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Εδώ και τώρα αυξήσεις στις συντάξεις.
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Της... σύνταξης

«Η εργατική Πρωτομαγιά μας
καλεί να μείνουμε ανυπότακτοι!»
Μ’ αυτό το σύνθημα έκλεισε το ΠΑΜΕ την Ανακοίνωσή του,
με την οποία χαιρέτισε τις Πρωτομαγιάτικες Απεργιακές
Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα. Και είναι το σύνθημα, που σε
αυτή την πολύ μικρή φράση, περιέχει όλη την ουσία, όλο το
νόημα, όλη την πολύχρονη πείρα, που η εργατική τάξη, οι
εργαζόμενοι, ο λαός βγάζουμε από την ιστορία 136 χρόνων
από την αιματοβαμμένη εξέγερση των εργατών στο Σικάγο
των ΗΠΑ την 1η Μάη του 1886, 86 χρόνων από την αιματοβαμμένη εξέγερση των εργατών στη Θεσσαλονίκη το Μάη του
1936, 78 χρόνων από την εκτέλεση 200 κομμουνιστών από
τους γερμανούς κατακτητές το Μάη του 1944.
Από όλους τους Μάηδες, που σαν φωτεινά σημάδια και σαν
συμπυκνώματα αυτής της πείρας, έδειξαν και συνεχίζουν να
δείχνουν το δρόμο, τον τρόπο και το στόχο που η εργατική
τάξη από τη γέννηση και την συνειδητοποίησή της σαν τάξη
για τον εαυτό της, ανέλαβε και έβαλε σαν καθήκον της, να
απαλλάξει οριστικά την ανθρωπότητα από την αιώνια κοινωνική ντροπή και βλασφημία, την εκμετάλλευση ανθρώπου από
άνθρωπο.
Γιατί ασφαλώς η Πρωτομαγιά είναι ΑΠΕΡΓΙΑ. Εργατική.
Που όμως στις σημερινές- αλλά κι από πιο παλιά- πέτυχε,
ακόμα πιο καθαρά, να συσπειρώνει πολύ περισσότερες λαϊκές
μάζες, από τα άλλα εργαζόμενα λαϊκά στρώματα στην πορεία
διαμόρφωσης και συγκρότησης της λαϊκής συμμαχίας.
Και βέβαια η Πρωτομαγιά έχει αιτήματα. Για εργατικά και
εργασιακά δικαιώματα. Για σταθερή δουλειά, ΣΣΕ, 7ωρο,
5νθήμερο, μισθό, υγεία, παιδεία, συνδικαλιστικά δικαιώματα
και τόσα άλλα για τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων
και του λαού. Αυτές που το κεφάλαιο, τα μονοπώλια, οι μεγιστάνες- παράσιτα- άρπαγες του πλούτου του κλέβουν, του
αρνούνται, του αφαιρούν.
Κι είναι η Πρωτομαγιά, στα πλαίσια αυτού του άδικου, εκμεταλλευτικού συστήματος, μια μάχη του πολέμου που διεξάγεται ανάμεσα στις δυο μεγάλες αντιμαχόμενες τάξεις. Που
αντικειμενικά εκφράζει- και πολύ σωστά- την ανάγκη του
αγώνα της εργατικής τάξης, του λαού για να κερδίσουν περισσότερα δικαιώματα, να βελτιώνουν τη ζωή τους.
Όμως ο πόλεμος της εργατικής τάξης απέναντι στην αστική, το κεφάλαιο, δεν μπορεί να μένει σε μάχες για ένα κάπως
καλύτερο μεροκάματο, λίγο μεγαλύτερη σύνταξη, κάποια
σκόρπια επιδόματα και ελεημοσύνες για τις άλλες λαϊκές κοινωνικές ανάγκες. Ο πόλεμος έχει μεγαλύτερους, υψηλότερους, στρατηγικούς στόχους.
Ο εργάτης Αύγουστος Σπάις στην «απολογία» του στους
δικαστές που τον καταδίκασαν σε θάνατο είπε τούτα τα λόγια:
«Κρεμάστε μας μα περιμένετε το τέλος. Αν εσείς είσθε τυφλοί
και δεν μπορείτε να το δείτε, εγώ σας το αναγγέλλω… Απ’ αυτή
την Τάξη, εμείς πάμε να Απαλλαγούμε… τους 50 - 100 - 200
ανθρώπους που θέλουν να απολαμβάνουν το παν χωρίς να
κάνουν απολύτως τίποτε». Δεν αναμετρήθηκε με την αστική
δικαιοσύνη μόνο για το μεροκάματο, για το ωράριο, για τη
σκληρή, απάνθρωπη εργασία. Όχι. Μίλησε για το ένα και μοναδικό, αναπόφευκτο και αντικειμενικό τελείωμα αυτού του πολέμου, το καθάρισμα της κοινωνίας από τα παράσιτα.
Κι αυτό το τέλος δεν μπορεί να έρθει με εργάτες, εργαζόμενους, λαό υποταγμένους, αλλά ανυπότακτους. Που δεν
ξεγελιούνται από επαγγελματίες πολιτικούς απατεώνες- υπάλληλους των κεφαλαιοκρατών, αλλά πιστεύουν στη δική τους
μόνο δύναμη. Που δεν χώνονται στα χαρακώματα που σκάβουν τα αφεντικά, αλλά υψώνουν τα δικά τους φράγματα
αντίστασης και αντεπίθεσης. Που δεν παρακαλάνε τους εργοδότες, αλλά συγκρούονται μαζί τους. Που δεν περιμένουν
αδρανείς τις ψεύτικες υποσχέσεις των αστικών κομμάτωνκυβερνήσεων, αλλά βάζουν και διεκδικούν αγωνιστικά τα δικά
τους αιτήματα και στόχους. Που δεν υποκύπτουν στις «εθνικές
ενότητες» και στις «κοινωνικές συνοχές», αλλά χτίζουν τη δική
τους εργατική και λαϊκή συμμαχία. Που δεν αρκούνται στο
σημερινό «μεροδούλι-μεροφάι», αλλά παλεύουν για το αυριανό «όλος ο πλούτος μας ανήκει».
Αυτή είναι η ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ!!!

Πρωτομαγιά 2022
Από άκρου σε άκρο της
Ελλάδας αντήχησε η δυνατή κραυγή των εργατών,
του λαού την 1η Μάη. Που
διαδήλωσαν την αταλάντευτη καταδίκη του ιμπεριαλιστικού πολέμου στην
Ουκρανία, της στρατιωτικής εισβολής της Ρωσίας,
της ενεργού εμπλοκής του
ευρωπαϊκού και αμερικανοΝΑΤΟικού στρατοπέδου. Την καταγγελία της
συμμετοχής της χώρας
μας με ευθύνη της κυβέρνησης και των άλλων αστικών κομμάτων, στην πολεμική σύγκρουση των δύο
ιμπεριαλιστικών αντίπαλων
ομάδων.
Που απαίτησαν την
άμεση παύση αυτής της
συμμετοχής, η οποία μετατρέπει τη χώρα και το λαό
μας και σε θύτη και σε
θύμα αυτής της αντιπαράθεσης. Που είναι ήδη θύμα
της με την ένταση της επίθεσης στο βιοτικό του επίπεδο, με την ακρίβεια, τις
νέες εξωφρενικές ανατιμήσεις των καυσίμων, του
ηλεκτρικού ρεύματος, των
άλλων αγαθών και υπηρεσιών.
Οι απεργοί της Πρωτομαγιάς με τα συνθήματά
τους ανέβασαν ακόμα πιο
ψηλά την αισιοδοξία που
πηγάζει από τα ελπιδοφόρα βήματα στην οργάνωση, στην ενίσχυση και
κύρια στην επιτυχία των
αγώνων των εργαζομένων
απέναντι στην κυβερνητική
αντεργατική πολιτική και
στην αδιαλλαξία των εργοδοτών. Όπως των νικητών
οικοδόμων που υποχρέωσαν τους εργοδότες του
κλάδου να υπογράψουν
κλαδική ΣΣΕ με σημαντικά
επιτεύγματα στην ικανοποίηση των αιτημάτων
τους.
Έστειλαν ακόμα πιο
ισχυρό μήνυμα στους αντιπάλους τους, ταξικούς και

πολιτικούς, πως οι αγώνες
θα συνεχιστούν, θα κλιμακωθούν, θα δυναμώσουν,
θα φέρουν νέες νίκες.
«Η σωστή πλευρά της
Ιστορίας είναι με το δίκιο
των λαών ενάντια στην
εκμετάλλευση, στον πόλεμο, στη φτώχεια» έγραφε
το πανό της συγκέντρωσης στο Σύνταγμα στην
Αθήνα.
Στην ομιλία του στη
συγκέντρωση του Συντάγματος ο Γ. Πέρρος μέλος
της ΕΓ του ΠΑΜΕ έδωσε
το νόημα της φετινής- και
κάθε- Πρωτομαγιάς: «136
χρόνια μετά την αιματοβαμμένη εξέγερση στο
Σικάγο, βρισκόμαστε σήμερα στην Αθήνα αλλά και σε
πολλές πόλεις σε όλη τη
χώρα, για να τιμήσουμε
αγωνιστικά και απεργιακά
τους ηρωικούς αγώνες του
εργατικού κινήματος. Να
συνεχίσουμε και να δικαιώσουμε τον αγώνα των
χιλιάδων νεκρών εργατών
για την κατάργηση της
εκμετάλλευσης ανθρώπου
από άνθρωπο, για το ολοσχερές
χτύπημα
του
συστήματος της εκμετάλλευσης, των πολέμων, της
προσφυγιάς και της δυστυχίας, για να επικρατήσει το
δίκιο της τάξης μας».
Ακόμα επισήμανε τον
προσανατολισμό, που πρέπει να χαράξει το εργατικό
κίνημα:.
«Το ΠΑΜΕ καλεί τους
εργαζόμενους, με αφετηρία τη σημερινή μέρα, να
μη δεχτούμε τη ζωή με τα
ψίχουλα, να βάλουμε
μπροστά τις διεκδικήσεις
μας. Οι συνδικαλιστικές
οργανώσεις πρέπει να
πάρουν την υπόθεση στα
χέρια τους. Να σημάνει
ξεσηκωμός για ένα κύμα
διεκδικήσεων που θα βάζει
στο κέντρο το σύνθημα για
αυξήσεις στους μισθούς,
συνέχεια στη σελ. 2

ΣΥΝΤΑΓΜΑ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ- ΠΡΟΒΛΗΤΕΣ COSCO

ΣΕΑ: Απόφαση για Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στην Αθήνα στις 24 Ιούνη.
Στη συνεδρίασή της στις 17 Μάη η ΣΕΑ αποφάσισε την διοργάνωση
αυτής της κινητοποίησης, που κλείνει αυτό τον κύκλο των δράσεων
μπροστά στο καλοκαίρι. Παραμένουμε σε επιφυλακή. Συνεχίζουμε.
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Πρωτομαγιά 2022
συνέχεια από τη σελ. 1
στις συντάξεις, στις κοινωνικές παροχές στην Υγεία,
στην Πρόνοια, στην Παιδεία των παιδιών μας. Να
μπουν μπροστά για την
οργάνωση ενός τέτοιου
διεκδικητικού αγώνα στους
κλάδους και τους χώρους
δουλειάς. Να γίνει σύνθημα αλλά και στόχος πάλης
ο αγώνας για την αύξηση
του κατώτερου μισθού στα
825 ευρώ. Να ασκηθεί η
μέγιστη πίεση σε κυβέρνηση και επιχειρηματικούς
ομίλους για να αναχαιτιστεί η επίθεση στο λαϊκό
εισόδημα. Οι αγώνες του
προηγούμενου διαστήματος στην «e-food», στη
ΛΑΡΚΟ και στα Πετρέλαια
Καβάλας για το δικαίωμα
στην εργασία, ο αγώνας
των εργαζομένων στην
COSCO για τα μέτρα προστασίας και τώρα για επιχειρησιακή σύμβαση… Με
την οργάνωση και τα αιτήματά μας, έχουμε το δίκιο,
τη δύναμη και τη δυνατότητα να αποκρούσουμε τον
κατασταλτικό μηχανισμό
που έχει δημιουργήσει η
κυβέρνηση προς όφελος
της μεγαλοεργοδοσίας, να
απαντήσουμε στο σιωπητήριο που θέλει να επιβάλει μέσα στους χώρους
δουλειάς. Οι εργατικοί
αγώνες δεν ποινικοποιούνται, το τέλος της ταξικής
πάλης δεν επιβάλλεται με
νόμους, όπως φαντάζεται
η σημερινή κυβέρνηση, οι
προηγούμενες αλλά και οι
πρόγονοί τους».
Και πρόσθεσε… «Σήμερα δεν πρέπει να πληρώσουμε ξανά και ξανά τα
κέρδη των εκμεταλλευτών
μας, τη μοιρασιά της λείας
τους μέσω των νέων πολεμικών επεμβάσεων. Για να
τραβήξουμε τον δικό μας
δρόμο ανάπτυξης, που θα
έχει ως μοναδικό κίνητρο
την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών
και για να πάρουμε οριστικό διαζύγιο από τους άδικους πολέμους πρέπει να
σταθούμε στη σωστή πλευρά της Ιστορίας, με τους
λαούς που θαρρετά και
κάτω από ισχυρές πιέσεις
αγωνίζονται ενάντια στην
καπιταλιστική βαρβαρότητα. Με την εργατική τάξη
στην πρωτοπορία, σε συμμαχία με τους μικρούς
αγρότες και τους επαγγελματίες, δυναμώνουμε την
πάλη για το μέλλον που
μας ανήκει, για τον μεγάλο
αγώνα της απελευθέρωσης των εργατών και των
καταπιεσμένων από τα
δεσμά της εκμετάλλευσης!»
Η συγκέντρωση της
Αθήνας μετατράπηκε σε
μια αγωνιστική κάθοδο των
εργαζομένων στο λιμάνι
του Πειραιά, όπου οι απερ-

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Παρέμβαση για το 20λεπτο
Δυναμική παρέμβαση
για το 20λεπτο έκαναν στο
υπουργείο εργασίας οι
συνταξιουχικές οργανώσεις, που δικαιούνται τα
παρακρατηθέντα από το
2018 ποσά από τις συντάξεις των συνταξιούχων για
την κάλυψη των παγίων και
λειτουργικών
δαπανών
τους, καθώς και για την
ικανοποίηση άλλων αναγκών, όπως η διοργάνωση
ψυχαγωγικών, πολιτιστικών
και άλλων εκδηλώσεων.
Ποσά που το υπουργείο,
εδώ και πέντε χρόνια
αρνείται πεισματικά να
καταβάλει στα συνδικάτα
των συνταξιούχων, σε μια
καταφανή προσπάθεια να
τα ελέγξει έως του σημείου
του οικονομικού στραγγαλισμού τους, ώστε να χτυπήσει την αγωνιστική
δράση τους ενάντια στην

αντιασφαλιστική κυβερνητική πολιτική, την δυνατότητα να διεκδικούν τα
δικαιώματά
τους,
τις
συντάξεις, την υγεία, την
πρόνοια.
Δεκάδες συνδικαλιστές
από τα σωματεία συνταξιούχων της Αττικής καθώς
και οι εκπρόσωποι των:
Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας ΙΚΑ, Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων, Πανελλήνια Ομοσπονδία Απο-

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ

Ανακοίνωση για την 1η ΜΑΗ

ΜΝΗΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΗ ΤΟΥ ‘36
γοί της COSCO έδιναν τη να κλείσουν όλες οι ξένες
μάχη ενάντια στο κινέζικο βάσεις, να μην επικυρωμονοπώλιο και στην αρμά- θούν οι στρατηγικές συμδα των αστυνομικών δυνά- φωνίες με τις ΗΠΑ, να
μεων, που η κυβέρνηση φύγει η Ελλάδα από το
επιστράτευσε για την προ- ΝΑΤΟ. Ξεσκεπάστηκαν για
στασία των συμφερόντων άλλη μια φορά τα ψέματα
της πολυεθνικής του στρα- ότι το ΝΑΤΟ και οι συμφωτηγικά εχθρικού, κατά τα νίες αυτές προστατεύουν
άλλα, Κινέζικου καπιταλι- τη χώρα από την τουρκική
σμού. Μια μεγάλη συνά- επιθετικότητα, πως το
θροιση αλληλεγγύης, που ΝΑΤΟ είναι παράγοντας
το «γύρισε» στο εργατικό ειρήνης και σταθερότητας.
αγωνιστικό γλέντι και χορό.
Καταγγέλθηκαν
τα
Πολεμάμε, γλεντάμε και
μέτρα- απάτη της κυβέρνηχορεύουμε. Έτσι παλεύσης για δήθεν ενίσχυση
ουν οι εργάτες.
του εργατικού- λαϊκού
Στις απεργιακές συγκεεισοδήματος με τις αυξήντρώσεις σε όλη τη χώρα
σεις- κοροϊδία στους
καταγγέλθηκαν ο βρώμικος ρόλος του ΝΑΤΟ, οι μισθούς, την εξευτελιστική
συμφωνίες με τις ΗΠΑ, επιδότηση για τη βενζίνη
που μετατρέπουν όλη την και το ηλεκτρικό ρεύμα.
Κανένας συμβιβασμός
επικράτεια σε μια απέραμε
την ακρίβεια, με τη
ντη
αμερικανοΝΑΤΟική
φτώχεια,
με τα ψίχουλα.
βάση, ορμητήριο για επιθετικές ενέργειες σε βάρος Οι εργαζόμενοι, ο λαός
άλλων λαών και χωρών, δεν θα ζήσουν με ελεημοαλλά και εμπροσθοφυλακή σύνες, διεκδικούν την αξιγια την ολοκλήρωση των οπρέπεια που τους αξίζει
μισθούς,
στις
ιμπεριαλιστικών σχεδίων στους
του «δυτικού» μπλοκ απέ- συντάξεις, στα δικαιώματα, στις κοινωνικές παροναντι στο «ανατολικό».
Προβλήθηκε η απαίτηση χές.

