπωλιακών συμφερόντων. Απόδειξη η πρόσφατη
εκτίναξη της τιμής του, που παρασέρνει τις τιμές και
μιας μεγάλης ομάδας αγαθών και υπηρεσιών πρώτης
ανάγκης για τα λαϊκά στρώματα. Κι από πάνω πληρώνουμε και τα κερδοσκοπικά παιχνίδια των αγορών στο χρηματιστήριο των ρύπων και της ενέργειας.
Απόδειξη επίσης η εσπευσμένη και αγχωμένη κίνηση της κυβέρνησης να εξαγγείλει μέτρα για τον δήθεν
έλεγχο των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας και των
αγαθών, με κάποιες χρηματοδοτήσεις της θέρμανσης
κλπ, που δεν ανακουφίζουν ούτε κατ’ ελάχιστο τις
τεράστιες πιέσεις που δέχεται εργατικό- λαϊκό εισόδημα και βιοτικό επίπεδο.
Η παρέμβαση του Πούτιν, που αποκάλυψε πως η
ΕΕ, κάτω από τις πιέσεις των ΗΠΑ, ακύρωσε τα σταθερά συμβόλαια με την GASPROM για την προμήθεια
φυσικού αερίου από τη Ρωσία, ώστε να αγοράζει
ακριβό αμερικάνικο LNG, καταδείχνει πως οι υποσχέσεις της ΕΕ και της κυβέρνησής μας ότι η κατάσταση
θα εκτονωθεί γρήγορα και οι τιμές θα πέσουν πάλι,
είναι μια απάτη. Οι τιμές του πετρελαίου, της βενζίνης, του φυσικού αερίου τραβάνε συνεχώς την ανηφόρα. Το ίδιο θα συμβαίνει και με το ρεύμα.
Η ακρίβεια ήρθε και θα μείνει. Γιατί αυτό ορίζουν
οι ανάγκες των μονοπωλίων για υπερκέρδη. Η πάλη
του λαού για την υπεράσπιση του ενεργειακού
πλούτου της χώρας, πάει μαζί με τη πάλη για την
ολόπλευρη αξιοποίησή του σε όφελος των δικών
του αναγκών και μόνο. Η ύπαρξη ενός απόλυτα
δημόσιου, κοινωνικής ιδιοκτησίας ενεργειακού
τομέα, ενταγμένου στον κεντρικό σχεδιασμό του
λαϊκού κράτους, που θα παρέχει κάθε μορφής ενέργεια δωρεάν σε όλο το λαό, είναι ο ένας και μοναδικός στόχος της εργατικής και λαϊκής πάλης.

Υγεία - Πανδημία - ΕΟΠΥΥ
ασφαλιστική εταιρία

Κεφαλαιοποιητικό σύστημα
για τις συντάξεις

Ξεπεράσαμε τις 15.000 νεκρούς από την πανδημία, το
τέταρτο κύμα καλά κρατεί, το δημόσιο σύστημα υγείας
πάλι φτάνει στα όρια της αντοχής του σε ορισμένες
πόλεις, στη Θεσσαλονίκη. Τα μέτρα της κυβέρνησης
σχεδόν παρόμοια αναποτελεσματικά, με όλου του προηγούμενου διαστήματος και προκλητικά αδιάφορα για την
υγεία του λαού, συνοδεύονται από μια προπαγάνδα που
σχεδόν λέει πως «εντάξει τελειώσαμε με την πανδημία»,
απομένει απλά να τιμωρήσουμε τους ανεμβολίαστους
και να «επιβραβεύσουμε» τους εμβολιασμένους με ανοιχτά μπαρ, ταβέρνες και άλλους δημόσιους χώρους.
Από την άλλη η κυβέρνηση, διά στόματος Πλεύρη,
νέου υπουργού υγείας, διαλαλεί πως ήρθε το τέλος του
δημόσιου συστήματος υγείας, το νέο ΕΣΥ θα είναι ένα
ιδιωτικό. Τα δημόσια νοσοκομεία θα γίνουν ιδιωτικά,
μέσω των ΣΔΙΤ. Ο ΕΟΠΥΥ θα μετατραπεί σε μια «ασφαλιστική εταιρία», που «θα περνάει από σαράντα κύματα»
τις όποιες θεραπευτικές παροχές θα προκρίνουν οι γιατροί για τους ασθενείς, πριν τις εγκρίνει. Η ΠΦΥ θα παρέχει δωρεάν ένα μίνιμουμ πακέτο υπηρεσιών, άρα οι
όποιες πλεονάζουσες του πακέτου θα πληρώνονται από
τον ασφαλισμένο. Κι όλα αυτά στα πλαίσια της σφιχτής
δημοσιονομικής πολιτικής, που, από χρόνου, όπου λήγει
η χαριστική περίοδος της επεκτατικής πολιτικής από την
ΕΕ (οι κυβερνήσεις είχαν το περιθώριο να χρηματοδοτήσουν ορισμένες δράσεις ανακουφιστικές των εξοντωτικών καταστάσεων που δημιούργησε η πανδημία στα
λαϊκά στρώματα) θα επανέλθει και μαζί της η υποχρέωση
της δημιουργίας δημοσιονομικών πλεονασμάτων. Αλλά
και της επαναλειτουργίας διαδικασιών όπως οι κόφτες.
Σήμερα γίνεται πιο καθαρή η σκοπιμότητα της μείωσης των κονδυλίων για την υγεία κατά 600 εκατ. ευρώ,
που ψηφίστηκαν στον προϋπολογισμό του 2021. Ασφαλώς κάτι ανάλογο και χειρότερο θα προβλέπεται και σε
αυτόν του 2022. Μειώνονται σταδιακά και δραστικά οι
δημόσιες δαπάνες στην υγεία, αφού αυτή θα πληρώνεται
σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους ασφαλισμένους,
εργαζόμενους, συνταξιούχους.
Μειώνονται οι δαπάνες για τα νοσοκομεία, αφού αυτά,
μέσω των ΣΔΙΤ θα μετατραπούν σε επιχειρήσεις κερδοφόρες, που θα χρηματοδοτούν τις ανάγκες τους από τα
έσοδα- κέρδη τους. Χωρίς φυσικά να υπολογίζονται τα
κέρδη που θα τσεπώνουν οι ιδιώτες, οι οποίοι θα διαχειρίζονται τα νοσοκομεία.
Το περίφημο ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης δεν προβλέπει τίποτα αξιόλογο για τέτοιες λαϊκές ανάγκες. Χρηματοδότηση για την υγεία θα υπάρξει, αλλά μόνο όσον
αφορά την δραστηριότητα μονοπωλίων και μεγαλοεπιχειρηματιών του κλάδου, την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων τους και για κάποιες ιδιαίτερες πλευρές,
πχ θεραπευτικός, ιατρικός τουρισμός. Όχι όμως για τη
δημόσια, δωρεάν υγεία, έστω στο βαθμό και κατά την
αξία που είχε μέχρι τώρα.
Η υγεία του λαού, ακόμα κι αν θεωρητικά εκτιμήσουμε
πως κάποια στιγμή η πανδημία θα εκπέσει στο επίπεδο
μιας ενδημίας τύπου απλής γρίπης και εφ’ όσον δεν
εμφανιστεί κάτι άλλο το ίδιο ή και χειρότερο, θα μπει σε
μια νέα φάση «περιπέτειας», εξίσου επικίνδυνης. Αυτή
της πλήρους ιδιωτικοποίησης, τύπου ΗΠΑ, όπου στην
κυριολεξία θα ισχύει το «έχεις να πληρώσεις- θα έχεις
υγεία- δεν έχεις να πληρώσεις- δεν θα έχεις θεραπεία».
Αν αυτό συνδυαστεί και με την προετοιμαζόμενη
έφοδο των μεγάλων ασφαλιστικών εταιριών γενικά στην
κοινωνική ασφάλιση, ο καθένας μπορεί να φανταστεί την
επερχόμενη αντιλαϊκή, θανατηφόρα στην κυριολεξία
συνέχεια. Πρέπει να ετοιμαζόμαστε για μεγάλες μάχες.
Που θα έχουν απόλυτη σχέση με την επιβίωση του
λαού και ειδικά ημών των συνταξιούχων.

