Όλοι στην Απεργία της Πρωτομαγιάς. Όλοι στις
Πρωτομαγιάτικες Απεργιακές Συγκεντρώσεις.
Συνεχίζουμε τους Αγώνες.
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ΑΠΡΙΛΗΣ 2022 Όργανο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος ΙΚΑ & ΕΤΜ Αριθμ. Φύλλου 473
Της... σύνταξης
Όσοι πιέζουν το λαό να πάρει θέση υπέρ των «δυτικών» απόψεων για τον
πόλεμο στην Ουκρανία, που απηχούν τις επιλογές των αμερικανοΝΑΤΟικών
ιμπεριαλιστών, αλλά και των ευρωπαίων για ανοιχτή σύγκρουση με τη Ρωσία
και τα ιμπεριαλιστικά συμφέροντα των ρωσικών μονοπωλίων, πήραν την απάντηση από τον ίδιο τον Ζελένσκι.
Στην τηλεοπτική παρουσία- ομιλία του προς το «ενθουσιώδες κοινό» του
στην ελληνική βουλή, που απάρτιζαν οι βουλευτές της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, του
ΣΥΡΙΖΑ και ολίγου ΜΕΡΑ25, ξεκαθάρισε πως η πολιτική ηγεσία του στην
Ουκρανία είναι άρρηκτα δεμένη με την πολιτική- στρατιωτική παρουσία
των νεοναζιστών του τάγματος Αζόφ!!
Η επιλογή του να προσπαθήσει να συγκινήσει τον ελληνικό λαό, βγάζοντας
στο πάνελ δυο ναζιστικά μαντρόσκυλα, ήταν απόλυτα… πετυχημένη!!! Πραγματικά μας συγκίνησε… Γιατί με την δική του «απλή» αυτή κίνηση, μας αποκάλυψε την ξεφτίλα της κυβέρνησης, των άλλων αστών πολιτικών υποστηρικτών του. Και έπεισε ακόμα κι όσους μέσα στο λαό είχαν δισταγμούς για το
ρόλο του, πως αυτός είναι το ίδιο βρώμικος όσο και οι υποκινητές του, που
τον χρησιμοποίησαν σαν τον «χρήσιμο ηλίθιο» για να παίξει το παιχνίδι τους,
στην αντιπαράθεσή τους με τους ρώσους ανταγωνιστές τους. Όσο βρώμικος
είναι και ο ρόλος της ρώσικης πολιτικής ηγεσίας, που δεν δίστασε, για χάρη
των συμφερόντων των δικών της μονοπωλίων να ρίξει στη φωτιά του πολέμου
δυο λαούς, που έζησαν μονιασμένοι, αδερφωμένοι, ειρηνικά 70 χρόνια στη
Σοβιετική Ένωση.
Αν μας ζητούν λοιπόν να πάρουμε θέση, να πούμε με ποια από τις δύο βρώμικες πολιτικές ηγεσίες, του Ζελένσκι ή του Πούτιν, είμαστε…
Αν μας ζητούν να υποστηρίξουμε τις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες των ΗΠΑ,
της ΕΕ, του ΝΑΤΟ απέναντι στην άλλη κλίκα και κολιγιά της Ρωσίας και της
Κίνας…
Αν απαιτούν να δηλώσουμε πίστη στα δολοφονικά όπλα των «δυτικών» φιλοναζιστικών- αντικομμουνιστικών «αξιών» και να αποκηρύξουμε τα παρόμοια
των «ανατολικών» φιλοφασιστικών- αντικομμουνιστικών «αξιών»…
Αν θέλουν σώνει και καλά να προτιμήσουμε τα τάγματα της νεοναζιστικής
Αζόφ και των αμερικανών «εθελοντών» βετεράνων δολοφόνων των πολέμων στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ και αλλού της ουκρανικής πλευράς από τα
τάγματα των Τατάρων και των Σύριων μισθοφόρων της ρωσικής πλευράς…
Αν θέλουν να μας πείσουν πως τα εγκλήματα πολέμου σε βάρος του άμαχου
πληθυσμού στην Ουκρανία προέρχονται μόνο από τη ρώσικη πλευρά, ενώ η
ουκρανική είναι «αθώα του αίματος» αυτού του λαού…
Αν μας κουνούν το δάχτυλο, που λυπούμαστε το ίδιο για τη δολοφονία
ουκρανών στρατιωτών και ρώσων στρατιωτών…
Αν επιμένουν να θέλουμε να πιστεύουμε μόνο τη στημένη προπαγάνδα της
Ουκρανικής και ΝΑΤΟικής πλευράς και όχι εκείνη της ρώσικης…
Αν επιμένουν να διαλέξουμε αν θα είμαστε «το μενού» (όπως είπε ο αρχηγός του ΓΕΕΘΑ μας) στο πιάτο της ΝΑΤΟικής ανθρωποφαγίας ή στόχος
των ρώσικων πυραυλικών αντιποίνων (όπως προειδοποίησε ο Πούτιν)…
Αν μας καλούν να επιλέξουμε από ποια μονοπώλια της ενέργειας θέλουμε να
είμαστε εξαρτημένοι, τα αμερικάνικα ή τα ρώσικα, να τα πληρώνουμε πανάκριβα για να βιώνουμε την ενεργειακή φτώχεια…
Τότε τους δηλώνουμε άλλη μια φορά ότι η εργατική τάξη, οι εργαζόμενοι,
η νεολαία, ο λαός της χώρας μας, σε πλήρη αντιδιαστολή με τις προτιμήσεις της κυβερνητικής και αστικής πολιτικής ηγεσίας:
- Δεν συμπαραστεκόμαστε ούτε στον Ζελένσκι, ούτε στον Πούτιν… Συμπαραστεκόμαστε στους λαούς και της Ουκρανίας και της Ρωσίας…
- Δεν στοιχιζόμαστε πίσω από καμία ομάδα ληστών- ιμπεριαλιστών… Στοιχιζόμαστε πίσω από τα εργατικά και λαϊκά συμφέροντα στις δύο χώρες, στην
πάλη να σταματήσει αμέσως ο πόλεμος…
- Καταδικάζουμε την φιλοναζιστική, φιλοφασιστική αντικομμουνιστική ιδεολογία και πολιτική και των δύο ηγεσιών…
- Εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας και για τους ναζιστές του Αζόφ και
για τους φασίστες Τάταρους, και για τους με δολάρια πληρωμένους αμερικανούς μισθοφόρους και για τους με ρούβλια πληρωμένους Σύριους
μισθοφόρους…
- Καταγγέλλουμε σαν υπεύθυνους για τη σφαγή και την τραγωδία του ουκρανικού λαού τις ηγεσίες και των δύο εμπόλεμων πλευρών…
- Ναι, λυπούμαστε το ίδιο για τα θύματα της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης
και των δύο στρατών…
- Δεν πιστεύουμε καμία από τις δύο προπαγάνδες. Είναι και οι δύο όμοια
άθλιες πλευρές του βρώμικου ένοπλου πολέμου…
συνέχεια στη σελ. 2
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Δεν αντέχουμε τις περικοπές. Δεν αντέχουμε την ακρίβεια. Απαιτούμε να ζήσουμε
με τις συντάξεις που πληρώσαμε και τις περικόψατε και
όχι με τα ψίχουλα της κοροϊδίας.
Δώστε τώρα αυξήσεις σε
όλες τις συντάξεις, αποδώστε τα πληρωμένα δώρα μας,
τα αναδρομικά, το 0.5% του
ΑΕΠ
Να εκδοθούν άμεσα οι
συντάξεις μας, να σταματήσει η κοροϊδία με τα λογισμικά και τις ιδιωτικές εταιρίες
που τα διαχειρίζονται , να
σταματήσουν οι περικοπές
στα εφάπαξ.
Να αποδοθούν τώρα οι
παρακρατημένες συνδρομές
στις συνδικαλιστικές οργανώσεις
Να γίνει τώρα άμεσα πρόσληψη γιατρών και νοσηλευτών στα νοσοκομεία, να
ανοίξουν αυτά που έχουν
κλείσει. Να δημιουργηθούν
παντού δημόσιες δομές
οίκων ευγηρίας.
Να καταργηθεί η αντεργατική – αντιλαϊκή – αντιασφαλιστική νομοθεσία και η
φοροληστεία
Να ανακεφαλαιοποιηθούν
τώρα τα ασφαλιστικά μας
ταμεία
Είμαστε ξανά στο ιερό
πεζοδρόμιο του αγώνα και
διεκδικούμε ό,τι έχουμε πληρώσει με την δουλειά μας.
Δεν χρωστάμε σε κανέναν,
δεν δανειστήκαμε, δεν μας
χαρίστηκετίποτα.
Όσοι μέχρι σήμερα κυβερνήσατε είστε όλοι υπεύθυνοι
για την καταστροφή μας.
Αρκετά έχετε ταλαιπωρήσει
τους πραγματικούς παραγωγούς του πλούτου με τις
κοροϊδίες, τις ψεύτικες υποσχέσεις, τα ψίχουλα που μοιράζετεκαι τις στημένες αντιπαραθέσεις σας,για να υποδαυλίζετε διαφορές –που
εσείς έχετε δημιουργήσει
ανάμεσα στους ταλαιπωρημένους, για να εξαγοράζετε
ψήφους και θύματα σε κάθε
εκλογές, για να συνεχίζετε τη
δική μας καταστροφή και
αυτή των παιδιών μας.
Έρχεται θύελλα. Τώρα σε
όλα τα άλλα ζούμε έναν κατα-