Οι αγώνες έχουν αποτελέσματα.
Είναι χειροπιαστά, τα μετράνε οι
εργάτες στις οικοδομές και κατασκευές, στα εργοστάσια, στην
COSCO, στη ΛΑΡΚΟ. Κουρελιάζουμε
την απογοήτευση, τον εφησυχασμό,
τις αυταπάτες για τις προεκλογικές
υποσχέσεις των αστικών κομμάτων.

Συνάδελφοι – Συναδέλφισσες Συνταξιούχοι
Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας καλεί όλα τα Διοικητικά
Συμβούλια των Σωματείων της Ομοσπονδίας να οργανώσουν με τρόπο αποφασιστικό και αποτελεσματικό την
μαζική παρουσία των συνταξιούχων στις συγκεντρώσεις
για την 1η Μάη, τόσο στην Αττική, όσο και πανελλαδικά,
που οργανώνουν τα συνδικάτα του ΠΑΜΕ όσο και άλλοι
μαζικοί φορείς.
Τώρα ακόμα πιο μαζικά, πιο αποφασιστικά, οι συνταξιούχοι πρέπει να βρεθούμε στο «ιερό πεζοδρόμιο» του
αγώνα αφού:
> Τόσο οι εξελίξεις με τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην
Ουκρανία και την βάρβαρη εισβολή της Ρωσίας, πόλεμο
που οι Αμερικανο- Νατοϊκοί ιμπεριαλιστές θέλουν να τον
συντηρήσουν και να τον γενικεύσουν…
> Όσο και η άγρια επίθεση στα εισοδήματα και τα
δικαιώματα μας, που ο πόλεμος αποτέλεσε αφορμή γενίκευσής της, ώστε να διατηρηθούν και να αυξηθούν τα
κέρδη των καπιταλιστών επιβεβαιώνουν ότι:
- Το δικαίωμα το δικό μας, των παιδιών μας και των
εγγονιών μας να ζούμε σε έναν κόσμο ασφαλή και ειρηνικό, το να έχουν όλοι και όλες δικαίωμα στην εργασία
και από αυτήν να ζουν αξιοπρεπώς, το δικαίωμα των
συνταξιούχων, των εργαζόμενων, των νέων παιδιών να
απολαμβάνουν τα επιτεύγματα της επιστήμης, της τεχνικής, του πολιτισμού, του αθλητισμού δεν χωράνε στο
άδικο εκμεταλλευτικό σύστημα που έχει για θεό το καπιταλιστικό κέρδος.
- Δεν υπάρχουν σωτήρες για να μας σώσουν. Η αστική
τάξη της χώρας μας έχει επιβάλει και εξασφαλίσει την
ουσιαστική στήριξη των συμφερόντων της από τα αστικά
κόμματα, όχι μόνο στα λεγόμενα μεγάλα στρατηγικής
σημασίας ζητήματα, όπως η ένταξη στο ΝΑΤΟ και στην
Ε.Ε, η συμμετοχή στον πόλεμο, αλλά και σε επιμέρους
ζητήματα της καθημερινότητάς μας, όπως η μείωση και
το πάγωμα των μισθών και των συντάξεων στο όνομα της
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, η ιδιωτικοποίηση και
απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας, - με την απολιγνιτοποίηση- της υγείας, η παρέμβαση για την δήθεν
μείωση της ληστείας των εισοδημάτων μας από την ακρίβεια τόσο όσο επιτρέπουν η ευρωπαϊκή ένωση και η
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, το αλυσόδεμα του
εργατικού - λαϊκού κινήματος με ένα πλέγμα νόμων και
αντιλαϊκών ρυθμίσεων, που είναι διαχρονικό έργο όλων
των κυβερνήσεων.
Μοναδική ελπίδα οι αγώνες μας. Αυτοί που καθυστέρησαν, παρεμπόδισαν, απέτρεψαν αντιλαϊκά μέτρα σε
βάρος μας. Αυτοί που μπορούν- και ας μοιάζουν όλα
δύσκολα και ακίνητα- να φέρουν τα πάνω κάτω, να ανοίξουν τον δρόμο σε μια άλλη, πιο δίκαιη κοινωνία που
αξίζει σε μας, στα παιδιά και τα εγγόνια μας.
- ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ
ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΩΡΑ Ο ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
- ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΘΟΥΝ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ
ΖΗΤΩ Η 1η ΜΑΗ - Η ΓΙΟΡΤΗ Η ΠΙΟ ΤΡΑΝΗ

στράτων Σωμάτων Ασφαλείας, Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών και
του Συλλόγου Συνταξιούχων Δικηγόρων συγκεντρώθηκαν έξω από το
υπουργείο και ζήτησαν
συνάντηση με τον υπουργό, απαιτώντας την άμεση
ικανοποίηση του σχετικού
αιτήματος. Τελικά συνάντηση έγινε με αρμόδιους
παράγοντες του υπουργείου, που για άλλη μια φορά
δεσμεύτηκαν πως το θέμα
θα προωθηθεί για επίλυση,
ενώ από την αντιπροσωπεία των συνδικάτων έγινε
καθαρό, ότι η αγωνιστική
πίεση δεν πρόκειται να
σταματήσει μέχρις ότου
ικανοποιηθεί το δίκαιο
αίτημά τους.
Υπενθυμίζουμε πως οι
οργανώσεις αυτές είχαν
αποστείλει στις 14/3/2022
σχετικό υπόμνημα προς
την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυβέρνηση
και τα κόμματα και ζητούσαν την παρέμβασή τους,
ώστε να δοθεί οριστική
λύση στο πρόβλημα με την
καταβολή των παρακρατηθέντων ποσών.

ΕΕΔΥΕ
40ή
ΜΑΡΑΘΩΝΙΑ
ΠΟΡΕΙΑ
ΕΙΡΗΝΗΣ
Την Κυριακή 22 Μάη θα
πραγματοποιηθεί η 40ή
Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης, με εκκίνηση στις 8
π.μ. στον Τύμβο του
Μαραθώνα και τερματισμό
- συγκέντρωση στις 6.30
μ.μ. στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η φετινή
Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης είναι ενταγμένη στο
Πανελλαδικό
Διήμερο
Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης που διοργανώνει η
Ελληνική Επιτροπή για τη
Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη
(ΕΕΔΥΕ) στις 21 και 22
Μάη, ενώ η διεξαγωγή της
συμπίπτει με τη μέρα
δολοφονίας του Γρηγόρη
Λαμπράκη.
Οι συνταξιούχοι παίρνουμε μέρος, ανάλογα με
τα κουράγια μας στο…
πολύωρο περπάτημα!! Και
βέβαια σε όλες τις άλλες
αντιιμπεριαλιστικές δράσεις που θα οργανώσουν
οι τοπικές Επιτροπές Ειρήνης σε κάθε περιοχή.

ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ
12 Μάη:
Συλλαλητήρια ενάντια
στη συμφωνία/νόμο για
τις αμερικάνικες
βάσεις
Σε όλη τη
χώρα διοργανώθηκαν από το
ΠΑΜΕ, τα συνδικάτα και άλλους
φορείς του λαϊκού κινήματος
δραστηριότητες
(συγκεντρώσεις,
εκδηλώσεις,
συλλαλητήρια)
ενάντια
στην
συμφωνία για τις
αμερικάνικες
βάσεις που έφερε η κυβέρνηση στη βουλή
για ψήφιση. Η πάνδημη λαϊκή καταδίκη της
συμφωνίας, που φέρνει την υπογραφή όχι
μόνο της κυβέρνησης της ΝΔ, αλλά και των
άλλων αστικών κομμάτων- ανεξάρτητα από
την ψήφο τους στη βουλή- εκφράστηκε
μέσα από τις δράσεις αυτές.
Ο λαός έδειξε άλλη μια φορά πως στέκει
στη σωστή πλευρά της ιστορίας», αρνούμενος:
* να γίνει μέρος ή υποστηρικτής της πολεμόχαρης και εγκληματικής πολιτικής της
ντόπιας αστικής τάξης και των κυβερνήσεών της.
* να αποδεχτεί να γίνει συμμέτοχος στις
ιμπεριαλιστικές στρατιωτικές και κάθε
άλλου είδους επιχειρήσεις σε βάρος
άλλων λαών.
* να αποδεχτεί τη μετατροπή της χώρας
μας σε ένα απέραντο «πεδίο βολής όπου
θα ασκούνται ξένοι φαντάροι», βάζοντας
στο δολοφονικό στόχαστρό τους άλλους
λαούς.
* να ανταλλάξει τη φιλειρηνική συνείδηση
και στάση του με λίγα αιματοβαμμένα
δολάρια, που «οι φονιάδες των λαών»
αμερικανοΝΑΤΟικοί θα ξοδεύουν για
καφέδες και ουίσκι στις πόλεις, όπου θα
εγκαταστήσουν τους φονικούς μηχανισμούς τους.
* να υποταχτεί στο δόγμα «ανήκουμε στους
αμερικανούς και στο ΝΑΤΟ και κάνουμε
ότι λένε και ότι θέλουν οι ΗΠΑ και το
ΝΑΤΟ, πληρώνοντας και με τη ζωή μας».
Εδώ είναι Ελλάδα, δεν είναι παίξε γέλασε. Και μια μέρα θα πετάξουμε όλους
αυτούς τους μακελάρηδες στη θάλασσα,
θα τους διώξουμε από τη γη μας, δεν θα
ξαναπετάξουν στους αέρες μας.
Η 12 Μάη στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη,
στις άλλες πόλεις ήταν σημαδιακή. Με
συγκέντρωση στα Προπύλαια και πορεία
στο Σύνταγμα, στη βουλή, όπου ψηφιζόταν
η συμφωνία και κατόπιν πορεία στην Αμερικάνικη πρεσβεία. Με συγκέντρωση στο
Άγαλμα Βενιζέλου και πορεία. Με συγκεντρώσεις σε καθορισμένα μέρη και παρεμβάσεις έξω από τους χώρους όπου μετατρέπονται σε αμερικάνικα «αποτυπώματα».
Όπου ακούστηκαν μεγαλόφωνα τα συνθήματα «ούτε γη, ούτε νερό- στους φονιάδες των λαών», «έξω οι βάσεις του θανάτου», «οι ιμπεριαλιστές τη γη ξαναμοιράζουν- με των λαών το αίμα τα σύνορα
αλλάζουν» και άλλα. Που έστειλαν καθαρό
το μήνυμα πως οι εργαζόμενοι και ο λαός
μας δεν αποδέχονται τη συμφωνία, τη μετατροπή της χώρας σε αμερικάνικη μπανανία,
δεν καταπίνουν τα ψέματα περί αναβάθμισης, προστασίας, ούτε τα επιχειρήματα για
υποχρεώσεις μας προς τους συμμάχους.
Πως δεν πρόκειται να σταματήσουμε τον
αγώνα μέχρις ότου φύγει από την Ελλάδα
και ο τελευταίος ξένος στρατιώτης.
Το ραντεβού στην κλιμάκωσή του είναι
για τις 22 Μάη με τις κινητοποιήσεις που
οργάνωσε η ΕΕΔΥΕ.
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Οι αγώνες μόνο έχουν
αποτελέσματα
Για άλλη μια φορά στην πράξη αποδείχτηκε αυτή η μεγάλη αλήθεια. Οι εργαζόμενοι, ο λαός δεν μπορούν να περιμένουν από κανέναν «σωτήρα» να τους σώσει, παρά από τον
εαυτό τους. Παρά μόνο από τους αγώνες τους.
Κι όταν λέμε σώσιμο δεν εννοούμε ασφαλώς πως στο
καπιταλιστικό σύστημα η εργατική τάξη, η νεολαία της, οι
εργαζόμενοι γενικά, τα άλλα λαϊκά στρώματα (συνταξιούχοι,
μικροί αγρότες κ.α.) θα σωθούν στην κυριολεξία, αλλά θα
μπορούν να διεκδικούν και να πετυχαίνουν μικρές ή μεγαλύτερες νίκες, που για ένα διάστημα, ο ταξικός συσχετισμός θα
επιτρέπει την διατήρησή τους ή και την επέκτασή τους, ώστε
να συντηρείται ένα βιοτικό επίπεδο στοιχειώδους ή ανεκτής,
για τα ανθρώπινα δεδομένα, αξιοπρέπειας.
Μισθούς και μεροκάματα όχι επιβίωσης αλλά επαρκούς
διαβίωσης, συνθήκες εργασίας (ωράρια, εργάσιμες μέρες,
άδειες και άλλα δικαιώματα) που θα προστατεύουν από την
υπερκμετάλλευση, την εργασιακή εξάντληση, υπηρεσίες
περίθαλψης που θα αποκαθιστούν την υγεία χωρίς κανένα
κόστος για τον εργαζόμενο και την οικογένειά του, σύστημα
παιδείας που θα μορφώνει και θα ανεβάζει συνειδησιακά τα
παιδιά, άλλες άκρως αναγκαίες υπηρεσίες και παροχές (στέγαση, ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, διακοπές, ξεκούραση κ.α.) σε
κόστη που δεν θα τσακίζουν το βιοτικό επίπεδο.
Στα πλαίσια άρα του συστήματος ο εργαζόμενος δεν έχει
άλλο δρόμο και τρόπο, παρά τον συνεχή, καλά οργανωμένο
και αποφασιστικό αγώνα για να κερδίζει, να κατακτά την ικανοποίηση τέτοιων απαιτήσεων και αναγκών του.
Το πολύ πρόσφατο διάστημα μας έδωσε και πάλι παραδείγματα, αποδείξεις χειροπιαστές για το προφανές. Είχαμε
μέσα στο 2021 τους εργαζόμενους στην e-food, τους εργάτες στην COSCO, στην ΛΑΡΚΟ με τις νίκες τους για κάποια
ζητήματα.
Σήμερα έχουμε ακόμα πιο ανεβασμένα και ενθαρρυντικά
δείγματα. Την κλαδική ΣΣΕ που υπέγραψε η Ομοσπονδία
Οικοδόμων με τους εργοδότες του κλάδου, τις προτάσεις
που αναγκάστηκε να καταθέσει η COSCO στο σωματείο των
εργατών στο λιμάνι, την ΕΝΕΔΕΠ, την επιχειρησιακή ΣΣΕ που
υπέγραψαν οι εργαζόμενοι στη Μινέρβα και η νέα παράταση
που πήραν οι εργάτες στη ΛΑΡΚΟ στην εργασία τους, υποχρεώνοντας την κυβέρνηση να κάνει- προσωρινά έστω- πίσω
στην επιμονή της για άμεση απόλυσή τους και κλείσιμο- πούλημα του εργοστασίου.
Όλες αυτές οι νίκες ήταν αποτέλεσμα μεγάλων, πολυήμερων, ανυποχώρητων, καλά οργανωμένων απεργιακών κινητοποιήσεων, με την άμεση και ουσιαστική συμμετοχή των
εργαζομένων με συγκεντρώσεις, συσκέψεις, συνελεύσεις.
Απεργίες που κουρέλιασαν ξανά και ξανά τους αντεργατικούς- αντισυνδικαλιστικούς νόμους ΣΥΡΙΖΑ- ΝΔ (ΑχτσιόγλουΧατζηδάκη). Που συγκέντρωσαν την εργατική αλληλεγγύη
από άλλους κλάδους σε όλη τη χώρα.
Και μετράνε οι εργάτες στο χέρι:
1) Ανάμεσα σε πολλές θετικές ρυθμίσεις οι εργαζόμενοι
στη Μινέρβα στο Σχηματάρι πέτυχαν αυξήσεις από 5-6,5%,
ανεβάζοντας τον κατώτατο μισθό στα 1.100 ευρώ, αυξήσεις
στους χαμηλόμισθους που θα ξεπεράσουν τα 120 ευρώ/
μήνα, προσαύξηση 75% στην υπερωρία, 42% στο νυχτερινό.
2) Οι οικοδόμοι κέρδισαν αύξηση 18,3% στο κατώτερο
ημερομίσθιο του εργάτη, 28,4% στο κατώτερο ημερομίσθιο
του βοηθού και ειδικευμένου εργάτη, 38,5% στο κατώτερο
ημερομίσθιο του τεχνίτη,10% επίδομα γάμου, 5% για κάθε
τριετία και μέχρι 6 τριετίες κ.α.
3) Η COSCO, υποκύπτοντας στην αποφασιστικότητα των
εργατών, κατέθεσε πρόταση που προβλέπει αυξήσεις στους
μισθούς, μονιμοποίηση εργαζομένων, μέτρα ασφάλειας και
προστασίας της σωματικής ακεραιότητας, ένταξη στα ΒΑΕ
κ.α.
4) Κι ακόμα νίκες εργαζομένων, όπως στο Καζίνο Κέρκυρας, όπου επέβαλαν την πληρωμή δεδουλευμένων, σε ξενοδοχεία στη Ζάκυνθο όπου 200 εργαζόμενοι πέτυχαν την
επαναπρόσληψή τους με βάση τις κλαδικές συμβάσεις κλπ.
5) Ταυτόχρονα συνεχίζονται οι αγωνιστικές- απεργιακές
κινητοποιήσεις σε επιχειρήσεις και εργοτάξια όπως στον
ΟΑΣΘ (συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης), στο Μετρό Θεσσαλονίκης, στη Speedex, ενώ το Συνδικάτο Φαρμάκου Αττικής
οργάνωσε σύσκεψη στις 15/5 με τα επιχειρησιακά Σωματεία
του κλάδου για τη Συλλογική Σύμβαση, αλλά και σε άλλους
χώρους.
Σαν επιβεβαίωση της αλήθειας αυτής το ήρθε το γεγονός
πως στη συνάντηση ΓΣΕΕ με τον ΣΕΒ και τους άλλους
εκπροσώπους των εργοδοτών (στις 13/5) δεν μπήκε καν το
θέμα της υπογραφής ΕΓΣΣΕ, αλλά όλοι αρκέστηκαν στον,
από την κυβέρνηση, διαμορφωμένο κατώτερο μισθό. Μόνο
οι εκπρόσωποι του ΠΑΜΕ έθεσαν το ζήτημα, καταγγέλλοντας τη στάση εργοδοτικών συνδικαλιστών και εργοδοτών.
Συνεχίζουμε λοιπόν. Αγωνιστικά.
Κι εμείς οι συνταξιούχοι στις 17 του Ιούνη.
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18ο Συνέδριο της ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (ΠΣΟ)
Διεξήχθησαν στο τριήμερο
6-7-8 Μάη οι εργασίες του 18ου
Συνεδρίου της ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (ΠΣΟ- WFTU) στη Ρώμη.
Την «φιλοξενία» του Συνεδρίου
ανέλαβε και οργάνωσε η ταξική
συνδικαλιστική οργάνωση USB
της Ιταλίας. Από τη χώρα μας
συμμετείχε αντιπροσωπεία από
συνδικάτα της Ελλάδας που
συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ.
Στο Συνέδριο πήραν μέρος με
ζωντανή παρουσία 435 αντιπρόσωποι από 101 χώρες, ενώ,
λόγω της πανδημίας, υπήρξε η
δυνατότητα να συμμετάσχουν
μέσω διαδικτυακής σύνδεσης και
άλλοι αντιπρόσωποι συνδικάτων
από χώρες, που δεν μπόρεσαν
να παραστούν, με τον αριθμό
των συμμετεχόντων να φτάνει τους 700.
Συνολικά η ΠΣΟ σήμερα αντιπροσωπεύει εργαζόμενους και συνδικάτα σε 133 χώρες σε όλες τις ηπείρους και έχει πάνω από 105 εκατομμύρια μέλη σε όλους τους βασικούς κλάδους παραγωγής.
Το βασικό σύνθημα του Συνεδρίου ήταν: «Ενωμένοι συνεχίζουμε.
Για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας. Ενάντια στην ιμπεριαλιστική - καπιταλιστική βαρβαρότητα».
Στην εισήγηση του Συνεδρίου ο Γιώργος Μαυρίκος, απερχόμενος
ΓΓ της ΠΣΟ, χαιρέτισε όλους τους εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο,
που αυτές τις μέρες βρίσκονται σε απεργίες, κινητοποιήσεις και δραστηριότητες. Κάλεσε σε ενίσχυση των ταξικών χαρακτηριστικών της
ΠΣΟ, «δυναμώνοντας τη δράση μας για ό,τι απασχολεί σήμερα τους
εργαζόμενους», και τόνισε ότι «το μέλλον όλων μας δεν μπορεί να είναι
ο καπιταλισμός» αλλά «ένας κόσμος χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου
από άνθρωπο».
Εκ μέρους του ΠΑΜΕ παρέμβαση στο συνέδριο έκανε ο Γ, Πέρρος,
μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας του, τονίζοντας ιδιαίτερα την
ανάγκη έντασης των αγώνων σε κάθε γωνιά της Γης. Μετέφερε την
αλληλεγγύη των ταξικών συνδικάτων της Ελλάδας στους λαούς, που
αγωνίζονται ενάντια στον ιμπεριαλισμό και ευχαρίστησε τη Γραμματεία
και το Προεδρείο της ΠΣΟ για τη στήριξή τους στους αγώνες των
εργαζομένων της Ελλάδας. «Η βοήθειά σας και η αλληλεγγύη σας ήταν
σημαντική και κρίσιμη για τους αγώνες και τη δράση μας», υπογράμμισε. Αναφέρθηκε επίσης στον αγώνα που δίνουν οι λιμενεργάτες της
COSCO, στις κινητοποιήσεις των ντελιβεράδων της «e-food», αλλά
και στη σημαντική νίκη που πέτυχαν η Ομοσπονδία και τα συνδικάτα
των Οικοδόμων, με την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
με σημαντικές αυξήσεις.
«Με το Συνέδριο της ΠΣΟ σήμερα, με τα ντοκουμέντα και τις αποφάσεις όπου δημοκρατικά και συλλογικά θα καταλήξουμε, θα δώσουμε
όλες μας τις δυνάμεις για την ενδυνάμωση του παγκόσμιου εργατικού
κινήματος. Για την ισχυροποίηση της ΠΣΟ και των εργατικών αγώνων σε
κάθε γωνιά της Γης, σε κάθε κλάδο και περιοχή. Με συνδικάτα μαζικά,
δραστήρια, μαχητικά, με καθημερινή παρουσία στους χώρους δουλειάς, στις βιομηχανίες. Με πίστη στις αρχές της αλληλεγγύης, του
διεθνισμού, ενάντια στον ρατσισμό και την ξενοφοβία. Με καθημερινό
οδηγό τον στόχο κάθε ταξικού συνδικάτου, τον αγώνα για μια κοινωνία
χωρίς εκμετάλλευση, φτώχεια και πολέμους».
Η ολοκλήρωση των εργασιών έγινε με την εκλογή του νέου Προεδρείου της ΠΣΟ. Πρόεδρος επανεξελέγη ο Mzwandile Michael
Makwayiba από τη Νότια Αφρική. Στη θέση του Γενικού Γραμματέα
εξελέγη ο Πάμπης Κυρίτσης, πρώην γενικός γραμματέας της Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας και αντιπρόεδρος της ΠΣΟ για σειρά
ετών. Ο Γ. Πέρρος από το ΠΑΜΕ εξελέγη στη θέση του αναπληρωτή
γενικού γραμματέα. (Η ΠΣΟ έχει πέντε αναπληρωτές ΓΓ). Επίσης εξελέγη επταμελής Γραμματεία με συνδικαλιστές από την Αργεντινή, την
Ιταλία, τη Γαλλία, το Κονγκό, τη Συρία και το Σουδάν.
Αποφασίστηκε ότι η έδρα της ΠΣΟ θα παραμείνει στην Αθήνα, με τη
στήριξη του ΠΑΜΕ, ενώ το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Γραφείο θα έχει
πλέον την έδρα του στην Ιταλία, υπό την ευθύνη της USB.
Με απόφασή του επίσης το Συνέδριο εξέφρασε την αλληλεγγύη του
στον μεγάλο αγώνα των εργαζομένων της COSCO και της ΛΑΡΚΟ
στην Ελλάδα.
Ακόμη το Σάββατο, πριν την έναρξη των εργασιών, οι αντιπρόσωποι
του Συνεδρίου επισκέφτηκαν το Μνημείο της Σφαγής Fosse Ardeatine
και απέτισαν φόρο τιμής στους 335 αμάχους και πολιτικούς κρατούμενους, που εκτελέστηκαν από τα ναζιστικά στρατεύματα κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στις 24/3/1944.