Η προπαγάνδα της κυβέρνησης και των διαφόρων παπαγάλων της ότι με το νέο επικουρικό οι εργαζόμενοι, μελλοντικοί- μετά από 50 χρόνια- συνταξιούχοι θα ωφεληθούν
τόσο που δεν θα ξέρουν τι να κάνουν τις τεράστιες απόλυτα μάλιστα εξασφαλισμένες επικουρικές συντάξεις τους
δεν έπιασε βέβαια τόπο, δεν έπεισε κανέναν. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο η ένταξη των νέων εργαζομένων στο νέο
ταμείο έγινε υποχρεωτική, ώστε να μην μπορεί να ξεφύγει κανένας πελάτης- κουμπαράς από τα νύχια των κορακιών της ιδιωτικής ασφάλισης.
Το τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον σε βάρος των συναδέλφων αυτών, μας το αποκαλύπτει ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα του σήμερα.
Οι εργαζόμενοι στον όμιλο των πρώην τραπεζών ΙονικήΛαϊκή είχαν επικουρική ασφάλιση στο ΤΑΠΙΛΤΑΤ, που στηριζόταν στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα, αφού τα αποθεματικά του τα διαχειριζόντουσαν οι δύο τράπεζες σε επενδυτικές δραστηριότητές τους, με τη δέσμευση πως θα εξασφάλιζαν τις συντάξεις των ασφαλισμένων.
Ποια ήταν η τύχη των αποθεματικών και των συντάξεων
όμως μετά από πολλά χρόνια λειτουργίας του ταμείου;
Πριν την κρίση οι συνταξιούχοι του ταμείου αυτού πράγματι είχαν καλές επικουρικές, γιατί βέβαια και οι εισφορές
τους ήταν υψηλές. Με το ξέσπασμα όμως της κρίσης το
ταμείο:
- εντάχθηκε στο PSI- χάθηκαν 120 εκατ.
- υποχρεώθηκε να αγοράσει μετοχές της Τρ. Αττικής
55 εκατ. (για να σωθεί από τη χρεοκοπία) τα οποία δεν
έχουν καμία αξία για τους ασφαλισμένους, ήταν μια επένδυση «υψηλού ρίσκου» όπως λέει ο νόμος και ο ατομικός
κουμπαράς των ασφαλισμένων έκανε στην ουσία φτερά.
- έπαιξε και στο χρημ/ριο- έχασε εκατ. ευρώ.
Το αποτέλεσμα ήταν να εξανεμιστούν τα αποθεματικά
και οι επικουρικές των συναδέλφων να πέσουν στο ποσό
των 40-50 (!!!) ευρώ. Ούτε καν επίδομα. Οι δε τράπεζες που
εξαγόρασαν τις δύο πρώην δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση,
αδιαφόρησαν πλήρως για το ζήτημα, ενώ φυσικά το κράτος
αρνήθηκε να εμπλακεί σε μία «ιδιωτική διμερή συμφωνία»
και οι ασφαλισμένοι έμειναν ξεκρέμαστοι.
Κάπως έτσι θα λειτουργήσει ο νόμος για το νέο επικουρικό, αυτή είναι η τύχη που περιμένει τους νέους.
Αγώνας λοιπόν για την ανατροπή του συστήματος ιδιωτικοποίησης της ασφάλισης.

Η πανδημία δεν σημαίνει
αμνησία. Δεν ξεχνάμε
τίποτα. Απαιτούμε την
επιστροφή όλων των
κλεμμένων.