στρεπτικό
ιμπεριαλιστικό
πόλεμο με την βάρβαρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία,
την οποία καταδικάζουμε,
απαιτούμε να σταματήσει και
να σταματήσει κάθε εμπλοκή
της Χώρας μας. Ήδη πληρώνουμε και εμείς τα αποτελέσματά του.
Να σταματήσουν οι αυταπάτες, να βγούμε τώρα μαζικά
στον δρόμο του αγώνα.
Λύσεις στα καυτά προβλήματά μας δεν θα δώσουν τα
δικαστήρια, οι νομικοί και οι
παρουσιαστές των πρωινών
εκπομπών. Καμιά επανάπαυση. Μας τσάκισαν τα δικαιώματα την περίοδο της κρίσης
που οι επιχειρηματικοί όμιλοι
δημιούργησαν, τώρα συνεχίζουν στο όνομα της λεγόμενης ανάπτυξης στον ίδιο
δρόμο.
Είμαστε στο δρόμο του
αγώνα,. Συνεχίζουμε σταθερά
σε αυτόν τον μονόδρομο γιατί
μέσα από την δράση και τους
αγώνες καταφέραμε να αποκρούσουμε, να καθυστερήσουμε αντιλαϊκά και αντισυνταξιουχικά μέτρα. Σωτήρες
δεν υπάρχουν, μόνο με μαζική
συμμετοχή και δράση μπορούμε να σταματήσουμε αυτή
την καταστροφή που ζούμε
και τα νέα μέτρα που μαγειρεύονται για να ολοκληρωθεί.
Συνεχίζουμε. Με την οργάνωση εννέα Περιφερειακών
Πανσυνταξιουχικών συγκεντρώσεων, από τον Έβρο
μέχρι την Κρήτη και απαιτούμε να μας αποδοθούν όλα
αυτά που αδίκως για πάνω
από δέκα χρόνια μας περικό-