Έξω τώρα οι βάσεις του θανάτου. Να καταργηθεί η άθλια ελληνοαμερικάνικη συμφωνία που
συμφώνησαν, συνυπέγραψαν και αποδέχτηκαν
ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Τα ανταλλάγματα που
ζητάνε, είναι ο βρόγχος στο λαιμό του λαού.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Εν όψει των Απεργιακών συγκεντρώσεων των ταξικών εργατικών συνδικάτων και φορέων του λαϊκού κινήματος την Πρωτομαγιά σε όλες
τις πόλεις τα σωματεία της Ομοσπονδίας συμμετείχαν μαζικά και δυναμικά, ενημερώνοντας και τους συνταξιούχους- μέλη τους με ανακοινώσεις. Επίσης τα σωματεία με ανακοινώσεις και δελτία τύπου καταδίκασαν την ελληνοαμερικάνικη συμφωνία για τις βάσεις, που
έφερε για ψήφιση στη βουλή η κυβέρνηση, καλώντας ταυτόχρονα τα μέλη τους για συμμετοχή στις συγκεντρώσεις ενάντια στη συμφωνία.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΝΟΜΟΥ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ
* να σκεφτόμαστε πως θα ανάψουμε το φώς και για
πόση ώρα θα το έχουμε ανοιχτό.
* να δίνουμε τη μισή σύνταξη στη ΔΕΗ και την άλλη
μισή σε φόρους και ΦΠΑ.
* να κάνουμε περικοπές στα φάρμακά και στη διατροφή μας.
* να παίρνουμε τη σύνταξή μας και αυτή να εξαφανίζεται πλέον σε λίγα 24ωρα
* η Ελλάδα να βρίσκεται στην κορυφή των τιμών ρεύματος, με μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη Βουλγαρία,
στα 268,48 ευρώ ανά μεγαβατώρα ενώ είναι τουλάχιστον
χαοτική η διαφορά με χώρες, όπως η Πορτογαλία και η
Ισπανία.

ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ
Ότι η φτώχεια που μας βυθίζουν θα είναι εδώ και μετά
τους όποιους πολέμους.
Ότι η ακρίβεια θα συνεχίσει να σημαδεύει τη ζωή μας
για τα επόμενα χρόνια.
Ότι εμείς θα γινόμαστε φτωχότεροι και οι κάθε είδους
μεγαλέμποροι πλουσιότεροι.
Ότι ετοιμάζουν νέα επώδυνα μέτρα για να πληρώσουμε τους εξοπλισμούς του ΝΑΤΟ και τις συνέπειες της
πανδημίας.
Για όλους αυτούς τους λόγους και για άλλους τόσους
που ξέρει ο καθένας μας πολύ καλά.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ του σωματείου μας και του Εργατικού Κέντρου
την ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΗ στις 12,00

Μπροστά από τα γραφεία της ΔΕΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ –
ΕΦΚΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Δελτίο τύπου 6/4/2022
Ο αγώνας έχει αποτέλεσμα! Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ – ΕΦΚΑ Λακωνίας, χαιρετίζει τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Ομοσπονδίας Οικοδόμων που περιέχει μεγάλες αυξήσεις για τους οικοδόμους. Η υπογραφή
της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας δείχνει ότι ο οργανωμένος, συνεπής και ανυποχώρητος αγώνας, έχει ουσιαστικά αποτελέσματα προς όφελος των εργαζομένων,
κόντρα στη μοιρολατρία, την ηττοπάθεια και τη λογική
του δε γίνεται τίποτα. Ο αγώνας των οικοδόμων συνεχίζεται και για την καταβολή των υπέρ αγνώστων ενσήμων,
τα οποία είναι πληρωμένα και δουλεμένα.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ κ. ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ

Κύριε Πρόεδρε
Οι συνταξιούχοι της χώρας μας για ακόμη μία φορά
υφίστανται τις άθλιες και θανατηφόρες περικοπές των
συντάξεων που έχουν ψηφίσει όλες οι κυβερνήσεις μέχρι
σήμερα.
Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνταξιουχικών
Οργανώσεων καταδικάζει αυτές τις πολιτικές στο σύνολό τους και ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να διαλέγει
δημίους ανάμεσα στα κόμματα που κυβέρνησαν και με
τις πολιτικές τους έχουν τσακίσει τις ζωές των συνταξιού-

Απαιτούμε αυξήσεις στις
συντάξεις, την άμεση
κατάργηση της εισφοράς
αλληλεγγύης που παρακρατείται από τις συντάξεις. Την απόδοση όλων
των αναδρομικών σε
όλους που τα δικαιούνται.

χων (ανεξάρτητα από το πώς αυτά αυτοπροσδιορίζονται
πολιτικά).
- Διεκδικούμε όσα αδίκως μας έχουν αφαιρεθεί, με τη
δουλειά μας. Τα έχουμε πληρώσει και σήμερα είναι αναγκαία για να ζήσουμε με βάση τις πραγματικές μας ανάγκες.
- Καταδικάζουμε της εισβολή της ιμπεριαλιστικής
Ρωσίας στην Ουκρανία. Να σταματήσει κάθε συμμετοχή,
κάθε ανάμειξη της χώρας μας στο αιματοκύλισμα και τον
σφαγιασμό των λαών από τους ιμπεριαλιστές. Το δικαίωμα το δικό μας, των παιδιών μας και των εγγονιών μας να
ζούμε σε ένα κόσμο ασφαλή και ειρηνικό.
- Να έχουν όλοι και όλες δικαίωμα στην εργασία και
από αυτήν να ζουν αξιοπρεπώς.
- Είναι δικαίωμα των συνταξιούχων, των εργαζομένων,
των νέων παιδιών να απολαμβάνουν τα επιτεύγματα της
επιστήμης, της τεχνικής, του πολιτισμού, του αθλητισμού. Δεν χωράνε στο άδικο εκμεταλλευτικό σύστημα
που έχει για θεό το καπιταλιστικό κέρδος.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 9/5/2022
Την Πέμπτη 5 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκε η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Ηρακλείου. Με ομόφωνες αποφάσεις
εγκρίθηκαν ο Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός
του απερχόμενου ΔΣ της περιόδου 2019-2022, καθώς
ομόφωνα εκλέχθηκαν και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Κατά την πρώτη συνεδρίαση της Εφορευτικής
Επιτροπής στις 6/5/2022 αποφασίστηκε οι Εκλογές των
νέων Διοικητικών Οργάνων της Ένωσης να πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 25/5/2022 και Πέμπτη 26/5/2022 στα
Γραφεία της Ένωσης στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Η ΕΝΟΤΗΤΑ»
Η εφορευτική Επιτροπή που εκλέχτηκε στη ΓΣ του
σωματείου ανακοίνωσε τη διενέργεια των εκλογών για
την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης και αντιπροσώπων
για την Ομοσπονδία στο διάστημα από 09/05/2022 έως
25/05/2022 καθώς και το πρόγραμμα παρουσίας της κάλπης στους χώρους διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ & ΓΥΡΩ ΔΗΜΩΝ
Στις 15 Απριλίου 2022 σε μία εκδήλωση έκπληξη το
Σωματείο μας τίμησε την Συναδέλφισσα Πάτρα Περαντώνη, πρώην Πρόεδρο του σωματείου.
Το Δ.Σ με ομόφωνη απόφαση της απένειμε τον Τιμητικό Τίτλο της «Επίτιμου Προέδρου». Για την πολύτιμη και
πολύχρονη προσφορά της στο ταξικό εργατικό και
συνταξιουχικό κίνημα.
Οι συνταξιούχοι της περιοχής μας την τίμησαν για
πάνω από 10 χρόνια με την εκλογή της στο Προεδρικό
Αξίωμα του Σωματείου μας, αλλά και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας. Η αταλάντευτη και συνεπή
στάση της όλα αυτά τα χρόνια είναι Φάρος για μας που
συνεχίζουμε.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν Σύσσωμο το ΔΣ του
Σωματείου, ο ΓΓ της Ομοσπονδίας συνάδελφος Παναγιώτης Πάλμος, εκπρόσωποι ΔΣ Συνταξιουχικών Σωματείων του Δημοσίου, του ΟΑΕΕ και πολλοί συνάδελφοι.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ &
ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΑΘΗΝΑΣΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Το Σωματείο μας συμμετείχε σε όλες τις κεντρικές
κινητοποιήσεις αλλά και στις τοπικές στα διαμερίσματα
του Δήμου Αθήνας και Γαλατσίου, οι οποίες διοργανώθηκαν από τις Επιτροπές του Σωματείου ή και σε συνεργασία με άλλους φορείς. Βοηθήσαμε και βοηθάμε έμπρακτα λαϊκές οικογένειες που πλήττονται από την απάνθρωπη πολιτική της Κυβέρνησης.
Έγιναν συσκέψεις με θέμα την ακρίβεια, την υγεία, την
επιστροφή των κλεμμένων, αυξήσεις σε συντάξεις και
μισθούς εργαζομένων, υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Με αποκορύφωμα τη μαζική συμμετοχή
μας στην απεργιακή συγκέντρωση της 1ης Μάη.
Για τον πόλεμο οι προβληματισμοί μας αφορούν τη
διάρκεια, την επιμονή και των δύο πλευρών να βγουν