Το ημερολόγιο του Πάιατ
Αγαπητό μου ημερολόγιο. Dear calendar.
Συγχώρεσέ με που τόσο καιρό δεν σου έχω γράψει, αλλά
ήταν το πρόγραμμά μου πολύ φορτωμένο. Σαν του Κυριάκου, που δεν του περισσεύει μία ώρα χρόνος να συναντηθεί
με τους συνταξιούχους.
Μάλιστα λυπάμαι πάρα- πάρα πολύ, γιατί οι περιστάσεις
που με υποχρεώνουν να γεμίσω τη σελίδα σου αυτή είναι
τόσο δυσάρεστες. Έμαθα εξ εγκύρων πηγών ότι ο Πρόεδρος θα με αλλάξει, θα φέρει άλλον στο πόστο μου.
Κάποιον Τζώρτζ Τσούνη, ελληνοαμερικάνο.
Δεν ξέρεις πόσο στενοχωριέμαι. Shit. Δεν μπορώ ούτε να
το σκέφτομαι ότι θα αφήσω την Ελλαδίτσα μου και θα ξενιτευτώ. Θ’ αφήσω τον Κυριάκο, τον Αλέξη, όλα τα παιδιά. Τη
Νίκη, που μαζί της με τόση αγάπη αναπτύξαμε τη διδασκαλία του τσιρλίντερ στα σχολεία. Τις βάσεις μου και τις «αμερικάνικες γωνιές» που έχω στήσει όλη τη χώρα. Τι θα κάνω
χωρίς το «αμερικάνικο αποτύπωμα», που χωρίς βέβαια
πολλούς κόπους έχτισα σε όλη τη χώρα, αφού οι δυο πρωθυπουργοί μου με τόση εγκαρδιότητα συμφώνησαν με τα
σχέδιά μου; Που θα βάζω τα δάχτυλά μου να νιώθω τέτοια
αγαλλίαση;
Αγαπητό μου ημερολόγιο. Dear calendar.
Δεν ξέρω αν θα βρω το κουράγιο να ξαναγράψω μέχρι να
φύγω. Δεν θέλω να αποτυπώσω πικρές σκέψεις για τις
τελευταίες μέρες μου εδώ. Θα έχω όλες τις αναμνήσεις που
είναι απλωμένες στις γεμάτες σελίδες σου. Θα τις διαβάζω
εκεί που ο Πρόεδρος θα με στείλει και θα αναπολώ τις
παλιές καλές μέρες, όπου γύριζα από υπουργικό σε υπουργικό γραφείο, μοίραζα τις εντολές μου, διασκέδαζα με τους
υπουργούς για τις χαρές και τις χάρες που μου κάνανε,
έβλεπα και κανένα περιφερειάρχη ή δήμαρχο, ειδικά εκεί
στη Μακεδονία, τους τσιμπούσα στο μάγουλο και τους
έλεγα good boy, good boy.
Άμα βγαίνανε και κάτι κομμουνιστές να πειράξουν το
άγαλμα του Τρούμαν μας, έλεγα του Αλέξη κι έστελνε τα
ΜΑΤ να τους ξυλοφορτώσουν.
Αχ ωραία χρόνια. Πέρασα πολύ καλά Και που ξέρεις,
μπορεί η τύχη να με ξαναφέρει πίσω. Θα επιστρέψω με
μεγάλη χαρά.

ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ
Pandora Papers: Η νέα
φουρνιά κλεψιάς,
και απατεωνιάς
Θα θυμάστε τις λίστες Λαγκάρντ, τα Panama Papers.
Όπου περιέχονταν οι τοποθεσίες και τα δήθεν μυστικά
οικονομικά κιτάπια κάποιων ισχυρών του χρήματος και
της πολιτικής στις οποίες αυτά φυτεύονταν, καλοποτίζονταν και φούντωναν. Φορολογικοί παράδεισοι, οφ σορ
εταιρίες, απατεωνιές, μαύρο χρήμα, παράνομο χρήμα,
νόμιμο χρήμα και ότι άλλο μπορούμε να φανταστούμε
μόνο εμείς οι κακομοίρηδες, που μετράμε το μισθό και τη
σύνταξη με την αντοχή στα δεκαπενθήμερα.
Σήμερα είναι τα Pandora Papers. Και λοιπόν; θα αναρωτηθεί κάποιος. Μας κάνει εντύπωση; Είναι κάτι πρωτόγνωρο; Κάτι απίστευτο; Όχι βέβαια. Αν δεν συνέβαινε θα
ήταν περίεργο ή απίστευτο. Το ότι συμβαίνουν αυτές οι
λαμογιές είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα στον όμορφο, διαβολικά καλά (κατά την Τρράμπειο θεωρία του Α.
Τσίπρα) πλασμένο καπιταλιστικό κόσμο μας.
Και να ξανά έπεσαν από τα σύννεφα ορισμένοι με τα
πασίγνωστα ονόματα πολιτικών, καλλιτεχνών, επιχειρηματιών, που βγήκαν στη φόρα. Ειδικά για τον Στρος- Καν,
τον πρωην του ΔΝΤ πολλοί σοκαρίστηκαν κι έπεσαν σε
βαθιά κατάθλιψη. Δεν το χωρούσε καν ο νους τους. Ο
Στροσ- Καν να κάν’ τέτοιο πράγμα.
Κάποιοι μάλιστα- γνωστοί «αριστεροί», αποφάνθηκαν
για άλλη μια φορά πως αυτός δεν είναι ο ηθικός καπιταλισμός, είναι ο ανήθικος και ξαναδιακήρυξαν τον… επαναστατικό στόχο τους να τον διορθώσουν, να τον
κάνουν ηθικό, σωστό, ανθρώπινο!!
Εμείς τι να πούμε. Αν είχαμε τη δυνατότητα να διαθέτουμε μια σέρα σε ένα τέτοιο φυτώριο, θα είμαστε ευτυχείς και φυσικά θα ρίχναμε και καμιά χρηματοδότηση σε
κόμματα τέτοιων «αριστερών» για να μας διορθώσουν.
Για να μην έχουμε και τύψεις δηλαδή…

Nέος πρέσβης των ΗΠΑ
Δημοσιεύτηκε η είδηση
στα ΜΜΕ. Ο πρόεδρος των
ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προτείνει κάποιον Τζώρτζ Τσούνη
για νέο πρέσβη των ΗΠΑ
στην χώρα μας. Αμέσως
μας έπιασε μια θλίψη, μια
άφατη στενοχώρια.
Δεν ξέρουμε αν θα
αντέξουμε αυτό το χτύπημα. Χάσαμε κατά καιρούς
διάφορους,
αλλά
να
χάσουμε τον Πάιατ; Όχι.
Θα
διαμαρτυρηθούμε
έντονα. Θα στείλουμε προσωπική επιστολή στον
Μπάιντεν να ακυρώσει την
απόφασή του να μας πάρει
τον Τζέφρι και να μας
φέρει τον άλλο, τον αμερικανοέλληνα επιχειρηματία
ξενοδοχείων. Το ότι είναι
ελληνικής καταγωγής δεν
μας ενδιαφέρει και δεν θα
αναπληρώσει το κενό που
θα αφήσει η αποχώρηση
του Τζέφρι. Ο Τζέφρι είναι
πιο έλληνας από τους
έλληνες. Μας ξέρει καλύτερα από τον καθένα.
Μπορεί να μας κουμαντάρει, να μας κανακεύει
καλύτερα από όλους τους
άλλους. Ξέρει καλά τις
“ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ
ΑΓΩΝΑΣ”
Ιδιοκτήτης:
Ομοσπονδία Συνταξιούχων
Ελλάδος-ΙΚΑ-ΕΤΜ
Εκδότης:
ΤΑΣΟΣ ΚΛΑΔΗΣ
Γραφεία:
Σωκράτους 23
(4ος όροφος)
Τ.Κ. 105 52 ΑθΗΝΑ