πτουν, να σταματήσουν οι
νέες μειώσεις.
------------------------------------Στη διάρκεια της συγκέντρωσης και πορείας των
συνταξιούχων της Αττικής
στην Αθήνα, υπήρξε αγωνιστική συνάντηση με εργαζόμενους που διαδήλωναν έξω
από το υπουργείο Ανάπτυξης,
απαιτώντας άμεσα μέτρα
υπέρ του λαϊκού εισοδήματος
απέναντι στην ακρίβεια στο
ρεύμα, στα καύσιμα, στα είδη
πρώτης ανάγκης και στη
συνέχεια η πορεία κατευθύνθηκε στη βουλή, περνώντας
από το υπουργείο εργασίας.
Αντιπροσωπεία της ΣΕΑ
συναντήθηκε με στελέχη του
υπουργείου, στα οποία παρέδωσε το πλαίσιο με τα αιτήματα της συγκέντρωσης και
ζητήθηκε συνάντηση με τον
υπουργό Κ. Χατζηδάκη.
Επίσης εκ μέρους του
υπουργείου υπήρξε η δέσμευση ότι από το καλοκαίρι θα
αρχίσουν να υλοποιούνται,
μέσω του ΟΑΕΔ, προγράμματα κοινωνικού και θεραπευτικού τουρισμού, χρηματοδοτούμενα από τις παρακρατούμενες εισφορές των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ, προς τους
δικαιούχους. Σημειώνουμε
πως τα αποθεματικά αυτών
των παρακρατήσεων είχαν
ανέλθει στο ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ!!! Αυτό αποτελεί άλλη μία επιτυχία της
προσπάθειας και αγωνιστικής
πίεσης του κινήματός μας,
μέσω της ΣΕΑ.
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Οι Περιφερειακές Συγκεντρώσεις
Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε όπως είχε σχεδιαστεί. Χιλιάδες συνταξιούχοι σε όλη τη χώρα, ανταποκρινόμενοι στο
κάλεσμα των σωματείων τους, συμμετείχαν στις κεντρικές κινητοποιήσεις που έγιναν στις πόλεις που πρόβλεπε το
πρόγραμμα. Με πούλμαν από όλες τις πόλεις των περιφερειών συγκεντρώθηκαν και διαδήλωσαν τα αιτήματά τους,
την απαίτηση να παρθούν άμεσα μέτρα προστασίας του εισοδήματός τους από την ακρίβεια, που θερίζει το βιοτικό
τους επίπεδο.