νικητές, την εμπλοκή της χώρας μας και τις συνέπειες
που ζούμε ήδη, χωρίς να μας διαφεύγουν οι μελλούμενες
επιπτώσεις. Κυρίως τα θύματα αυτού του άδικου πολέμου, τις καταστροφές πόλεων, τις αυξήσεις σε πετρέλαιο
και αέριο, τις ελλείψεις σε τρόφιμα και αγαθά που θα
πλήξουν όλη τη Ευρώπη. Ζητάμε να σταματήσει άμεσα
αυτό το αιματοκύλισμα.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Την Τετάρτη 13/04/2022 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη δεύτερη συνάντηση Φορέων, Συλλόγων
και Σωματείων Καισαριανής με σκοπό την διαμόρφωση
των αιτημάτων και τον προγραμματισμό αγωνιστικών
δράσεων ενάντια στην πολιτική της ακρίβειας.
Στην συζήτηση που έγινε, αναπτύχθηκαν τα προβλήματα που γεννά η ακρίβεια στον λαό της Καισαριανής και
της χώρας μας γενικότερα. Φάνηκε ότι η διαρκώς αυξανόμενη ακρίβεια δεν είναι «φυσικό φαινόμενο», ούτε
εμφανίζεται μόνο στην Ελλάδα. Οφείλεται στην εξέλιξη
του οικονομικού συστήματος που κυριαρχεί στον πλανήτη και αναπόφευκτα έχει σαν συστατικό του τους σκληρούς ανταγωνισμούς μεταξύ των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων (ντόπιων και ξένων), για τον έλεγχο των
πλουτοπαραγωγικών πηγών, των δρόμων της ενέργειας
κ.λπ. Όταν δεν μπορούν να λύσουν τις διαφορές τους με
ειρηνικά μέσα οδηγούνται σε βίαιες λύσεις, πολεμικές
συγκρούσεις.
Οι κυβερνήσεις διαχρονικά παίρνουν μέτρα στήριξης
για την εξασφάλιση της κερδοφορίας των εκάστοτε κυριαρχούντων Ομίλων, είτε σε περιόδους ανάπτυξης της
οικονομίας, είτε σε περιόδους κρίσης, είτε σε εποχές
ειρήνης, είτε σε εποχές πολεμικών συγκρούσεων. Γνωρίζουμε πολύ καλά από την εμπειρία μας ότι το κόστος το
πληρώνει πάντα ο λαός σε χρήμα, σε ποιότητα ζωής
ακόμα και με την ζωή του την ίδια.
Κατόπιν των παραπάνω έγινε κοινά αποδεκτό ότι θα
πρέπει να αγωνιστούμε από κοινού συντονισμένα και
οργανωμένα, να εντάξουμε στην πάλη μας και όσο το
δυνατόν περισσότερους φορείς και να διεκδικήσουμε
μέτρα που θα αναχαιτίσουν την άνοδο της ακρίβειας και
θα ανακουφίσουν από τις επιπτώσεις της τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους συνταξιούχους, τους φτωχούς αυτοαπασχολούμενους, τους νέους και τις νέες της
πόλης μας .

Συμφωνήθηκε:
* Να κινητοποιηθούμε συντονισμένα και μαζικά στην
ΔΕΗ Παγκρατίου την Τρίτη 19/04/2022, ώρα 10.00 το
πρωί και να απαιτήσουμε μείωση στα εξαιρετικά αυξημένα ποσά των λογαριασμών, καθώς και να μην προβεί σε
καμία διακοπή ρεύματος λόγω οφειλών.
* Να ενημερώσουμε πλατιά τους κατοίκους της πόλης
μας με μαζική εξόρμηση στην λαϊκή αγορά, στα καταστήματα και στα Super Market , την Τρίτη 19/04/2022 ώρα
11.30 (αμέσως μετά την κινητοποίηση στην ΔΕΗ)
* Να διερευνήσουμε άμεσα και να εντοπίσουμε τα πιο
ευάλωτα νοικοκυριά μεταξύ των μελών κάθε φορέα, αλλά
και μη ενταγμένων σε φορείς γειτόνων και συντοπιτών
μας, ώστε να εκφράσουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας
(ενόψει και των εορτών του Πάσχα) και να τους καλέσουμε να συστρατευτούν στους αγώνες μας.

Να καταργηθούν τώρα:
1. Η ρήτρα αναπροσαρμογής 2. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας 3. Το
ειδικό τέλος για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων
Ρύπων 4. Ο ΦΠΑ και οι
Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης στις υπηρεσίες
παροχής
ηλεκτρικού
ρεύματος

ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ: μεγαλύτερη υποβάθμιση της ΠΦΥ και ιδιωτικοποίηση των δημόσιων νοσοκομείων,
ΕΟΠΥΥ ασφαλιστική εταιρία

Σε προηγούμενα τεύχη του ΠΣ έχουμε αναλύσει το περιεχόμενο των
«μεταρρυθμίσεων» στην υγεία, που προώθησε και ψήφισε η κυβέρνηση τελικά, με τις ψήφους και τη σύμφωνη γνώμη και των άλλων αστικών κομμάτων.
Τώρα που πλέον τα σχέδια έγιναν νόμος, καλό είναι να τα ξαναθυμίσουμε.
1) Για το ρόλο του «προσωπικού γιατρού» που αντικαθιστά τον «οικογενειακό», που όριζε ο προηγούμενος νόμος ΣΥΡΙΖΑ, μόνο στο όνομα, όχι στην
ουσία, αφού θα συνεχίσει να λειτουργεί σαν κόφτης στις παροχές υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους, με βάση το κόστος. Όπως το είπε η υφυπουργός Γκάγκα (γιατρός στο ΕΣΥ!!!), ότι «δεν συμφέρει να ξοδεύεις τόσα
λεφτά για λίγη αποτελεσματικότητα θεραπείας»- το γράψαμε με δικές μας
λέξεις, αποτυπώσαμε όμως την ουσία των δηλώσεών της.
Λόγου χάρη για να πας σε τακτικά εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείου, θα
πρέπει να σου το εγκρίνει ο «προσωπικός» γιατρός. Και μπορεί να σου έχει
συστήσει ο νοσοκομειακός να ξαναπάς στο νοσοκομείο για επανέλεγχο, αν
όμως δεν τον εγκρίνει ο «προσωπικός», δεν θα μπορείς να τον κάνεις.
Αν έχεις ουρολογικό πρόβλημα και χρειάζεται να πας σε ουρολόγο, θα
περάσεις πρώτα από τον «προσωπικό», για να πάρεις το ΟΚ για την προσφυγή σου στον ουρολόγο. Για οφθαλμολογικό σε οφθαλμίατρο… και πάει
λέγοντας…
2) Ο ΕΟΠΥΥ θα λειτουργεί σαν ιδιωτική ασφαλιστική επιχείρηση, είτε απ’
ευθείας, είτε μέσω των άλλων ιδιωτικών εταιριών, στις οποίες με συμβάσεις
θα εκχωρεί παροχές υγειονομικών υπηρεσιών. Στις συμβάσεις θα προβλέπονται ρήτρες, σαν κι αυτές που βάζουν οι ιδιωτικές εταιρίες, που σου ζητούν
ιατρικό ιστορικό για να σου παρέχουν κάλυψη υπηρεσιών σε χρήμα, εφ’
όσον βέβαια το ιατρικό ιστορικό σου τους εξασφαλίζει κέρδη.
Συνολικά ο ΕΟΠΥΥ θα παρέχει υπηρεσίες κόστους στη βάση ενός μίνιμουμ επιπέδου, που δεν θα υπονομεύει τις δημοσιονομικές «αντοχές» του.
Εννοείται ότι η κρατική χρηματοδότηση θα συνεχίσει να μειώνεται, οπότε η
παροχή υπηρεσιών θα εξαρτιέται από το πόσα θα μαζεύει ο ΕΟΠΥΥ από
εισφορές των ασφαλισμένων, δηλαδή σε μιας μορφής ανταποδοτική λογική.
Τόσα δίνετε σε εισφορές (εσείς οι ασφαλισμένοι), τόσα μαζεύω (εγώ σαν
ΕΟΠΥΥ), τόσα (φτάνουν να) σας προσφέρω. Παραπάνω δεν μπορώ, αν τα
χρειάζεστε, πληρώστε από την τσέπη σας.
3) Τέλος τα δημόσια νοσοκομεία θα μετατραπούν σε ιδρύματα, που θα
λειτουργούν με βάση την εξασφάλιση εσόδων για την κάλυψη των λειτουργικών και μισθολογικών (για τους εργαζόμενους) αναγκών τους, θα γίνουν
«αυτοχρηματοδοτούμενα». Τα έσοδα θα προέρχονται είτε από τον ΕΟΠΥΥ
(δηλαδή τις εισφορές των ασφαλισμένων), είτε από τους ασφαλισμένους για
υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης, που μέρος ή όλο το κόστος τους θα καταβάλλεται από αυτούς.
Με μια έννοια κάποια από αυτά τα ατομικά χαράτσια των ασφαλισμένων
θα καθίστανται υποχρεωτικά, αφού οι ασθενείς δεν θα έχουν άλλη εναλλακτική, παρά να πληρώσουν από την τσέπη τους για την θεραπεία τους, εφ’
όσον δεν θα βρίσκουν ραντεβού για το χειρουργείο ή τη νοσοκομειακή
αγωγή τους σε κανονική υπηρεσιακή λειτουργία των νοσοκομείων και μέσα
σε ένα χρονικό διάστημα, που δεν θα υπερβαίνει τα όρια της εξάντλησης του
επείγοντος.
Αυτό ακριβώς προβλέπει η εκχώρηση των χειρουργείων των νοσοκομείων
σε ιδιώτες ή νοσοκομειακούς γιατρούς για επεμβάσεις επί πληρωμή τα απογεύματα.
4) Επίσης οι γιατροί θα προσλαμβάνονται με ολιγόμηνες συμβάσεις
παροχής έργου, σαν το εγγλέζικο σύστημα, που για τον υπουργό Θ. Πλεύρη
αποτελεί πρότυπο!!! «…θα ήθελα κάποια στιγμή να λειτουργούσαμε στα πρότυπα της Αγγλίας, όπου ο κάθε γιατρός με την ίδια άνεση είναι και σε ιδιωτική
κλινική και στο δημόσιο σύστημα Υγείας». Έτσι ακριβώς το είπε.
Ένα σύστημα δηλαδή, που θα «προσφέρει» εργασίες σε γιατρούς το ένα
εξάμηνο σε νοσοκομείο στην Αθήνα, το άλλο εξάμηνο στη Λιβαδειά (αν θα
έχει νοσοκομείο), το επόμενο στην Κρήτη κ.ο.κ. με μισθούς πείνας. Ποιο θα
είναι το «προνόμιο» αυτών των περιπλανώμενων γιατρών; Ότι θα μπορούν
ταυτόχρονα να δουλεύουν και σε ιδιωτικές κλινικές, για να συμπληρώνουν
το πενιχρό εισόδημα από το δημόσιο νοσοκομείο. Με λίγα λόγια γιατροί που
θα δουλεύουν «με την ψυχή στο στόμα», τρέχοντας από περιοχή σε περιοχή
και από εργοδότη σε εργοδότη!!
Κι αυτό η κυβέρνηση το ονομάζει «Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική
πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα
υγείας»!!! Προφανώς αυτή η ρετσέτα αφορά τον απλό λαό, αφού οι πλούσιοι, τα μεγαλοστελέχη και τα γκόλντεν μπόις των επιχειρήσεων δεν θα χρειάζονται τον ΕΟΠΥΥ, θα έχουν το χρήμα για θεραπεία ποιοτική σε ιδιωτική
μεγαλοκλινική ή και σε καλοπληρωμένο απογευματινό χειρουργείο σε δημόσιο νοσοκομείο. Ενώ για τον εργάτη ή τον συνταξιούχο, τον φοιτητή, τον
αγρότη το «ισότιμη» θα μεταφράζεται με το «σε όλους μέχρι τρεις ασπιρίνες» και το «ποιοτική» στο σκέτο «ασπιρίνη».
Τα αστικά κόμματα, κύρια η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, αλλά και οι δύο
μικρότεροι ΜΕΡΑ25 και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ συμφώνησαν πως συμφωνούν στη
λειτουργία του ιδιωτικού τομέα συμπληρωματικά στον δημόσιο, αποδείχνοντας την στρατηγική σύμπλευσή τους σε ένα πολύ κρίσιμο για το λαό ζήτημα.
Κι όλα αυτά την περίοδο όπου, με την πανδημία του κορονοϊού, ακριβώς
αποδείχτηκε περίτρανα πως η συμπληρωματικότητα του δημόσιου και ιδιωτικού είναι ασύμβατες, αφού ο ιδιωτικός λειτουργεί με βάση τα δικά του
κριτήρια (κέρδη), ενώ ο δημόσιος- θεωρητικά- λειτουργεί με βάση τη δωρεάν παροχή υγειονομικών υπηρεσιών στο λαό.
Τι δείχνει η εξέλιξη με το νόμο της κυβέρνησης, που όπως παραδέχτηκαν
οι κυβερνητικοί υπουργοί και βουλευτές συμπληρώνει και επεκτείνει τις ρυθμίσεις των προηγούμενων κυβερνήσεων (πχ η απογευματινή λειτουργία χειρουργείων προβλέπεται σε νόμο του ΠΑΣΟΚ από το 2001, που και ο ΣΥΡΙΖΑ
άφησε άθικτο); Ότι αντί να ενισχυθεί η δωρεάν πλευρά του δημόσιου, αυτή
αντικαθίσταται με την «έναντι εσόδου- κέρδους», δηλαδή το δημόσιο έρχεται
να συμπληρώσει την κερδοσκοπική λειτουργία του ιδιωτικού. Ότι η με ιδιωτικά κριτήρια λειτουργία του συστήματος υγείας θα κυριαρχήσει και τα
ελάχιστα δημόσια κριτήρια θα την συμπληρώνουν.
Αυτή αποδείχτηκε πως είναι η κοινή γραμμή αυτών των πολιτικών δυνάμεων, αφού όλες σαν κυβερνήσεις την υπηρέτησαν.
Σε αντιπαράθεση το εργατικό και λαϊκό κίνημα, με τους εργαζόμενους
στα δημόσια νοσοκομεία στην πρώτη γραμμή, αντιστέκονται, απορρίπτουν τα μέτρα αυτά, θα συνεχίσουν να αγωνίζονται για δημόσια, δωρεάν
υγεία- περίθαλψη για όλο το λαό, χωρίς καμία λειτουργία ιδιωτικών επιχειρηματικών- κερδοσκοπικών συμφερόντων.