Τηλ.: 210 52 29 442
Fax: 210 52 29 907

Διανέμεται
δωρεάν

ανάγκες μας, τις ελλείψεις
μας σε βάσεις. Γνωρίζει
άριστα ποια λιμάνια, ποια
ναυπηγεία είναι πιο καλά
και παραγωγικά για να τα
αγοράσουν
αμερικάνοι
επενδυτές. Όχι σαν τον
αμερικανοέλληνα, που θα
θέλει να αγοράσει μόνο
κανένα φτηνό ξενοδοχείο
σαν το Χίλτον. Ο Τζέφρι
είναι κολλητός με όλους
τους
πρωθυπουργούς,
υπουργούς, περιφερειάρχες, δημάρχους. Του ΣΥΡΙΖΑ, της ΝΔ, του ΚΙΝΑΛ.
Ξέρει πάρα πολύ καλά
πόσο θαυμάζουν ο Α. Τσίπρας, ο Κ. Μητσοτάκης, ο
Γιάνης (με ένα ν) τον Πρόεδρό του, τον Τζο. Ξέρει τα
κουμπιά τους και πώς να
τους καταφέρνει να κάνουν
ότι θέλει, πριν το σκεφτούν
αυτοί.
Θα πείτε πως κι ο καινούργιος θα γίνει κολλητός τους, θα μας μάθει κι
αυτός καλά. Ε τώρα μην τα
κάνουμε όλα ίσωμα. Ο Τζέφρι είναι ψηλός, λεπτός,
όμορφος, παίδαρος, ο
άλλος ένας χοντρός, άσχημος, ασουλούπωτος. Για
φανταστείτε τη διαφορά:
φωτογραφία του Τζέφρι
Πάιατ δίπλα στο άγαλμα
Τρούμαν και φωτογραφία
του Τζώρτζ Τσούνη (έτσι
λέγεται ο νέος). Ακόμα και
το όνομα του δεν συγκρίνεται σε κομψότητα με του
Τζέφρι. Άκου Τσούνης, Μα
είναι επίθετο αυτό; Άσε
που είναι εύκολα παρεξηγήσιμο με την επανάληψη
της πρώτης συλλαβής του.
Όχι και πάλι όχι. Θέλουμε τον Πάιατ. Είναι ο μόνος
αμερικανός στον οποίο δεν
θα φωνάξουμε «Γιάνκη γκο
χόμ»- «φονιά των λαών
αμερικάνε» και «πάρ’ τις
βάσεις σου και μπρος».
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Η Ανάπτυξη έρχεται
Ο λαός βλέπει τη ζωή του
να φεύγει
Η κυβέρνηση έχει εξαπολύσει ένα προπαγανδιστικό
κύμα ανάδειξης της ανάπτυξης που έρχεται. Προβλέψεις
για ανάπτυξη του ΑΕΠ κατά 6% μέσα στο 2022, επενδύσεις, εξωστρέφεια, επάνοδο του τουρισμού σε καλά
επίπεδα. Καλά όλα αυτά. Με την ανάπτυξη του λαού τι θα
γίνει. Γιατί όλα τα παραπάνω αφορούν τους επιχειρηματίες. Που θα πάρουν ζεστό, τζάμπα (αφού εμείς θα το
ξεπληρώσουμε) χρήμα για τις επενδύσεις τους, θα αυγατίσουν τα κέρδη τους, θα γονατίσουν, θα σβήσουν ή θα
εξαγοράσουν μικρότερους ή και μεγαλύτερους κάποιες
φορές ανταγωνιστές τους, θα συνεργαστούν με μεγάλους ομίλους για μεγάλα σχέδια κλπ.
Ο λαός όμως; Πως θα αναπτυχθεί;
> Πως θα ενισχυθεί η δυνατότητα εύρεσης εργασίας
για τους άνεργους της Κοζάνης, όπου έκλεισαν τα λιγνιτορυχεία;
> Πως θα αναγεννηθούν οι καμένοι της Β. Εύβοιας και
της Ηλείας, που καταστράφηκαν οι πηγές του εργατικού
ή αγροτικού εισοδήματός τους;
> Πως θα ξαναφτιάξουν τα σπίτια τους οι πλημμυρισμένοι, οι σεισμοπαθείς;
> Πως θα επιβιώσουν οι μικροί επιχειρηματίες, που ο
Γεωργιάδης ήδη τους έχει ξεγράψει αν δεν εξαγοραστούν ή συγχωνευτούν με άλλους;
> Πως θα ζήσουν οι άνεργοι, που ακόμα αγγίζουν σε
πλήθος το εκατομμύριο;
> Πως θα αναπτυχθούν οι μισθοί και το εργατικό εισόδημα, αφού ο νόμος Χατζηδάκη ήρθε να πνίξει στην
κυριολεξία κάθε δυνατότητα αύξησής τους έστω και
έμμεσα, με υπερωρίες, ενώ ο πρωθυπουργός τάζει μόνο
συμβολικές αυξήσεις του μισού ευρώ;
> Πως θα αυξηθούν οι συντάξεις, αφού η κυβέρνηση
αρνείται να υλοποιήσει ακόμα και τους δικούς της
νόμους για διόρθωση αδικιών και απόδοση αναδρομικών
και υποχρεώσεων από τους προηγούμενους (και δικούς
της) αντισυνταξιοδοτικούς νόμους, ενώ καραδοκούν οι
χρεοκοπίες των ασφαλιστικών ταμείων;
> Πως θα αναπνεύσουν τα χρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά, που θα χάσουν τα σπίτια τους, δεν έχουν να πληρώσουν ρεύμα, νοίκι, τηλέφωνο;
> Πως θα φαρδύνει «το καλάθι της νοικοκυράς», που
κάθε μέρα θα χωράει όλο και λιγότερα, μέσα στο ασφυκτικό κύμα της μεγάλης ακρίβειας;
> Πως θα αναπτυχθεί το δημόσιο σύστημα υγείας (όχι
πως έχει τέτοιο στόχο η κυβέρνηση, όπως αναλύουμε σε
άλλο άρθρο), όταν μειώνονται συνεχώς οι δαπάνες γι
αυτό;
> Πως θα προοδεύσει η δημόσια παιδεία (άλλο ένα
υπό εγκατάλειψη πεδίο κοινωνικής δραστηριότητας),
όταν το ενδιαφέρον της κυβέρνησης εξαντλείται στην
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και στην επιβολή της
αστυνομοκρατίας στα πανεπιστήμια;
Σ’ όλα αυτά και άλλα συναφή Πως η κυβέρνηση και οι
προπαγανδιστές της δεν μπορούν, ούτε ενδιαφέρονται
να απαντήσουν. Όλη τους η προσπάθεια εξαντλείται στο
να μας πείσουν ότι η «ανάπτυξή τους» είναι εθνική επιτυχία, αφορά όλους, όλοι θα ωφεληθούν από αυτή. Χωρίς
να μπαίνουν στον κόπο να το αποδείξουν. Οι αερολογίες
του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, υπέρ των νέων επιχειρηματιών και μόνο- γιατί υπέρ των νέων εργαζομένων δεν είπε
κουβέντα, ξεχάστηκαν εκείνα τα πριν δυο χρόνια προεκλογικά «καλές δουλειές με καλές αμοιβές»- δεν αφορούσαν παρά μόνο τους λιγοστούς νεολαίους της ΝΔ,
που παρακολούθησαν την ομιλία του.
Σήμερα κι αυτά πήγαν περίπατο, αφού προϋπόθεση
για την «ανάπτυξη των νέων επιχειρηματιών» είναι να
τους ρουφήξει κάποιος πιο παλιός και πιο μεγάλος.
Ο λαός λοιπόν δεν έχει να περιμένει τίποτα από τη
δική τους ανάπτυξη. Η ανάπτυξη του κεφαλαίου είναι
αντίθετη με τα δικά του συμφέροντα, εχθρική. Τον οδηγεί στην υπανάπτυξη. Κι αυτή την ανάπτυξη την υπηρετούν όλα τα κόμματα του κεφαλαίου, της ΕΕ, του
ΝΑΤΟ. Δεξιά κι αριστερά. Σοσιαλδημοκρατικά και φιλελεύθερα. Πράσινα και μπλέ. Μικρά και μεγάλα.