Μάης 2022

5

Ασφαλιστικά-συντάξεις Νέες μειώσεις συντάξεων

Αναρτήθηκαν στο σύστημα «Ήλιος» τα στοιχεία για τις συντάξεις του Απρίλη. Σύμφωνα με αυτά η μέση
κύρια σύνταξη των παλιών συνταξιούχων διαμορφώθηκε στα 746,06 ευρώ μεικτά, η μέση επικουρική στα
194,34 ευρώ και το μέσο μέρισμα των δημοσίων υπαλλήλων στα 102,92 ευρώ μεικτά. Κι επειδή ο νόμος που
εξακολουθεί να καθορίζει τον υπολογισμό των συντάξεων είναι ο 4387/16 (Κατρούγκαλου) για τους νέους
συνταξιούχους η μέση κύρια σύνταξη στον ιδιωτικό τομέα ήταν 652,59 ευρώ, η μέση κύρια σύνταξη στο
Δημόσιο 824,23 ευρώ, η μέση επικουρική 178,83 ευρώ και το μέσο μέρισμα 99,75 ευρώ μεικτά.
Που καταλήγουν οι δικαστικές διαδικασίες για τα ασφαλιστικά
Ως γνωστό για τους δημόσιους υπαλλήλους πατέρες ανήλικων παιδιών ίσχυε το δικαίωμα με 20 και πάνω
χρόνια υπηρεσία να λαμβάνουν πρόωρη σύνταξη. Η ρύθμιση αυτή δεν ίσχυε στον ιδιωτικό τομέα. Κάποιοι
συνάδελφοι διεκδίκησαν δικαστικά την ισότιμη μεταχείριση με το δημόσιο και σε πρωτόδικο επίπεδο δικαιώθηκαν το 2009, οπότε ζήτησαν και έλαβαν πρόωρη σύνταξη. Το 2012 το ΙΚΑ προσέβαλε την πρωτόδικη
απόφαση σε δευτεροβάθμιο επίπεδο, κέρδισε την αγωγή και ζήτησε την επιστροφή των ποσών των συντάξεων για τα τρία αυτά χρόνια από τους εν λόγω συνταξιούχους. Κάτι στο οποίο οι συνάδελφοι ασφαλώς δεν
μπορούν να ανταποκριθούν, καθώς πρόκειται για μεγάλα ποσά.
Και στην περίπτωση αυτή η μόνη λύση είναι- και αυτή πρέπει να δοθεί- η πολιτική, με απόφαση της κυβέρνησης, που οφείλει να σεβαστεί την ισότιμη μεταχείριση των εργαζομένων/συνταξιούχων από τους νόμους
και με νομοθετική πρωτοβουλία να την επικυρώσει, απαλλάσσοντας ταυτόχρονα τους συναδέλφους αυτούς
από την εξωφρενική αυτή υποχρέωση.
Απαντώντας σε σχετικό αίτημα (από βουλευτή του ΚΚΕ) στη βουλή ο υφυπουργός Π. Τσακλόγλου στην
ουσία το απέρριψε, προειδοποίησε μάλιστα για οριστική κατάργηση του δικαιώματος αυτού και στο δημόσιο, ώστε όλοι να παίρνουν σύνταξη στα 67 χρόνια!!!

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (ΠΟΣ-TUI)
2η Παναμερικανική Συνδιάσκεψη 27-28 Απρίλη 2022

Η Συνδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε στην Κούβα και ήταν η 2η μετά την ίδρυση της ΠΟΣ το 2014. Φιλοξενήθηκε
στο κτήριο που στεγάζει τα γραφεία και τις αίθουσες της Συνομοσπονδίας των Κουβανικών συνδικάτων.
Η επιλογή της Κούβας έγινε και σαν μήνυμα καταδίκης του αποκλεισμού που υφίσταται η χώρα εδώ και 62 χρόνια από τους αμερικάνους ιμπεριαλιστές και τους συμμάχους τους σε έναν ουσιαστικό πόλεμο γενοκτονίας. Ταυτόχρονα στήριξης του λαού της, που έχει επιλέξει να ζει μέσα από επαναστατικές διαδικασίες στο σοσιαλιστικό κοινωνικοπολιτικό σύστημα.
Στις εργασίες της συνδιάσκεψης συμμετείχαν ζωντανά αντιπρόσωποι από οκτώ χώρες και μέσω τηλεδιάσκεψηςλόγω οικονομικών δυσκολιών- από εννέα χώρες.
Στην συνδιάσκεψη παραβρέθηκε και χαιρέτησε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας ΙΚΑ και
Πρόεδρος της ΠΟΣ συν. Δ. Κουμπούρης. Επίσης παραβρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο ΓΓ της Συνομοσπονδίας
των Κουβανικών συνδικάτων, καθώς και δύο υπουργοί και δύο γραμματείς υπουργείων, που ενημέρωσαν τους
συνέδρους της συνδιάσκεψης για τα προβλήματα του λαού της Κούβας από τις τραγικές επιπτώσεις του αποκλεισμού της. Στην χώρα αυτή δεν μπορούν να εισάγουν πετρέλαιο και πρώτες ύλες, αλλά ακόμη ιατρικά μηχανήματα
και παιδικές τροφές.
Ενημέρωσαν για τα ιατρικά επιτεύγματα της χώρας- ήδη έχουν εφευρεθεί και παραχθεί πέντε εμβόλια-, καθώς
και για τα κοινωνικά προγράμματα και τις δωρεάν προσβάσεις του λαού της Κούβας στην υγεία, παιδεία, διακοπές,
κατοικία κτλ.
Στις διαδικασίες από τους συνέδρους έγιναν πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες πάνω στα προβλήματα των συνταξιούχων της Αμερικής, που δεν είναι διαφορετικά από ότι σε άλλες χώρες και ηπείρους, εφ’ όσον είναι ίδιες οι αιτίες
που τα δημιουργούν, δηλαδή την επίθεση του κεφαλαίου και των κυβερνήσεων που το εκπροσωπούν.
Η συνδιάσκεψη ψήφισε απόφαση με το διεκδικητικό αγωνιστικό πλαίσιο πάλης των συνταξιούχων της Αμερικανικής Ηπείρου. Επίσης εκφράσθηκε η αλληλεγγύη των συνέδρων και των οργανώσεών τους στους Κουβανούς
συνταξιούχους, καθώς και στο λαό της Κούβας για το σταμάτημα του αποκλεισμού της χώρας.
Χαιρετισμός- άνοιγμα των εργασιών στην 2η συνδιάσκεψη των συνταξιούχων της Αμερικής στην Κούβα από
τον Πρόεδρο της ΠΟΣ συν. Δ. Κουμπούρη.
Αγαπητές συναγωνίστριες και συναγωνιστές
Εκ μέρους της TUI των συνταξιούχων σας απευθύνω θερμό ταξικό αγωνιστικό χαιρετισμό, εύχομαι καλή δύναμη
και υγεία. Δεν μπορώ παρά να εκφράσω την ιδιαίτερη χαρά και ευχαρίστηση, που η δεύτερη συνδιάσκεψή μας
πραγματοποιείται στην Κούβα, στο νησί της επανάστασης, όπως είναι καταγεγραμμένο στην συνείδηση εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, ανθρώπων που μαζί με τον λαό της Κούβας αποτελούν την προστασία και την
θωράκισή του απέναντι στις επιθέσεις και τους αποκλεισμούς των ιμπεριαλιστών. Θα ήθελα εξ ονόματος της TUI,
αλλά και των Ελλήνων ταξικών συνδικαλιστών, να ευχαριστήσω τους, συναγωνιστές της Κούβας για την οργάνωση
της συνδιάσκεψης και την φιλοξενία τους, αλλά και την αλληλεγγύη μας στον λαό της.
Η συνδιάσκεψη της Αμερικής πραγματοποιείται σε μία δύσκολη περίοδο, όχι μόνο για τους συνταξιούχους, αλλά
τους εργαζόμενους και τους λαούς σε όλο τον κόσμο.
Πέρασαν 30 χρόνια από την αντεπαναστατικές ανατροπές στην ΕΣΣΔ και τις χώρες του σοσιαλισμού, από τους
πανηγυρισμούς των δυνάμεων του ιμπεριαλισμού σε όλο τον κόσμο και τις ψεύτικες διακηρύξεις τους, ότι η ανθρωπότητα τώρα θα ζει σε ηρεμία και ειρήνη. Ποιος δεν θυμάται τις ζητωκραυγές του Ρόναλντ Ρέιγκαν αλλά και των
άλλων ηγετών των καπιταλιστικών χωρών, ότι αυτό θα γίνει πραγματικότητα γιατί η αυτοκρατορία του κακού (όπως
ονόμαζαν την ΕΣΣΔ) νικήθηκε.
Όμως γνωρίζουμε καλά πως για ότι λέγεται και διακηρύσσεται, επιβεβαίωσή του είναι η ζωή, όπου τα πράγματα
είναι τελείως διαφορετικά. Σήμερα η παντοδυναμία των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων σε όλο τον κόσμο, μετά τις ανατροπές, την αλλαγή του συσχετισμού δυνάμεων, οδηγεί την ανθρωπότητα σε μια σκοτεινή σήραγγα με το μέλλον
αβέβαιο.
Το εκμεταλλευτικό σύστημα αυτά τα χρόνια φαντάζει παντοδύναμο, αλλά δεν είναι, γιατί ο εκμεταλλευτικός του
χαρακτήρας οξύνει όλες τις αντιθέσεις και δημιουργεί τεράστια προβλήματα στους λαούς. Ο καταστρεπτικός πόλεμος που πρόσφατα ξέσπασε ανάμεσα σε χώρες, που στα πλαίσια της ΕΣΣΔ έζησαν για εβδομήντα χρόνια με ειρήνη,
οι πόλεμοι όλων αυτών των χρόνων σε Ιράκ, Αφγανιστάν, Λίβανο, Συρία, στην Μέση Ανατολή, στην Αφρική, ο διαμελισμός της Κύπρου είναι δημιούργημα των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. Δικό τους δημιούργημα είναι η τεράστια
ένταση των εξοπλισμών, που υποχρεώνουν τους λαούς σε τεράστια οικονομική αιμορραγία. Όμως πως μπορεί να
είναι παντοδύναμο το σύστημα, αφού οι νέες τεχνολογίες και τα επιτεύγματα του ανθρώπου για την βελτίωση της
παραγωγικής διαδικασίας βρίσκονται στα χέρια των καπιταλιστών και οδηγούν τους εργαζόμενους σε ανεργία,
φτώχεια, αύξηση των ωρών εργασίας, των ορίων για συνταξιοδότηση, σε μισθούς και συντάξεις πείνας, σε εμπορευματοποίηση της υγείας, της ενέργειας, στην έλλειψη κατοικίας, ακόμη και στην πρόσβαση σε καθαρό νερό, ενώ
την ίδια στιγμή τεράστιος πλούτος συγκεντρώνεται από μια χούφτα πλουτοκράτες;
Είναι φανερό ότι το εκμεταλλευτικό σύστημα με την ανάπτυξη που επικαλείται, λύσεις στα λαϊκά προβλήματα
δεν μπορεί να δώσει, δεν μπορεί ούτε θέλει να αναπαράγει το κοινωνικό κεφάλαιο με τους όρους και τις ανάγκες
του σήμερα. Οι καπιταλιστές και οι κυβερνήσεις τους είναι σε αδιέξοδο. Σκέφτονται να δώσουν αυξήσεις στα μεροκάματα, αυτό όμως θα οδηγήσει στην μείωση των κεφαλαίων για επενδύσεις, αλλά πάλι αν δεν δώσουν αυξήσεις,
πέφτει η λαϊκή κατανάλωση και μειώνονται ο τζίρος και τα κέρδη τους. Αυτό το γνωρίζουν, γι’ αυτό, πέρα από τα
μέτρα λιτότητας, προσφεύγουν σε αυταρχισμό, σε διώξεις, περιορισμούς της εργατικής δράσης, σε ένταση των
εξοπλισμών και καταστρεπτικούς πολέμους, δηλαδή στην πλήρη βαρβαρότητα. Εδώ δεν χρειάζεται να πούμε
περισσότερα, γιατί ο λαός της Κούβας ζει πολλά χρόνια την βαρβαρότητά τους.
Αυτό που μπορεί να δώσει λύσεις σε όφελος των εργαζομένων και των λαών, είναι να συνειδητοποιηθεί από
αυτούς ότι το σύστημα αυτό έχει κάνει τον ιστορικό του κύκλο και από εδώ και πέρα μόνο δεινά θα φέρνει. Αυτό
είναι το δικό μας χρέος, η δική μας συμβολή. Σήμερα η υπόθεση της υπεράσπισης της ειρήνης απέναντι στους
ιμπεριαλιστικούς πολέμους, των εργατικών, λαϊκών, συνταξιουχικών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων στην υγεία, την
παιδεία, τις κοινωνικές παροχές με βάση της πραγματικές ανάγκες του σήμερα, περνάει μέσα από την οργάνωση
και την πάλη των λαών με προοπτική την οικοδόμηση της κοινωνίας με κοινωνικοποιημένα τα μέσα παραγωγής, με
κεντρικό σχεδιασμό της παραγωγής, έτσι που ο παραγόμενος πλούτος να υπηρετεί τις ανάγκες των παραγωγών
του και όχι μια χούφτας πλουτοκρατών.
Σε αυτό τον αγώνα σημαντικό και αποφασιστικό ρόλο μπορούν να έχουν και οι συνταξιούχοι, που διαθέτουν μια
πολύ μεγάλη εμπειρία μέσα στον στίβο της ζωής. Αυτό είναι το καθήκον που η TUI μας έχει αναλάβει και με αυτά
τα χαρακτηριστικά χρειάζεται να κτίζουμε το κίνημά μας σε κοινή δράση με το εργατικό και λαϊκό κίνημα. Πιστεύω
ότι η συνδιάσκεψή μας, οι εργασίες και τα συμπεράσματά της να αποτελέσουν ένα ακόμη βήμα προς αυτή την
κατεύθυνση.
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9η ΜΑΗ- 77 χρόνια: Η Κόκκινη Σημαία
υψώθηκε στο Ράιχσταγκ
Η ιστορία γράφτηκε με
αίμα, με θυσίες, με ανδρεία
και πίστη στα ανώτερα ιδανικά του ανθρώπου. Δεν ανατρέπεται, δεν ξαναγράφεται
με διατάγματα, ψέματα, αποφάσεις και αντιδραστικές,
αντικομμουνιστικές, παραποιητικές της αλήθειας, σκοπιμότητες των σημερινών ηγεσιών
των ευρωπαϊκών χωρών, σε
«δύση» και «ανατολή», που
δίνουν ξανά το φιλί της ζωής στο σαπισμένο σώμα του φασισμού σε όλη την Ευρώπη, για να εξυπηρετήσουν τα βρώμικα ιμπεριαλιστικά πλάνα τους σε βάρος όλων
των λαών.
Το οριστικό τσάκισμα της ναζιστικής στρατιωτικής δύναμης στα 1945 από τον
Κόκκινο Σοβιετικό Στρατό οδήγησε στην πλήρη και άνευ όρων συνθηκολόγηση της
ναζιστικής Γερμανίας, σήμανε το τέλος του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου, τη λύτρωση
των ευρωπαϊκών λαών από τη φασιστική κατοχή.
Τον Κόκκινο στρατό όπου πολεμούσαν οι Σοβιετικοί Ουκρανοί και οι Σοβιετικοί
Ρώσοι στρατιώτες μαζί, δίπλα- δίπλα ενάντια στον κοινό εχθρό, που οι σημερινές
ηγεσίες της Ρωσίας και της Ουκρανίας αγκάλιασαν και αξιοποιούν για να κάνουν τη
βρώμικη δουλειά τους σε βάρος των απογόνων αυτών των Σοβιετικών στρατιωτών.
Αυτή είναι η μόνη, μοναδικά σωστή πλευρά της ιστορίας και κανένας σύγχρονος παραχαράκτης δεν μπορεί να την αλλοιώσει. Και στη σωστή αυτή πλευρά θα
ξανασηκωθεί η κόκκινη σημαία να καρφωθεί στο όποιο Ράιχσταγκ του ιμπεριαλισμού, καταργώντας τον.

70 χρόνια ΝΑΤΟ: από ποιον μας έσωζε;
«Γιορτάσαμε» φέτος τα 70 χρόνια ύπαρξης του ΝΑΤΟ. Και περίπου τόσα από την
ένταξη της χώρας μας σε αυτό, ταυτόχρονα με την Τουρκία. Για ποιο λόγο; Για να
σώσει και τις δύο χώρες από τον… κομμουνισμό!!!
Βέβαια ποτέ δεν μας έσωσε από αυτόν, γιατί ποτέ δεν κινδυνέψαμε. Οι σοσιαλιστικές χώρες ποτέ δεν μας απείλησαν, αντίθετα επιδίωξαν φιλικές σχέσεις συνεργασίας σε οικονομικό βασικά επίπεδο. Ο «από βορρά κίνδυνος» και για εμάς και για την
Τουρκία ήταν κατασκεύασμα των αρχουσών τάξεων και των αντιδραστικών πολιτικών δυνάμεων από τις δύο πλευρές του Αιγαίου, για να σιγουρεύουν τα συμφέροντά
τους, να κρατούν υποταγμένους τους εργαζόμενους λαούς.
Οι λαοί επίσης, στην μεν Τουρκία ήταν ήδη σε κατάσταση υποταγής, στη δε
Ελλάδα η ήττα του ΔΣ και η λήξη του εμφυλίου είχαν χτυπήσει πολύ βαριά το εργατικό και επαναστατικό κίνημα, δεν αποτελούσε στις εποχές εκείνες άμεσο κίνδυνο
για τον ελληνικό καπιταλισμό.
Και βέβαια οι ΝΑΤΟικοί «σύμμαχοί» μας δεν δίστασαν να επιβάλουν στυγνές
δικτατορίες και στις δύο χώρες, σε συνεργασία με τις εκατέρωθεν αστικές τάξεις
(χούντα συνταγματαρχών στην Ελλάδα, δικτατορία του Κενάν Εβρέν στην Τουρκία).
Ενώ στη συνέχεια έβαλαν στη γραμμή την αντιπαράθεση μεταξύ των δύο αστικών
τάξεων, ασφαλώς πατώντας πάνω και στις πραγματικές αντιθέσεις τους, όσον
αφορά στα σταδιακά αυξανόμενα ενδιαφέροντά τους στις πλουτοπαραγωγικές
πηγές σε Αιγαίο, Αν. Μεσόγειο. Που βρήκαν την πιο σκληρή έκφρασή της στο Κυπριακό, με την εισβολή και κατοχή του μισού σχεδόν νησιού από την Τουρκία.
Γνωστά είναι τα πιο πρόσφατα γεγονότα, που έχουν διαμορφώσει μια πιο συγκεκριμένη- μονόπλευρα σε βάρος των ελληνικών συμφερόντων- κατάσταση. Έξοδος
τουρκικών ερευνητικών στο Αιγαίο, casous beli εκ μέρους της Τουρκίας, Ίμια, συνεχής στρατιωτική αντιπαράθεση στον εναέριο και θαλάσσιο χώρο στο Αιγαίο, αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας με τη συμφωνία Τουρκίας- Λιβύης,
τουρκική άσκηση κατάληψης ελληνικού νησιού και τόσα άλλα. Με τις πλάτες του
ΝΑΤΟ που κρατάει σταθερή τη θέση του «βρείτε τα μεταξύ σας».
Με λίγα λόγια ποτέ δεν ίσχυσε το αστικό δόγμα «το ΝΑΤΟ μας προστατεύει»
ειδικά από την τουρκική επιθετικότητα. Αντίθετα την ευνοεί, την υποθάλπει.
Γι’ αυτό άλλωστε και στη βάση των πιο πρόσφατων εξελίξεων, που έχουν σχέση
και με την πολεμική αντιπαράθεση στην Ουκρανία, στην οποία είναι άμεσα και ενεργά μπλεγμένο το ΝΑΤΟ, αντιπαράθεση που μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε
διεθνική σύγκρουση ανάμεσα στις ΝΑΤΟικές δυνάμεις με εκείνες της Ρωσίας- και
στο βάθος της Κίνας-, ο αποκρουστικός ρόλος του ΝΑΤΟ γίνεται όλο και πιο καθαρός για περισσότερες λαϊκές συνειδήσεις, τουλάχιστον στη χώρα μας. Κάτι που
εκφράζεται και στις δημοσκοπήσεις, που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα, περιλαμβάνοντας και την κυβερνητική πολιτική στις λαϊκές εκτιμήσεις.
Έτσι το Ευρωβαρόμετρο κατέγραψε την εναντίωση του ελληνικού λαού στους
χειρισμούς της κυβέρνησης, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ στον πόλεμο στην Ουκρανία. Στο
ερώτημα «πόσο ικανοποιημένοι είστε από την αντίδραση της κυβέρνησής σας
στον πόλεμο στην Ουκρανία», οι Έλληνες που απάντησαν δήλωσαν ότι είναι μόνο
κατά 11% «πολύ ικανοποιημένοι», ενώ κατά 41% «μάλλον όχι ικανοποιημένοι» και
κατά 24% «καθόλου ικανοποιημένοι», με την ελληνική κυβέρνηση να κατατάσσεται
στην προτελευταία θέση στη σχετική λίστα του Ευρωβαρόμετρου.
Αντίστοιχα είναι τα ποσοστά σε σχέση με τη στάση της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Όσον
αφορά την ΕΕ, οι απαντήσεις των Ελλήνων είναι «μάλλον όχι» κατά 26% και
«καθόλου ικανοποιημένοι» κατά 43%, ενώ για το ΝΑΤΟ τα ποσοστά είναι 26% και
48%, από τα πιο υψηλά στην ΕΕ.
Όσα και να κάνουν, να λένε, να προπαγανδίζουν λοιπόν οι ντόπιοι υμνητές και
τσανακογλύφτες του ΝΑΤΟ (λχ καθηγητάδες πανεπιστημίων που μασουλούν ΝΑΤΟικά κονδύλια), όσες μεθόδους και να επιστρατεύουν- πχ εκδρομές μαθητών δημοτικών σχολείων σε ΝΑΤΟικές εγκαταστάσεις- δεν μπορούν πλέον να μας πείσουν για
το… καλό ΝΑΤΟ!!! Το ΝΑΤΟ ήταν, είναι και θα είναι, μέχρι οι λαοί να το εξαφανίσουν με την πάλη τους, αντιδραστικό, πηγή πολέμων, εγκλημάτων, μακελεμάτων
λαών, καταστροφών χωρών.

ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία 1
Δεν σκοπεύουμε να γίνουμε ανταποκριτές και ρεπόρτερ για τα όσα συμβαίνουν στα πεδία του
πολέμου. Όμως σαν μέρος ενός λαού που πλήττεται βάναυσα το βιοτικό μας επίπεδο και λόγω
του πολέμου. Που δεχόμαστε μια τεράστια επιχείρηση πλύσης του εγκεφάλου μας για να συμφωνήσουμε, να αποδεχτούμε και να υποστούμε αδιαμαρτύρητα τις επιπτώσεις αυτού του τρομακτικού προβλήματος, για το οποίο δεν έχουμε καμία, μα καμία ευθύνη. Που οι εκατέρωθεν
προθέσεις και προειδοποιήσεις, οι ενέργειες των εμπλεκόμενων μερών κάνουν καθαρό πως τα
χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη.
Γι’ αυτό παίρνουμε θέση. Έχουμε άποψη και τη δική μας εκτίμηση. Την αποτυπώσαμε άλλωστε από την πρώτη στιγμή, που ξεκίνησε αυτή η τραγική, για την λαϊκή ανθρωπότητα, περιπέτεια. Την εκφράσαμε με τη συμμετοχή μας σε κινητοποιήσεις. Καταδικάσαμε τον πόλεμο και
τους υπεύθυνους γι’ αυτόν.
Κατά συνέπεια μας ενδιαφέρουν τα όσα συμβαίνουν εκεί και έχουμε υποχρέωση να επανερχόμαστε με τις γνώμες μας και με τα στοιχεία, που τις επιβεβαιώνουν.

Πόλεμος στην Ουκρανία 2
Εκκωφαντικές αποκαλύψεις από τα μέσα
Είδαμε και ακούσαμε στο διαδίκτυο την αμερικανίδα δημοσιογράφο- πολεμική ανταποκρίτρια
του CBS- Λάρα Λόγκαν σε συνέντευξή της σε εκπομπή αμερικάνικου τ/ο καναλιού να καταγγέλλει- και μάλιστα με μεγάλο θάρρος και ευθύτητα, χωρίς δισταγμό και μπράβο της- τα εξής:
«Το Τάγμα του Αζόφ σκοτώνει και δολοφονεί ρωσόφωνους όλα αυτά τα χρόνια. Αυτός
είναι ο λόγος που η Κριμαία ψήφισε για ανεξαρτησία. Τα δυτικά ΜΜΕ δεν λένε τι συμβαίνει
στην Ουκρανία.
Η δυτική Ουκρανία στήριξε τους ναζί στον Β΄ΠΠ. Ήταν το κέντρο διοίκησής τους.
Η CIA και ο Άλεν Ντάλες έδωσαν καταφύγιο σε όλους του Ουκρανούς ναζί. Υπάρχει μια
ολόκληρη ιστορία με τις ΗΠΑ να χρηματοδοτούν τους ναζί της Ουκρανίας.
Η CIA χρηματοδότησε την εξέγερση της πλατείας Μαϊντάν το 2014. Ανατρέξτε στις τηλεφωνικές συνομιλίες της Βικτόρια Νούλαντ, όπου μαζί με τον Αμερικανό πρεσβευτή εκεί (τον
γνωστό και τόσο… δικό μας Τζέφρι Πάιατ) αποφάσιζαν ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος
της Ουκρανίας.
Η υπόθεση φτάνει μέχρι τον Χάντερ Μπάιντεν (γιος του αμερικανού προέδρου), τη Νάνσι
Πελόζι (πρόεδρος της βουλής των αντιπροσώπων), τον Τζον Κέρι και Μιτ Ρόμνεϊ, όπου τόσο
αυτοί όσο και τα παιδιά τους έχουν εισπράξει εκατομμύρια δολάρια από τις ουκρανικές εταιρείες φυσικού αερίου».
Εμείς τι άλλο να σχολιάσουμε.

Πόλεμος στην Ουκρανία 3
Γιατί δεν διαλέγουμε ιμπεριαλιστικό στρατόπεδο
Αυτοί που μας ρωτάνε γιατί δεν παίρνουμε το μέρος της «δύσης», ξέρουν καλά πως αυτή είναι
φορτωμένη με τόσα εγκλήματα σε βάρος χωρών και λαών, που δεν μπορεί να πείσει κανέναν για
τις καλές προθέσεις της να βοηθήσει την Ουκρανία. Άλλωστε αυτή είναι που έσπρωξε την κατάσταση, ώστε να φτάσουν τα πράγματα εκεί που είναι τώρα. Που σπρώχνει να πάνε και χειρότερα.
Έτσι μετατρέπουν το ερώτημα σε διαπίστωση- κατηγόρια σε όσους δεν διαλέγουν ιμπεριαλιστή- ληστή και στρατόπεδο. «Αν δεν επιβάλουμε κυρώσεις στη Ρωσία και εξακολουθήσουμε να
παίρνουμε αέριο και πετρέλαιο, τότε τη βοηθάμε να χρηματοδοτεί τον πόλεμο σε βάρος της
Ουκρανίας. Άρα πρέπει να συμφωνήσουμε με τη «δύση»».
Ποια είναι όμως ολόκληρη η αλήθεια. Αν παίρνουμε από τις ΗΠΑ (που φαίνεται πως θα αναδειχτεί στον βασικό προμηθευτή της Ευρώπης), τότε χρηματοδοτούμε το άλλο σκέλος που
συντηρεί και δυναμώνει τον πόλεμο. Πέρα από το ποιος πραγματικά πιστεύει πως η «δύση» κάνει
ότι κάνει για να υπερασπιστεί την Ουκρανία ή για να επιτείνει το οικονομικό και στρατιωτικό
στρίμωγμα και αδυνάτισμα της Ρωσίας- και ειδικά οι ΗΠΑ.
Ποιος άλλωστε δεν βλέπει πως οι ΗΠΑ, αλλά και οι Αγγλία και άλλοι προωθούν την πώληση
στρατιωτικών εξοπλισμών σε όλες τις χώρες της περιοχής και στην Ουκρανία, εξασφαλίζοντας
για τα μονοπώλιά τους τεράστια κέρδη. Τυχαία οι ΗΠΑ πιέζουν μια σειρά χώρες (πρώην σοσιαλιστικές) να παραδώσουν στην Ουκρανία τον παλιότερο σοβιετικό ή ρώσικο εξοπλισμό τους
(τανκς, αεροπλάνα, πυραυλικά συστήματα κ.α.), για να τους πουλήσουν αμερικάνικα και εγγλέζικα; Γιατί πιέζουν και τη χώρα μας να παραδώσει τους S300;
Τυχαία η «δύση» προετοιμάζει τον κόσμο για μακρόχρονο πόλεμο; Πόσα περισσότερα κέρδη
θα αποκομίσουν τα δικά τους μονοπώλια των εξοπλισμών, όσο τραβάει σε μάκρος ο πόλεμος;
Τυχαία η Ευρώπη γεμίζει ήδη δεξαμενές αποθήκευσης και αγωγούς μεταφοράς αμερικάνικου
αερίου, με πρώτη τη χώρα μας; Τα κέρδη που θα βάλουν στην τσέπη τα αμερικάνικα μονοπώλια
ούτε στο όνειρό τους δεν τα έβλεπαν.
Είναι καθαρό λοιπόν. Κανέναν δεν βοηθάμε- ειδικά τον Ουκρανικό λαό- τασσόμενοι με το
μέρος του ενός από τους δύο ιμπεριαλιστικούς πόλους. Και οι δύο είναι ίδιοι. Τις ίδιες ευθύνες
έχουν, ανεξάρτητα από το ποιος έκανε την πρώτη καθαρά πολεμική κίνηση στη δεδομένη στιγμή. Όταν έχουν προηγηθεί οι άλλοι με παρόμοιες πολεμικές κινήσεις, που ναι μεν δεν είχαν τη
μορφή της άμεσης σύγκρουσης, προετοίμαζαν όμως γι’ αυτήν.
Εμείς, σαν εργαζόμενοι, σαν λαός αυτό που νιώθουμε, καταλαβαίνουμε και βιώνουμε στο
πετσί μας είναι η αυξανόμενη φτώχεια, η αδυναμία να πληρώσουμε το ρεύμα, η αύξηση της
δυσκολίας να τα βγάλουμε πέρα με το μισθό και τη σύνταξη. Είναι η μεγαλύτερη ανησυχία και
φόβος για το χειρότερο που έχει ήδη προβάλει με τις δηλώσεις περί πυρηνικού παγκόσμιου
πολέμου, από τις -συνοδευόμενες με κατάλληλες ασκήσεις ρωσικών δυνάμεων- απειλές για
αντίποινα σε βάρος της χώρας μας για τη στάση της στην κρίση αυτή.
Και καθόλου δεν μας απασχολεί ποιος ιμπεριαλιστής θα βγάλει τα περισσότερα κέρδη. Ακόμη
και οι τουριστικοί όμιλοι αδιαφορούν τελείως για τον πόλεμο και ετοιμάζονται για τα τρελά
κέρδη της φετινής σαιζόν. Στη γειτονιά μας σκοτώνεται και ξεριζώνεται κόσμος κι αυτοί μαλώνουν τους υποψήφιους δούλους τους, γιατί αρνούνται να αποδεχτούν τη δουλειά- σκλαβιά.
Το ζήτημα είναι οι λαοί τι κέρδη βγάζουν από την υπόθεση αυτή. Ο λαός της Ουκρανίας, της
Ρωσίας, ο δικός μας, των άλλων γειτονικών χωρών. Κανένα. Αντίθετα μόνο ζημιές έχουν. Καταστροφές. Πείνα. Θανάτους. Προσφυγιά. Ακρίβεια.
Δεν διαλέγουμε λοιπόν ληστή. Κι οι δυο να μας κλέψουν θέλανε, θέλουνε και το κάνουνε. Το
ποιος διέρρηξε πρώτος το σπίτι μας λίγη σημασία έχει. Το σχέδιο μαζί το έχουν προετοιμάσει.
Το ότι τσακώνονται στη μοιρασιά των από εμάς και τους άλλους λαούς κλεμμένων, ασφαλώς
δεν μας ενδιαφέρει.
Το ζήτημα είναι πως θα απαλλαγούμε από τους ληστές.
Αυτό διαλέγουμε εμείς. Μαζί με τους άλλους λαούς.
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Αστεία και σοβαρά
Εγκαίνια έκανε ο πρωθυπουργός στο έργο κατασκευής πλωτής μονάδας αποθήκευσης φ.α. στην Αλεξανδρούπολη και μίλησε κι αυτός για «επενδυτική κοσμογονία».
Δεν αμφιβάλουμε πως πράγματι υπάρχει έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα από τους ομίλους, ντόπιους,
ξένους ή μείγματα συνεργασιών τους (κύρια), που επενδύουν στην ενέργεια, που άλλωστε έχει αναδειχτεί στο
νέο Ελντοράντο της εποχής μας. Στο προηγούμενο τεύχος του ΠΑ στην σελίδα 8 αναφερθήκαμε στους ομίλους,
που έχουν ξεκινήσει τις ανάλογες επενδύσεις.
Θα λέγαμε λοιπόν πως ταιριάζει καλύτερα ο προσδιορισμός «επενδυτική κερδογονία». Γιατί οι επενδύσεις
αυτές θα γεννήσουν τεράστια κέρδη γι’ αυτούς και κανένα σχεδόν όφελος για το λαό. Οι επενδύσεις αυτές δεν
πρόκειται να κάνουν πιο φτηνό το ηλεκτρικό ρεύμα για τα
λαϊκά νοικοκυριά, αντίθετα θα το ακριβύνουν, δεν θα
ρίξουν την τιμή των υγρών καυσίμων είτε για την κίνηση
των αυτοκινήτων, είτε για την θέρμανση των σπιτιών. Και
φυσικά δεν πρόκειται να φέρουν μικρότερες τιμές για όλα
τα άλλα είδη πρώτης ανάγκης για τους εργαζόμενους.
Η… κοσμογονία γι’ αυτούς θα μετατραπεί σε κοσμοχαλασιά για το λαό.
---------------------------------------------------------------------------Από την άλλη η κυβέρνηση ξεκίνησε το πρόγραμμα
Fuel pass, που προβλέπει την αστεία χρηματοδότηση
της κατανάλωσης καυσίμων από τους κατόχους οχημάτων, που δεν φτάνει ούτε για μια βόλτα από την Αθήνα
στον Πειραιά. Όμως βάζουμε το ερώτημα, θυμίζοντας
τις απαντήσεις που έδιναν διάφοροι κυβερνητικοί
παράγοντες (πχ Άδωνις) ότι μια τέτοια ενέργεια θα
ευνοούσε τους κατόχους των πανάκριβων Cayen, ή
γενικά τους πλούσιους που διαθέτουν αυτοκίνητα(!!!).
Καλά δεν ντρέπεται η κυβέρνηση να χρηματοδοτεί
όλους αυτούς τους προνομιούχους της κοινωνίας μας
με το πρόγραμμα αυτό;
-----------------------------------------------------------------------Τι μας είπε ο Σκρέκας, όσον αφορά στην τιμή της κιλοβατώρας του ηλεκτρικού ρεύματος; Ότι η κυβέρνηση
σημείωσε την τεράστια επιτυχία της μείωσης της τιμής της
από τα 0,23 ευρώ στα 0,21(!!!) από τον Απρίλη στον Μάη.
Όπως ας πούμε έδωσε την μεγάλη αύξηση στο κατώτερο
μεροκάματο κατά 1,4 ευρώ.
Ας δούμε όμως. Το Αύγουστο του 2019 ήταν 0,095
ευρώ, άρα το 0,23 σημαίνει αύξηση 242%. Το 0,21 σημαίνει αύξηση 221%. Η κυβέρνηση δηλαδή «μείωσε» την τιμή
της κιλοβατώρας κατά 8,6% μόνο, έναντι της ογκώδους
αύξησης του 242%. Έχει επίσης σημασία να τονίσουμε
πως δεν είναι η κυβέρνηση που μείωσε την τιμή, αλλά οι
διακυμάνσεις στην ελεύθερη αγορά, που αύριο μπορούν
πάλι να επιφέρουν νέα αύξηση. Το σημειώνουμε, γιατί η
κυβέρνηση όταν αρνείται δική της παρέμβαση για τις τιμές
αυτές, ισχυρίζεται πως είναι εισαγόμενες, ιδιαίτερα λόγω
του πολέμου στην Ουκρανία, οπότε δεν μπορεί να παρέμβει. Όταν πέφτουν όμως είναι δική της… επιτυχία. Μονάζυγά δικά της τα θέλει…
--------------------------------------------------------------------------Ο πρωθυπουργός επίσης μας κάλεσε να κάνουμε
«μικρές αλλαγές» στις συνήθειές μας για την κατανάλωση
ηλεκτρικού ρεύματος, ώστε να πετύχουμε να μην καταναλώνουμε καθόλου ενέργεια, αφού αυτή θα μας έρχεται
φθηνότερη ή και τσάμπα!!! Ε ρε Χάρβαρντ τι βγάζεις!!
Αλλά πες ότι εμείς πετυχαίνουμε να μην ξοδεύουμε καθόλου ρεύμα. Δεν θα μαγειρεύουμε, θα τρώμε το κρέας
ωμό, τα λαχανικά άπλυτα, με τα χώματα, δεν θα πλενόμαστε με ζεστό νερό, δεν θα πλένουμε τα ρούχα μας στο
πλυντήριο, αλλά στο χέρι
“ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ (θα δείτε τις τιμές των σκαΑΓΩΝΑΣ”
φών και της αλυσίβας να
εκτοξεύονται),τα παιδιά θα
Ιδιοκτήτης:
διαβάζουν με κεριά, θα ανεΟμοσπονδία Συνταξιούχων
βοκατεβαίνουμε στους ορόΕλλάδος-ΙΚΑ-ΕΤΜ
φους των πολυκατοικιών με
Εκδότης:
τα πόδια και ότι μπορούμε
ΤΑΣΟΣ ΚΛΑΔΗΣ
τέλος πάντων, για να πιάσει
Γραφεία:
τόπο η πρωθυπουργική προΣωκράτους 23
τροπή. Ναι, αλλά αν το
(4ος όροφος)
Τ.Κ. 105 52 ΑθΗΝΑ
κάνουμε αυτό 4 εκατομμύρια
νοικοκυριά στη χώρα, δεν θα
Τηλ.: 210 52 29 442
χρεοκοπήσουν οι εταιρίες
Fax: 210 52 29 907
ρεύματος; Οι εισαγωγείς
φ.α.; οι εγκαταστάτες ΑΠΕ;
Και χιλιάδες άλλες εταιρίες
και επιχειρήσεις που εξαρ-