Η μόνη ανάπτυξη που μπορεί να τον βοηθήσει είναι
η ανάπτυξη των αγώνων του. Η όσο γίνεται πιο γρήγορη, δυναμική, σταθερή, αποφασιστική, μαζική ανάπτυξή τους. Η ανάπτυξη του ταξικού προσανατολισμού
τους. Η ανάπτυξη της αντικαπιταλιστικής, αντιιμπεριαλιστικής συνείδησής του. Η ανάπτυξη της συσπείρωσής του γύρω από την πρωτοπόρα εργατική τάξη.
Μόνο έτσι θα έρθει και η πολυπόθητη οικονομική,
κοινωνική, ανθρωπιστική ανάπτυξή του.
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ΗΠΑ - ΕΕ - ΝΑΤΟ - AUKUS
«Άνω- κάτω χτες τα κάνανε» οι αμερικάνοι, βρετανοί
και αυστραλοί με τη Συμφωνία AUKUS που συνυπέγραψαν. Έστησαν ένα μίνι αντιΚίνα ΝΑΤΟ στον Ινδοειρηνικό,
αφήνοντας έξω και σύξυλους τους ευρωπαίους «συμμάχους τους», που έμαθαν τη συμφωνία από τις… τηλεοράσεις. Η συμφωνία αυτή έτσουξε ιδιαίτερα τη Γαλλία, που
είχε ήδη συμβόλαιο με την Αυστραλία για την προμήθειά
της με γαλλικά υποβρύχια συμβατικής τεχνολογίας, το
οποίο ακυρώθηκε μονομερώς από την Αυστραλία, αφού
η AUKUS προβλέπει τον εξοπλισμό της με πυρηνοκίνητα (και πυρηνικά εξοπλισμένα;) αμερικάνικα υποβρύχια. ΑΚΟΥΣ η AUKUS;
Ευρωπαίοι και Γάλλοι αντέδρασαν και διαμαρτυρήθηκαν έντονα, έκαναν λόγο για «πισώπλατη μαχαιριά»,
«έλλειψη εμπιστοσύνης», «σύγχυση και απογοήτευση»
και άλλα τέτοια γλαφυρά. Ανακλήθηκαν γάλλοι πρέσβεις
από ΗΠΑ, Αυστραλία, έγιναν κουβέντες για λυπηρά γεγονότα, οι αμερικάνοι μίλησαν για προσωρινή παρεξήγηση,
αναβλήθηκαν οι διαπραγματεύσεις για την πιθανή σύναψη συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου ανάμεσα σε ΕΕ και
Αυστραλία, αλλά όλοι στο τέλος κατέληξαν πως είναι με
όλους, όλοι αποτελούν ο ένας για τον άλλο σπουδαίο
σύμμαχο και θα λυθούν οι παρεξηγήσεις.
Όμως οι ευρωπαίοι φαίνεται πως πήραν πιο σοβαρά
την εξέλιξη αυτή και προέταξαν με μεγαλύτερη έμφαση
την πρόθεσή τους να προωθήσουν πιο αποφασιστικά την
«ευρωπαϊκή στρατιωτική αυτονομία», αλλά πάντα σε
απαραβίαστη συνεργασία και στήριξη στο ΝΑΤΟ. Ο
Στόλτενμπεργκ όμως έδειξε να ανησυχεί και διεμήνυσε
πως δεν θα είναι καλό να στηθεί μια τέτοια στρατιωτική
αυτονομία, που μπορεί δυνητικά να δημιουργήσει ρήγματα στο ΝΑΤΟ και μάλιστα σε μια εποχή που η Κίνα
και η Ρωσία ενισχύουν την παρουσία και εισδοχή τους
σε περισσότερες περιοχές.
Μαλλιά κουβάρια γίνανε τα παλληκάρια. Ποιος όμως
ανέλαβε να λύσει τις προστριβές και παρεξηγήσεις;
Ποιος άλλος, η Ελλάδα. Η χώρα στυλοβάτης της σταθερότητας και της ειρήνης στην περιοχή, αλλά όχι μόνο. Κι
έτσι, με την προτροπή και συμφωνία των ΗΠΑ προβήκαμε εμείς στην αγορά των φρεγατών από τη Γαλλία. Οι
αμερικάνοι έκαναν πίσω στην δική τους συμμετοχή
στον διαγκωνισμό ποιος θα μας πουλήσει φρεγάτες,
υπέρ των γάλλων. Και κάπως μαλάκωσαν τα πράγματα
και επήλθε σχετική ηρεμία στις αμερικανογαλλικές σχέσεις. Ευχαριστημένοι όλοι, έστω και σχετικά. Και περισσότερο εμείς. Που με τη συμφωνία με τη Γαλλία αναλαμβάνουμε το καθήκον να γίνουμε πυλώνας ειρήνης και
σταθερότητας και στην περιοχή ΣΑΧΕΛ της Αφρικής, εκεί
που οι γάλλοι τα έχουν βρει λίγο μπαστούνια στην επέμβασή τους στο Μάλι κύρια. Άλλωστε ο υπουργός Άμυνας, Ν. Παναγιωτόπουλος, έσπευσε να αναγγείλει την
αποστολή Ελλήνων στρατιωτών στη Σαχέλ, δηλώνοντας
σε συνέντευξή του, πως «στο πλαίσιο της -ιδιαίτερα
αναβαθμισμένης πλέον- συμμαχικής σχέσης με τη Γαλλία, εκτιμούμε ότι και η Ελλάδα πρέπει να συνεισφέρει
στηρίζοντας την φίλη Γαλλία, αλλά και την προσπάθεια
επίτευξης της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην πράξη και όχι στα λόγια». Πριν καλάκαλά ψηφιστεί η συμφωνία, πριν καν υπάρξει τελικό κείμενο, ο Παναγιωτόπουλος έσπευσε να την κάνει πράξη.
Ο ίδιος Παναγιωτόπουλος που είχε στο παρελθόν δηλώσει το εξής επίσης απίστευτο, πως «αν το ζητήσουν οι
αμερικανοί θα χύσουμε το αίμα μας (δηλαδή των στρατιωτών μας) δίπλα τους».
Και μπορεί να στείλουμε και μερικά Rafale στην
Ουκρανία και φρεγάτες στη Λιβύη, που ξέρεις. Όπως
στείλαμε F-16 στη Νορβηγία, φρεγάτες στα στενά του
Ορμούζ, τους Patriot στη Σαουδική Αραβία,. Τους οποίους αγοράσαμε υποτίθεται για προστασία από την τουρκική επιθετικότητα. Για τον ίδιο υποτίθεται λόγο που
αγοράζουμε τέτοιους πανάκριβους (πάνω από 10 δισεκ.
ευρώ) γαλλικούς εξοπλισμούς.
Και θα δώσουμε και βάσεις στους Γάλλους. Μαζί με
τις αμερικάνικες, τις ΝΑΤΟικές, τώρα θα έχουμε και τις
γαλλικές.
Πόσα αποτυπώματα «ξένων φαντάρων που θα βρίζουν
στο θεών νταμάρι» μας θα μας πιέζουν στο σβέρκο;
Τα διαφημιστικά φυλλάδια του ελληνικού τουρισμού
στα επόμενα χρόνια θα απευθύνονται κύρια σε αμερικάνους, γάλλους και ισραηλινούς (μην ξεχνάμε τους δώσαμε την κατασκευή συμβατικών όπλων και την εκπαίδευση
των αεροπόρων μας) με φωτογραφίες από τις βάσεις και
τις εγκαταστάσεις τους, όπου θα περιγράφουν την
ασφάλεια των τουριστών από τις χώρες αυτές, αφού θα
τους προστατεύουν οι δικοί τους στρατιώτες, τα δικά
τους πολεμικά πλοία, τα δικά τους αεροπλάνα, ελικόπτερα, drowns κλπ.
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ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ

Οκτώβρης 2021

Αστεία και σοβαρά
Ακούσαμε τον Άδωνι Γεργιάδη σε παρέμβασή του σε
τ/ο σταθμό, να απαντά στην ερώτηση του δημοσιογράφου «τι φταίνε τα γκαρσόνια και οι DJ αν οι ανεμβολίαστοι στη Θεσσαλονίκη φτάνουν στο 60%», πως «το
κράτος δεν μπορεί άλλο να στηρίζει τα γκαρσόνια γι’
αυτό το γκαρσόνι να πάει στο σπίτι του ανεμβολίαστου
και να του πει παιδιά εμβολιαστείτε γιατί χανόμαστε».
Θα επαναλάβουμε πως ο άνθρωπος είναι απίστευτος. Κάντε έτσι μια προσπάθεια και προσπαθείστε να
φανταστείτε την εξής εικόνα: οι ταβερνιάρηδες μαζί με
τα γκαρσόνια να κλείσουν τα εστιατόρια, τις ταβέρνες
και να γυρνάνε τις γειτονιές, να χτυπάνε τα κουδούνια
των διαμερισμάτων στις πολυκατοικίες, να λένε σ’
όποιον τους απαντήσει «γεια σας είμαστε από την
ταβέρνα της γειτονιάς και σας ρωτάμε αν έχετε εμβολιαστεί». Αν ο ένοικος του διαμερίσματος απαντήσει όχι,
ο ταβερνιάρης να του λέει «πήγαινε σε παρακαλώ να
εμβολιαστείς, γιατί χανόμαστε», ο ένοικος να του απαντάει «εγώ είμαι αντίθετος στον εμβολιασμό», ο ταβερνιάρης να τσατίζεται λίγο και να του ξαναλέει «πρέπει
να εμβολιαστείς, γιατί αλλιώς θα μου κλείσεις την
ταβέρνα», ο ένοικος ξαναμμένος να του φωνάζει «ρε
δεν πας στο διάολ… εσύ και η ταβέρνα σου, που θα μου
πεις τι θα κάνω», το γκαρσόνι, που είναι μαζί με τον
ταβερνιάρη να αρχίζει τις φωνές στο θυροτηλέφωνο
«ρε βλάκα θα χάσω τη δουλειά μου αν δεν εμβολιαστείς», ο ένοικος να ουρλιάζει τώρα «ρε σεις θα φωνάξω τη χρυσή αυγή να σας μαυρίσει στο ξύλο αν δεν
φύγετε», ο ταβερνιάρης να βρίζει έξαλλος «κατέβα
κάτω ρε αν είσαι άντρας, που θα μου στείλεις τους
χρυσαυγίτες» και ότι άλλο μπορεί να ακολουθήσει.
Ο Άδωνις πάντως ήταν πολύ σοβαρός, συνοφρυωμένος όταν τα δήλωνε αυτά. Τα εννοούσε δηλαδή. Τώρα
αν μπορούσε να φανταστεί τις παραπάνω περιγραφόμενες συνέπειες των προτροπών του προς τους ταβερνιάρηδες και τα γκαρσόνια δεν το ξέρουμε. Ίσως ήταν
ένας εύσχημος τρόπος να τους υποχρεώσει να του
παραδώσουν τα κλειδιά των μαγαζιών τους μια ώρα
αρχύτερα.
Ήταν η σειρά της Γαλλίας να βγουν στη φόρα τα
σεξουαλικά εγκλήματα που διέπραξε επί δεκαετίες το
εκεί γουρουναριό- παπαδαριό σε βάρος εκατοντάδων
χιλιάδων παιδιών, που είχαν την ατυχία να πέσουν
στα βρωμερά χέρια «ιερωμένων και αξιοσέβαστων
αγίων πατέρων». Τα στοιχεία για τα σκάνδαλα παιδεραστίας από καθολικούς ιερείς που κατέγραψε ομάδα
που ερευνά τις κακοποιήσεις από μέλη της γαλλικής
Εκκλησίας, κατέγραψε σε έκθεσή της πως τουλάχιστον 216.000 παιδιά έχουν πέσει θύματα βίας ή
σεξουαλικών επιθέσεων στη χώρα από το 1950 μέχρι
το 2020. Ο επικεφαλής της ομάδας δήλωσε ότι ο ήδη
σοκαριστικός αριθμός μπορεί να ανέλθει στα 330.000
θύματα, εάν συμπεριληφθούν και περιστατικά κακοποίησης από απλά μέλη της Εκκλησίας, όπως δασκάλους, σχολιάζοντας παράλληλα πως αυτή «έδειχνε
βαθιά και σκληρή αδιαφορία για τα θύματα» μέχρι τις
αρχές της δεκαετίας του 2000».Η πιο συγκλονιστική
είναι αυτή η τελευταία φράση για την «βαθιά και σκλη-

Το ποιηματάκι μας
Αχ Βρούτση, αχ Αχτσιόγλου
καημένε Χατζηδάκη
του Λάσκαρη δεν μάθατε
‘κειο το παθηματάκι;
Την πάλη είπε των τάξεων
ότι θα καταργήσει,
με ένα νόμο που ‘φτιαξε,
πως θα μας διαλύσει.
Δεκαετίες πέρασαν
κι η πάλη δυναμώνει
κι η εργατιά σμιλεύεται
ατσάλι στο αμόνι.
Ο Λάσκαρης επέρασε
στην ιστορία φιγούρα,
για γέλια τον θυμόμαστε
γελοία καρικατούρα.
Θα σας ρωτούν οι απεργοί
για πέστε μας αλεύρι,
των διανομέων της e-food
η βέσπα σας γυρεύει.
Τέτοιο κι εσείς κατάντημα
και τέτοια σας η τύχη,
στης εργατιάς τη θύμηση
σαν θα γκρεμίζει τείχη.

ρή αδιαφορία». Δηλαδή τα ξέρανε και δεν κάνανε
τίποτα. Η ηγεσία της εκκλησίας, η πολιτική ηγεσία,
που είχε πάρε – δώσε με την εκκλησία, όλοι οι παρατρεχάμενοι καλοί χριστιανοί. Το ξέρανε ότι βιαζόντουσαν παιδάκια επί δεκαετίες. Και δεν έκαναν τίποτα.
Αδιαφορούσαν παντελώς!!!
Αυτά στη χώρα του φωτός και του πολιτισμού. Στο
λίκνο του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της αλληλεγγύης. Με απλά
λόγια σε ένα από τα λίκνα του ευρωπαϊκού καπιταλισμού.
Το μάθαμε κι αυτό και δεν κρατηθήκαμε, κατεβάσαμε
καντήλια. Το κράτος θα παρέχει επιδότηση 4 εκατ.
ευρώ στον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ντ. Ριμπολόβλεφ,
ιδιοκτήτη του Σκορπιού για να χτίσει ξενοδοχειακή
μονάδα και κάτι άλλες επενδυσούλες. Τη χρηματοδότηση θα πάρει μετά από αίτησή του ο δισεκατομμυριούχος ρώσος, αφού η επένδυση εντάσσεται σε σχετικό
νόμο που είχε ψηφίσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Το άφραγκο δασαρχείο της Αττικής ζήτησε 17 εκατ.
για τη σωτηρία των δασών της, η κυβέρνηση του έδωσε
1,7. Ο ζάμπλουτος ρώσος επενδυτής ζήτησε 4 εκατ., τα
πήρε όλα.
Μάλιστα προβλέπεται η παραχώρηση αποκλειστικής
χρήσης λωρίδας θάλασσας με παράλληλη απαγόρευση
διέλευσης οποιουδήποτε άλλου σκάφους, με απόφαση
του υπ. Ναυτιλίας τόσο επί ΣΥΡΙΖΑ όσο και επί ΝΔ, Αυτό
είναι ανάπτυξη. Που από τη μια αφήνει καμένα κι από
την άλλη χτισμένα και περιφραγμένα.
Τη νίκη του αγώνα των ντελιβεράδων της e-food
θέλησε να εκμεταλλευτεί ο Τσίπρας. Αναφέρθηκε
λοιπόν σε «ένα ποτάμι αξιοπρέπειας στους δρόμους»(η μοτοπορεία των διανομέων), προαναγγέλλοντας ότι φέρνει στη Βουλή «νομοθετική ρύθμιση που
θα διασφαλίζει ότι οι διανομείς θα είναι κανονικοί
εργαζόμενοι, με μισθωτή σχέση εργασίας και το
σύνολο των δικαιωμάτων». Μάλιστα Κι εμείς να του
θυμίσουμε πως, όλοι οι ντελιβεράδες- διανομείς καθ’
άπασα την επικράτεια δουλεύουν με τέτοιες εργασιακές σχέσεις χρόνια τώρα, χωρίς ο ΣΥΡΙΖΑ, σαν κυβέρνηση μια πενταετία να κάνει κάτι για να τους βοηθήσει. Λίγο αργά δεν τους θυμήθηκε;
Το διαβάσαμε σε εφημερίδα και το αναδημοσιεύουμε, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μας αφορά με έναν
ξεχωριστό τρόπο. Το βράδυ της 21/9/2021 περίπου 300
διαδηλωτές εισέβαλαν στο κοινοβούλιο της Ναμίμπιας,
την ώρα που οι βουλευτές ετοιμάζονταν να ψηφίσουν
νομοσχέδιο με το οποίο η κυβέρνηση αποδέχεται την
αποζημίωση ύψους 1 δισ. δολαρίων που πρόσφερε η
Γερμανία, για τη γενοκτονία των φυλών Χερέρο και
Νάμα την περίοδο 1904 - 1908. Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν τις γερμανικές αποζημιώσεις ως πενιχρές.
Η Γερμανία αναγνώρισε και συμφώνησε, ανεξάρτητα
από το ποσό, που ο λαός της χώρας απορρίπτει και
υποθέτουμε σωστά, να αποζημιώσει τη χώρα για τη
συγκεκριμένη εγκληματική πράξη πριν 115 χρόνια περίπου!!!
Η ίδια γερμανική κυβέρνηση αρνείται πεισματικά, με
πλήρη περιφρόνηση, να καταβάλει τις ανάλογες, παρόμοιες αποζημιώσεις στη χώρα μας, για τη γενοκτονία σε
βάρος του λαού μας, στην διάρκεια της γερμανικής
ναζιστικής κατοχής, που τα γεγονότα αυτά είναι ακόμα
ζωντανά στη λαϊκή μνήμη.
Το θέμα είναι τι κάνει η δική μας κυβέρνηση και φυσικά όλες οι προηγούμενες και υποθέτουμε και οι επόμενες, που στην ουσία σφυρίζουν αδιάφορα για το ζήτημα
αυτό, μην θέλοντας να έρθουν σε αντιπαράθεση με τη
Γερμανία. Η κυβέρνηση της Ναμίμπια, χωρίς να γνωρίζουμε λεπτομέρειες, κι ανεξάρτητα από το ύψος της
αποζημίωσης που συμφωνήθηκε, διεκδίκησε και πέτυχε
την αναγνώριση αυτού του δικαιώματος, υποχρέωσε
την Γερμανία να την καταβάλει. Εμείς τι κάνουμε;
Ο Αντ. Μπλίνκεν, Αμερικανός ΥΠΕΞ, με ανακοίνωσή του ζήτησε την εφαρμογή της απόφασης 2570 του
ΟΗΕ, που προβλέπει την άμεση αποχώρηση όλων
των ξένων στρατευμάτων και μισθοφόρων από τη
Λιβύη, ενώ «επαναβεβαίωσε» την υποστήριξη των
ΗΠΑ «σε μία κυρίαρχη, σταθερή, ενιαία και ασφαλή
Λιβύη, ελεύθερη από ξένες παρεμβάσεις».. Δεν θυμάται άραγε ο Μπλίνκεν πως η Λιβύη, ανεξάρτητα από
το ρόλο του καθεστώτος Καντάφι, ήταν κυρίαρχη,
σταθερή, ενιαία, ασφαλής και ελεύθερη πριν από την
ξένη παρέμβαση των αμερικανών; Που κατάργησαν