Διανέμεται
δωρεάν

τιούνται από τις εταιρίες ηλεκτρικού ρεύματος και ενέργειας γενικά;
Και τέλος ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί του θα τα
τηρούν αυτά ή τα προτείνουν μόνο σε εμάς;
-----------------------------------------------------------------------Τον είδατε τον Αλέξη στην Καβάλα; Τι δεν έταξε άμα
γίνει κυβέρνηση. Και σε ποιους δεν έταξε. Ειδικά στους
εργαζόμενους στα Πετρέλαια και στα Λιπάσματα. Ότι
θα γυρίσουν στις δουλειές τους, ότι θα τηρηθούν οι
εργασιακοί νόμοι (μα αυτοί- και του ΣΥΡΙΖΑ- ακριβώς
τηρούνται και οι εργαζόμενοι των δύο επιχειρήσεων
πετιούνται στο δρόμο). Πλάκα είχε όμως το στιγμιότυπο, όπου μια κυρία συνταξιούχος, ενώ τον ρωτούσε αν
θα καταργήσει τον ΕΝΦΙΑ και του έλεγε πως παίρνει
400 ευρώ σύνταξη, ο Αλέξης της απαντούσε «άστε
τώρα αυτά» και «αν με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αυξήθηκε το
ρεύμα ένα ευρώ». Στο τέλος βέβαια δεν γλίτωσε από
την επιμονή της κυρίας για τον ΕΝΦΙΑ και αναγκάστηκε
να ομολογήσει πως «δεν μπορεί να τον καταργήσει»!!
Αναρωτιόμαστε, αν δεν θα μπορεί, σαν κυβέρνηση, να
καταργήσει τον ΕΝΦΙΑ, πως θα μπορέσει να υποχρεώσει την ENERGEAN να ξαναπροσλάβει τους εργάτες;
Τσίπρα δεν πιάνει πια το παραμύθι του 2012 και του
2015. Σε έχουμε πάρει χαμπάρι. Πάρτο χαμπάρι κι εσύ!!
------------------------------------------------------------------Επίσης είδαμε την αφίσα του ΣΥΡΙΖΑ, με φωτο του
ίδιου του Τσίπρα να μας λέει πως όποιοι τον ψήφιζαν στις
15/5 για πρόεδρο του κόμματός του- ήταν άλλωστε ο
μοναδικός υποψήφιος, οπότε ποιον άλλον να διάλεγανθα «τους στείλουν το λογαριασμό». Προφανώς εννοούσε
την κυβέρνηση, τη ΝΔ. Τώρα από πού προκύπτει πως οι
συμμετέχοντες σε μια καθαρά εσωκομματική διαδικασία
σε ένα κόμμα- και μάλιστα που είχε να κάνει μόνο με
εκλογή προσώπων σε θέσεις, εκλέχτηκε και νέα ΚΕσήμαινε πως έστειλαν πολιτικό μήνυμα σε ένα άλλο «αντίπαλο» κόμμα, αυτό μόνο τα ΣΥΡΙΖΑίικα think tanks μπορούν να το εξηγήσουν. Υποπτευόμαστε πως εννοούσαν
ότι η εκλογή του Τσίπρα (που την διαφήμιζε στην αφίσα
ο ίδιος ο Τσίπρας!!!- τόση γελοιότητα) στη θέση του προέδρου θα έστελνε το μήνυμα πως «εσείς στη ΝΔ θα έχετε
έναν τόσο δυνατό αντίπαλο, που θα σας κατατροπώσει
στις εκλογές και θα σώσει το λαό από τους λογαριασμούς που του στέλνετε»!! Να τος να τος ο σωτήρας ή
και ΝΑΤΟς ΝΑΤΟς ο Αλέξης…
Αχ αυτή η πενία τι «τέχνες απεργάζεται»!!!
--------------------------------------------------------------------------Κι άλλο ένα ΣΥΡΙΖΑίικο. Πριν δυο χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ
κατήγγειλε τον Στουρνάρα, όταν η κυβέρνηση της ΝΔ του
ανανέωσε τη θητεία σαν κεντρικού τραπεζίτη, ότι «θα είχε
και πάλι όλο τον χρόνο να υπονομεύει την επόμενη προοδευτική κυβέρνηση» ( του ΣΥΡΙΖΑ). Τι έγινε όμως πρόσφατα; Ο Στουρνάρας ζήτησε να αναλάβει οικονομικός σύμβουλός του ο Γ. Χουλιαράκης, πρώην αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Και η επιθυμία
του έγινε πράξη με τις ευλογίες του Α. Τσίπρα!! Βέβαια
εμείς καταλάβαμε την παμπόνηρη σκοπιμότητα του Αλέξη.
Σου λέει κάτσε να έχω έναν δικό μου άνθρωπο δίπλα στον
Στουρνάρα, ώστε να μην μπορεί να με υπονομεύει πολύ.
Πράκτορας του ΣΥΡΙΖΑ ο Χουλιαράκης…
-------------------------------------------------------------------------Ακούσαμε πολλά κατά τη συζήτηση της συμφωνίας
για τις αμερικάνικες- και ΝΑΤΟικές- βάσεις, ιδιαίτερα
ανάμεσα σε κυβέρνηση- ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ. Όπου δεν
χρειαζόταν να είσαι και ειδικός στον… δικομματισμό,
για να καταλάβεις πως η συμφωνία τους στη συμφωνίασυμπεριλαμβανομένου βεβαίως- βεβαίως και του
ΠΑΣΟΚ, αλλά και του ΜΕΡΑ25- ήταν απόλυτη!! Η μη
ψήφισή της δε από τον ΣΥΡΙΖΑ έκανε μπαμ, πως ήταν
για τα μάτια του κόσμου και για τα προσχήματα προς
τον κόσμο-και του ΣΥΡΙΖΑ- που είναι αντίθετος με
αυτήν. Άλλωστε τα επιχειρήματα της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά του προέδρου του, ήταν μόνο το πόσα και
ποιας ποιότητας ανταλλάγματα πήραμε από τις ΗΠΑ
και τι δώσαμε για να τα πετύχουμε ή και τι άλλο έπρεπε
να δώσουμε για να πάρουμε περισσότερα. Έτσι ακούσαμε τον ΣΥΡΙΖΑ να κατηγορεί τη ΝΔ πως δεν έδωσε
μία ακόμα βάση στη Σκιάθο(!!!) ή σε άλλο νησί για να
πιστοποιήσουμε τάχα την αντιτουρκική πλευρά της
συμφωνίας!!! Πρόλαβε και έφυγε ο Πάιατ γιατί αν τα
άκουγε αυτά, θα χτυπούσε το κεφάλι του στον τοίχο,
που άφησε να αλλάξει η κυβέρνηση το 2019… Είμαστε
πάντως βέβαιοι πως ο νέος τοποτηρητής του αμερικάνικου αποτυπώματος στην Ελλάδα πρέσβης των ΗΠΑ

Τζ. Τσούνης θα έχει μια καλή… βάση στον δικομματισμό ή διπολισμό, για να ξεκινήσει πλήρως αισιόδοξος
τη δουλειά του… Ή τις μπίζνες του. Γιατί είναι και μπίζνεσμαν. Μεγαλοξενοδόχος… Που θα ψάχνει δούλουςυπάλληλους για τα hotelια του, αν και όταν τα φτιάξει…
------------------------------------------------------------------------Ακούσαμε δημοσιογράφο του τύπου he’s master voice
να λέει σε ρ/φ σταθμό: Μα αν δεν έχουν βάσεις οι ΗΠΑ
στην Ελλάδα, πως θα είναι σίγουρες για τις επενδύσεις
τους στα λιμάνια, στην ενέργεια κλπ. Είπε μια αλήθεια ο
άνθρωπος, έστω κι αν- υποθέτουμε- δεν ήθελε στην
ουσία να την αποτυπώσει με τέτοιο… άκομψο τρόπο.
Βέβαια δεν είναι μόνο οι επενδύσεις, δηλαδή τα κέρδη
των αμερικάνικων μονοπωλίων που πρέπει να είναι εξασφαλισμένα, αλλά και οι γεωστρατηγικοί και στρατιωτικοί
σχεδιασμοί στα πλαίσια των αντιπαραθέσεων με ΡωσίαΚίνα. Η ένταση του ήδη κηρυγμένου- ακήρυχτου τρίτου
παγκόσμιου πολέμου, που μέχρι στιγμής περιορίζεται στη
θυσία της… αντιπροσώπου Ουκρανίας, αλλά απ’ ότι φαίνεται δεν θα σταματήσει εκεί. Έτσι ωμά κάποια τσιράκια
βάζουν το ζήτημα. Επενδύσεις; Ναι, αλλά με βάσεις. Όλα
τα άλλα είναι παραμύθια για τους… ιθαγενείς.
-----------------------------------------------------------------------Στο 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λοιμώξεων επισημάνθηκαν ορισμένα πολύ σοβαρά, σημαντικά προβλήματα
για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού, η οποία
«δεν μπορεί να προβλεφτεί και χρειάζεται επαγρύπνηση». Επίσης επισημάνθηκαν οι ελλείψεις σε γιατρούς,
ειδικά λοιμωξιολόγους και άλλα. Παράλληλα, ο Σ. Τσιόδρας αναφέρθηκε στον μύκητα Candida auris, που
βρίσκεται ήδη στα νοσοκομεία και χαρακτηρίζεται από
μεγάλη ανθεκτικότητα, λέγοντας ότι «είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι σε εξέλιξη και θα το βρούμε μπροστά
μας», ενώ ανέφερε ότι «ξέφυγε από το ραντάρ της επιτήρησης η έκρηξη των λοιμώξεων σε ΜΕΘ και θαλάμους», προκαλώντας λοιμώξεις αίματος κ.ά. και πλήττοντας κυρίως σοβαρά πάσχοντες με «ξένα σώματα»
(καθετήρες κ.λπ.). Ναι ο Τσιόδρας- ο πρωτοσύμβουλος
του Κυριάκου- τα είπε αυτά… Εμείς γιατί τα γράφουμε.
Γιατί η κυβέρνηση, αντί να βρει λύσεις στα προβλήματα
αυτά, πέρασε το ν/σ περαιτέρω ιδιωτικοποίησης του
ΕΣΥ, μειώνοντας δηλαδή τις δυνατότητες του δημόσιου
συστήματος. Όσο για την… επαγρύπνηση η κυβέρνηση
κατάργησε και όποια ψήγματά της υπήρχαν λόγω τουριστικής περιόδου!!
----------------------------------------------------------------------------Με αφορμή τις επισημάνσεις του συνεδρίου αυτού
θυμηθήκαμε τους υπουργούς, που μας έλεγαν ότι οι
περισσότερες ΜΕΘ είναι αχρείαστη πολυτέλεια. Δεν
ξέρουμε αν είχαν υπ’ όψη τους τον συγκεκριμένο μύκητα,
που αποδείχτηκε θανατηφόρος για νοσηλευόμενους στις
ΜΕΘ, στις οποίες, λόγω φόρτου εργασίας στα νοσοκομεία από τον COVID, δεν γινόταν σωστή αποστείρωση.
Γιατί η όλη υπόθεση μοιάζει να μας έλεγαν: Έτσι κι
αλλιώς θα πεθάνετε. Είτε σε ΜΕΘ από τον μύκητα, είτε
εκτός ΜΕΘ από τον ιό. Οπότε σωστά επιλέξαμε να μην
ανοίξουμε περισσότερες ΜΕΘ, αφού το αποτέλεσμα θα
ήταν το ίδιο!!!
-----------------------------------------------------------------------Έδωσε και πήρε το επιχείρημα «ποιος μπορεί να
απαγορεύσει στην Ουκρανία το δικαίωμα να ενταχθεί
στο ΝΑΤΟ» και να συνάψει έτσι συμμαχία με τη «δύση».
Θυμηθήκαμε, με αφορμή αυτό, την μήνι των ΗΠΑ έναντι
της Τουρκίας για την προμήθεια S400 από τη Ρωσία,
που αποτελεί μια μορφή συμμαχικής σχέσης, ανεξάρτητα από τη δική μας γνώμη γι’ αυτήν. Την έξαλλη προσπάθεια τους να ακυρώσουν τον αγωγό EAST MED 2
(Γερμανίας- Ρωσίας), πιέζοντας αφόρητα τη Γερμανία(!!!). Επίσης το έντονο πρεσάρισμα που δέχεται η
Σερβία, να συμφωνήσει με τις κυρώσεις, που επέβαλε
η «δύση» στη Ρωσία και να τις της επιβάλει, σε βάρος
της συμμαχίας της με τη Ρωσία. Και τέλος ήρθε το
κερασάκι των Νήσων Σολομώντος, όπου ΗΠΑ και
Αυστραλία- σύμφωνα με καταγγελίες του προέδρου της
μικρής αυτής χώρας- απείλησαν με στρατιωτική εισβολή στα νησιά, λόγω της στρατιωτικής συμφωνίας που
υπέγραψε η κυβέρνησή τους με την Κίνα. Δηλαδή συμφωνίες και συμμαχίες είστε ελεύθεροι να κάνετε μόνο
με εμάς, σας απαγορεύουμε να κάνετε με τους άλλους.
Τι θυμίζει η στάση αυτή των «δυτικών» ιμπεριαλιστών;
Το «τα δικά μου δικά μου και τα δικά σου δικά μου». Όχι
ότι οι άλλοι είναι καλύτεροι, αλλά λέμε τώρα…
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Μύρισαν εκλογές;
Ξαφνικά η κυβέρνηση,
εκεί που απέρριπτε μετά
βδελυγμίας κάθε σκέψη ή
αίτημα για ικανοποίηση
λαϊκών αναγκών, αντιμετώπιση εργατικών δυσκολιών,
της φτώχειας κλπ, προτάσσοντας το «λεφτόδεντρα
δεν υπάρχουν», ανακάλυψε ότι μπορούν να βρεθούν κονδύλια για «αύξηση» του κατώτερου μισθού,
χρηματοδότηση της χρήσης καυσίμων για τα -αυτοκίνητα, μέτρα «ελάφρυνσης» από την ακρίβεια στο
ρεύμα, πιθανή μείωση του
ΦΠΑ σε ορισμένα αγαθά,
περιθώρια για κατάργηση
της εισφοράς αλληλεγγύης στους εργαζόμενους
στο δημόσιο και θα δούμε
τι άλλο.
Όλα βέβαια για μια βραχυπρόθεσμη
περίοδο,
περίπου κάποιων μηνών ή
ενός χρόνου, αφού- το
παραδέχτηκε ο πρωθυπουργός, ενώ τα ίδια λένε
και οι ηγέτες σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες- οι προϋπολογισμοί και τα δημοσιονομικά περιθώρια δεν επιτρέπουν να καλυφθούν σε
βάθος περισσότερου χρόνου όλα τα κενά στα λαϊκά
εισοδήματα, που δημιουργούνται από την επίθεση
του μεγάλου κεφαλαίου σ’
αυτά. Κενά που θα συνεχίσουν- με βάση όλες τις
προβλέψεις στην ΕΕ- να
μεγαλώνουν, εφ’ όσον η
ακρίβεια δεν πρόκειται να
ανακοπεί, ειδικά σε ότι
εξαρτιέται από τις τιμές
των
υδρογονανθράκων
(φ.α., πετρέλαιο κ.α.),
άλλων μεθόδων παραγωγής ενέργειας (ΑΠΕ κλπ)
και εφ’ όσον ο πόλεμος
στην Ουκρανία, σαν επιπλέον βηματοδότης της
οικονομικής κρίσης, θα
συνεχίζεται άγνωστο για
πόσο διάστημα.
Μπορεί βέβαια ο πρωθυπουργός να προσπαθεί
να διατηρήσει το αφήγημα
πως οι εκλογές θα γίνουν
στο τέλος της τετραετίας,
αλλά τον διαψεύδουν οι
κινήσεις αυτές, που έχουν