με τη στρατιωτική βία, μαζί με τους ΝΑΤΟικούς συμμάχους τους (και τη συνεισφορά της χώρας μας), όλα
αυτά τα χαρακτηριστικά της; Που την οδήγησαν στον
εμφύλιο, στην διαίρεση, στη σημερινή τραγική κατάσταση, όπου πράγματι αλωνίζουν ξένοι στρατοί και
μισθοφόροι; Ασφαλώς δεν είναι η πρώτη φορά που οι
ΗΠΑ δείχνουν, χωρίς ίχνος τσίπας, το βρώμικο και
απίστευτα υποκριτικό πρόσωπό τους. Αυτά ας τα βλέπουν όλοι εκείνοι, που, γλύφοντάς τες, θέλουν να
έχουν τις ίδιες «δημοκρατικές αξίες και ιδεώδη» με
αυτές.
Και κάτι «κοντινό μας» πολύ ενδιαφέρον. Στο πρόσφατο εκλογικό συνέδριο της Ομοσπονδίας συνταξιούχων από τον ΟΑΕΕ το ένα ψηφοδέλτιο ήταν της «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ», που έχει την πλειοψηφία και
κρατάει την ομοσπονδία σε αγωνιστική κατεύθυνση στα
πλαίσια της ΣΕΑ. Το άλλο ήταν της «ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ» με
ποιο χαρακτηριστικό; Ότι σ’ αυτό ήταν υποψήφιοι από
όλες τις άλλες δυνάμεις, προσκείμενες στη ΔΑΚΕ, την
ΠΑΣΚΕ και τον ΣΥΡΙΖΑ. Κι αν αναρωτιέται κάποιος τι
ενώνει τις δήθεν αντίθετων ιδεοληψιών αυτές δυνάμεις,
ώστε να συνυπάρχουν στο ίδιο ψηφοδέλτιο, η απάντηση είναι απλή. Η σφοδρή επιθυμία τους να πάρουν την
πλειοψηφία και να οδηγήσουν την ομοσπονδία εκτός
του αγωνιστικού μπλοκ, όπως συγκροτείται από τη ΣΕΑ,
να σαμποτάρουν την πολύ θετική και επιτυχημένη ενότητα του συνταξιουχικού κινήματος, που δυσκολεύει τις
κυβερνήσεις στο αντιασφαλιστικό έργο τους. Τόσο
καθαρά τα πράγματα.
Στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και εν όψει των νέων σχεδιασμών του για ένταση της παρουσίας και παρεμβατικότητάς του στη ευρύτερη περιοχή, έχουν πυκνώσει
οι κοινές ασκήσει συνεκπαιδεύσεων των ενόπλων
δυνάμεων πολλών ΝΑΤΟικών χωρών. Έτσι πριν από
μερικές μέρες ολοκληρώθηκε στην Ιταλία, η ΝΑΤΟική
άσκηση «Dynamic Move 2021-II», εξειδικευμένη πάνω
στο ναρκοπόλεμο. Πήραν εκεί μέρος στελέχη από
Ελλάδα, Τουρκία, ΗΠΑ, Βέλγιο, Γερμανία, Ιταλία,
Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία και Ισπανία. Επίσης,
λίγες μέρες μετά έγινε η ΝΑΤΟικού σχεδιασμού άσκηση εγκατάλειψης και διάσωσης πληρώματος στην
Ανατολική Μεσόγειο, ανοιχτά του ναυστάθμου του
τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού στο Ακσάζ, στη Μαρμαρίδα, όπου συμμετέχουν προσωπικό και μέσα από
ΗΠΑ, Ιταλία, Τουρκία, όπως και προσωπικό από
Καναδά, Ελλάδα και Ισπανία. Έχουμε άλλωστε ξαναγράψει για τις κοινές ασκήσεις στις οποίες συμμετέχουν στρατιωτικές μονάδες των δύο χωρών, Τουρκίας και Ελλάδας, κατά τα άλλα αντίπαλες και ακόμα
εχθρικές, όπως η Τουρκία απέναντί μας.
Ασκούμαστε στα πλαίσια του ΝΑΤΟ πως οι ένοπλες δυνάμεις της μιας χώρας να είναι πιο αποτελεσματικές και καταστρεπτικές απέναντι της άλλης.
Καταλαβαίνουμε επίσης και τι άλλο θα κάνουν τα
Rafale και οι φρεγάτες από τη Γαλλία. Θα συνεκπαιδεύονται μαζί με τα τούρκικα αντίστοιχα μέσα.

Τα Rafale και τις
φρεγάτες τις πληρώνουμε εμείς οι
συνταξιούχοι με τα
8 δισεκ. που μας
κλέβουν κάθε χρόνο

Ελλάς- Γαλλία
συμμαχία- χωρίς
συντάξεις και
υγεία