καθαρό
προεκλογικό
«άρωμα». Ο καθένας μπορεί να σκεφτεί πως αν η
ΝΔ πήγαινε σε εκλογές
του χρόνου, με το λαό να
σέρνεται στην άθλια αυτή
κατάσταση, που είναι απόλυτα βέβαιο ότι θα χειροτερεύει, δεν θα είχε και τις
καλύτερες ελπίδες για
τους εκλογικούς στόχους
της.
Από την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ,
που έδειξε να αιφνιδιάζεται από τις κυβερνητικές
ενέργειες, έμεινε πίσω να
προσπαθεί να απαντήσει
στην παροχολογία της
κυβέρνησης με καταγγελίες και αντιπροτάσεις που
μοιάζουν «φτωχότερες»
από τις ΝΔτικές.
Τα αστικά επιτελεία
πάντως ετοιμάζουν και
προμοτάρουν τις βασικές
αστικές πολιτικές δυνάμεις
τους. Εκτός από το δίπολο
ΝΔ- ΣΥΡΙΖΑ μεγάλο βάρος
πέφτει στην προβολή τουενός ακόμη- «νέου σωτήρα», του Ν. Ανδρουλάκη,
Προέδρου του ΠΑΣΟΚ/
ΚΙΝΑΛ. Έτσι αποφάσισαν
κι αυτοί με ένα «παλλαϊκό»
δημοψήφισμα να ονομάσουν το κόμμα τους!
Και δώστου ο Ανδρουλάκης να λέει πως δεν θα
γίνει στήριγμα ούτε της ΝΔ
ούτε του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά την
ίδια στιγμή το ΠΑΣΟΚ
ψηφίζει σχεδόν όλα τα
νομοσχέδια της κυβέρνησης- χαρακτηριστικότατη
περίπτωση η συμφωνία για
τις βάσεις- στηρίζοντας

την πολιτική της, ενώ ταυτόχρονα αφήνει ανοιχτό το
ενδεχόμενο, ανάλογα με
τα αποτελέσματα των επόμενων εκλογών, να πλασαριστεί με τη μια ή την άλλη
πλευρά, αφήνοντας υπονοούμενα πως αυτό μπορεί
να γίνει αν δεν είναι ο
Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας
πρωθυπουργοί.
Σε κάθε περίπτωση
εμείς οι συνταξιούχοι
έχουμε πια τόση πολλή
αρνητική πείρα από τις
πολιτικές και των τριών
αυτών κομμάτων- αλλά και
των όποιων μικρών παρακολουθημάτων τους, που
το σύστημα πετάει εναλλάξ στην πολιτική σκηνή
για να απορροφά τη λαϊκή
δυσαρέσκεια-, ώστε δεν
πρόκειται να ξεγελαστούμε από τις προεκλογικές
ψεύτικες υποσχέσεις τους.
Έχουμε πλέον βγάλει τα
συμπεράσματά μας. Σωτήρες δεν υπάρχουν. Κανένα
αστικό κόμμα δεν πρόκειται να μας σώσει, αντίθετα
όλα θα συνεχίσουν την
αντισυνταξιουχική, αντιασφαλιστική πολιτική, όλα
θα εντείνουν την αντεργατική- αντιλαϊκή πολιτική
που απαιτεί και χαράζει το
μεγάλο κεφάλαιο. Εμείς οι
συνταξιούχοι- και με τις
ψήφους μας όποτε γίνουν
εκλογές- θα συνεχίσουμε
στο δρόμο του αγώνα που
έχουμε χαράξει. Μαζί με
τα παιδιά μας. Ο λαός θα
σώσει το λαό. Πάει και
τελείωσε!!!

Τα ψίχουλα της κυβέρνησης
για την «ελάφρυνση» των
βαρών στο λαϊκό εισόδημα
από τις τεράστιες αυξήσεις
στο ηλεκτρικό ρεύμα, στα καύσιμα, στα άλλα αγαθά και υπηρεσίες δεν αποτελούν λύση
στα λαϊκά προβλήματα. Λύση
είναι η ανάπτυξη των ταξικών
αγώνων για την κατάκτηση
νέων δικαιωμάτων.

Το ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ, η ΕΕ δεν
προστατεύουν τα συμφέροντα του ελληνικού λαού,
της χώρας μας, αλλά τα
δικά τους. Δεν πρόκειται
να πολεμήσουν υπέρ της
ελληνικής αστικής τάξης
κόντρα στην τουρκική,
αλλά θα βάλουν τον ελληνικό και τουρκικό λαό να
αλληλοσκοτωθούν για τα
κέρδη των μονοπωλίων
τους.

Ο Βελόπουλος, οι έλληνες,
οι ολιγάρχες και ο Οδυσσέας…
Μας έπιασε μια ολίγον
μαζοχιστική περιέργεια να
δούμε τι λέει ο αρχηγός
της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ, εν
όψει πιθανών εκλογών,
αφού ολίγος Βελόπουλος
δεν βλάφτει ποτέ. Κι έτσι
πέσαμε στην ομιλία του
στην Κοζάνη, απ’ όπου αλιεύσαμε τα κάτωθι μαργαριτάρια… Είπε λοιπόν ο
έτερος Κυριάκος:
- Ούτε δεξιοί ούτε αριστεροί ούτε κεντρώοι είμαστε, μόνο έλληνες. Πάντως
ο ίδιος σαν πολιτικός έχει
περάσει από κόμματα που
ήταν ή είναι «δεξιά», ή
«κεντροδεξιά»,
ή
«κεντρώα». Επίσης δεν
ξέρουμε αν είναι τόσο
καθαρόαιμος έλληνας σαν
επιχειρηματίας, αφού τις
καταθέσεις του τις έχει σε
γερμανικές τράπεζες…
- Η ΕΛΛ. ΛΥΣΗ θα εξυπηρετήσει την Ελλάδα και
όχι τους ολιγάρχες, όπου
ολιγάρχες ασφαλώς δεν
είναι άλλοι από τους μεγαλοεπιχειρηματίες,
που
έχουν τα κονέ στις κυβερνήσεις και τα κονομάνε
από τα χατίρια που τους
κάνουν. Αυτούς προφανώς
εννοεί ο έτερος Κυριάκος
ότι εξυπηρετούν οι «δεξιοί», αριστεροί» κλπ που
κυβερνάνε. Ναι αλλά ο
ίδιος είναι ολιγάρχηςπολυεπιχειρηματίας μάλιστα, αφού όπως παραδέχτηκε έχει πολλές επιχειρήσεις- «στις επιχειρήσεις
μου» είπε εν τη ρύμη του
λόγου. Δηλαδή σαν ολιγάρχης δεν θα επωφεληθεί
και λιγουλάκι από την ανώτερη κυβερνητική καρέκλα
στην οποία θα (αν) κάτσει
σαν πρωθυπουργός; Τίποτα; Καθόλου; Ούτε όσο
πατάει η γάτα; Και τι θα
κάνει αν του ζητήσουν
διευκολύνσεις οι άλλοι επιχειρηματίες, που συνεργάζεται μαζί τους; Θα τους
αρνηθεί;
- Θα καταργήσει κι
αυτός την εθνική προδοσία, τη συμφωνία των Πρε-

Το ποιηματάκι μας
Άιντε εργάτες οικοδόμοι
άιντε εργάτες στο λιμάνι
τόση δύναμη οι γροθιές σας
για το διάβολο λιβάνι.
Υποκύψαν οι αφέντες
βάλαν τις ουρές στα σκέλια,
κι υπογράψανε συμβάσεις,
που σας φέραν’ χαμογέλια.
Μια μεγάλη περηφάνια
σας στολίζει τα κεφάλια,
νικητές με τους αγώνες
χωρίς κλάψες, παρακάλια.
Δώσατε πολύ κουράγιο,
στείλατε τρανό σινιάλο,
στους εργάτες, στο λαό μας,
σ’ όσους λεν’ δεν πάει άλλο.

σπών, άμα γίνει κυβέρνηση. Άσε Κυριάκο Β΄, μας το
έταξε κι ο Κυριάκος Α΄, που
σήμερα, αμερικανοΝΑΤΟκώς σκεπτόμενος, την
εφαρμόζει μια χαρά. Και
μπορεί στα λόγια να εμφανίζεσαι «αντιαμερικάνος»,
«αντιγερμανός», «αντιευρωπαίος» και γενικά «αντι»,
αλλά είμαστε απόλυτα
βέβαιοι πως μόνο τέτοιος
δεν είσαι, αντίθετα σαν
καλός καπιταλιστής- ολιγάρχης θα γλύψεις εκεί
που δήθεν σήμερα φτύνεις…
- Θα ξαναλειτουργήσει
τις λιγνιτικές μονάδες της
ΔΕΗ, θα φτιάξει 40.000(!!!)
θέσεις εργασίας στην
Κοζάνη και θα παρέχει
δωρεάν ρεύμα(!!!) σε όλη
την περιοχή… Έχουμε
ακούσει προεκλογικά ταξίματα, αλλά αυτό ξεπερνάει
κάθε φαντασία… Δεν
ξέρουμε βέβαια αν ο Χριστός, σε κάποια επιστολή
του, του υποσχέθηκε να
τον βοηθήσει να κάνει ένα
τέτοιο θαύμα…
- Αποκάλυψε πως, από
αιώνες, υπάρχει εχθροπάθεια και μισελληνισμός για
την Ελλάδα (μόνο και από
όλους), που όμως δεν την
καταλαβαίνει… Τώρα άμα
δεν την καταλαβαίνει
αυτός που με τόση εμβρίθεια και σκέψη την ανακάλυψε, τι θέλει να κάνουμε
εμείς, που δεν έχουμε το
δικό του μυαλό, ούτε μας
στέλνει
επιστολές
ο
Ιησούς, να μας ενημερώνει
για τις ανθελληνικές συνομωσίες, που εξυφαίνονται
παντού σε όλο τον πλανήτη σε βάρος αυτού του
ενός και μοναδικού λαού,
που δεν υπάρχει δεύτερος
με τέτοια χαρίσματα και
ικανότητες, που τον γλωσσοτρώνε η ζήλεια και ο
φθόνος όλων των άλλων
κακομοίρηδων, άθλιων και
ελεεινών λαουτζίκων;
- Και τέλος μας έδωσε
τη χαριστική βολή. Μας
εξομολογήθηκε ότι η ΕΛΛ.

ΛΥΣΗ είναι σαν τον Οδυσσέα, που δεν πιάστηκε
κορόιδο, όπως ο Αχιλλέας,
που πήγε και σκοτώθηκε
έξω από την Τροία, αλλά
φερόμενος έξυπνα, με τον
Δούρειο Ίππο άλωσε την
Τροία και μετά ακολούθησε άλλο δρόμο για δέκα
χρόνια κι έφτασε στην
Ιθάκη όπου βρήκε ευημερία!!! Μάθαμε λοιπόν πως
ο Αχιλλέας δεν ήταν ο
ήρωας, που περιγράφουν
τα Ομηρικά έπη, αλλά ένας
βλάκας και μισός, που
χαράμισε τη ζωούλα του.
Δεύτερον, πως ο Οδυσσέας με μαγκιά, από μόνος
του διάλεξε την δεκάχρονη
περιπλάνηση πριν φτάσει
στην Ιθάκη κι όχι επειδή
τσάντισε τους θεούς, για
την άλωση της Τροίας και
του Ποσειδώνα, που του
σκότωσε τον γιο του Πολύφημο… Πάντως να του
θυμίσουμε πως ο Οδυσσέας δεν κακοπέρασε στα
δέκα
αυτά
χρονάκια,
παρέα με την μάγισσα
Κίρκη και τη θεά Καλυψώ…
Οπότε θα μας επιτρέψει να
αμφιβάλλουμε τι θα κάνει ο
Κυριάκος- Οδυσσέας, αν
συναντήσει κάποια Κίρκη ή
Καλυψώ στο δρόμο του.
Εκτός αν κατά βάθος αυτό
θέλει και το κρύβει πίσω
από τα παραμύθια για την
Ιθάκη… Και βέβαια πολύ
αμφιβάλλουμε αν θα είμαστε μαζί του. Γιατί κι ο
Οδυσσέας όταν ξεκίνησε
τη δεκάχρονη περιπέτειά
του, είχε μαζί και το λαό
του, τους ναύτες του, αλλά
στην Ιθάκη έφτασε ολομόναχος, αφού όλοι οι άλλοι
πνίγηκαν ή χάθηκαν… Μη
πάθουμε κι εμείς τα ίδια,
αν τον ακολουθήσουμε…
Και πάντως ομολογούμε,
πως δεν μπορέσαμε να
καταλάβουμε ποια Τροία
θα αλώσει ο ΚυριάκοςΟδυσσέας με το… Δούρειο
Άλογό του… Τόση πολλή
αλληγορία δεν την αντέξαμε… Έλεος βρε Κυριάκο
Β΄… Έλεος…

Γεμίζουν τη χώρα αμερικάνικες
βάσεις. Την μετατρέπουν σε πέρασμα των ΝΑΤΟικών στρατευμάτων
και όπλων κάθε είδους. Την κάνουν
πεδίο ασκήσεων ξένων στρατιωτικών δυνάμεων κάθε συμμάχου των
ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Εκχωρούν κάθε
σπιθαμή του ελληνικού εδάφους
για διευκόλυνση των ιμπεριαλιστικών σχεδίων ΗΠΑ, ΕΕ.
Αυτά δεν την καθιστούν πόλο
σταθερότητας και ασφάλειας,
αλλά εστία πολεμικών αντιπαραθέσεων, στόχο στρατιωτικών απαντητικών χτυπημάτων.