Πανεργατική πανελλαδική
Απεργία 6 Απρίλη 2022

Ταυτόχρονα βροντερή ήταν η έκφραση της απόφασης να μην σταματήσουν τους αγώνες και τη δράση τους στο
επόμενο διάστημα, αλλά να συνεχίσουν, μαζί με το εργατικό κίνημα την πάλη για την ικανοποίηση των εργατικών- λαϊκών
αιτημάτων. Ανανέωσαν παντού το ραντεβού στις μεγάλες Απεργιακές συγκεντρώσεις της φετινής Πρωτομαγιάς.

Αντί κειμένων παραθέτουμε τις φωτογραφίες από τις συγκεντρώσεις
Τρίπολη 11/4/2022
Κατερίνη 12/4/2022

Αθήνα

Θήβα 11/4/2022
Πάτρα 13/4/2022
Θεσσαλονίκη

Λάρισα 12/4/2022

Πρέβεζα 13/4/2022

Καβάλα 12/4/2022

Ρέθυμνο 15/4/2022

Της... σύνταξης
συνέχεια από τη σελ. 1
- Αγωνιζόμαστε για την έξοδο της χώρας μας από το
ΝΑΤΟ, την κατάργηση των ξένων βάσεων, τη μη συμμετοχή των ενόπλων δυνάμεών μας στα ιμπεριαλιστικά
σχέδια και επεμβάσεις, ώστε ούτε ΝΑΤΟικό «μενού» να
γίνουμε, ούτε στόχος ρώσικων βομβαρδιστικών…
- Παλεύουμε για την λαϊκή- κοινωνική ιδιοκτησία και
ανάπτυξη των δικών μας ενεργειακών πηγών με βάση τις
ανάγκες μας, ώστε να μην είμαστε εξαρτημένοι από
κανένα ξένο μονοπώλιο…
Αυτός είναι ο παλικαρίσιος, ευθύς και ντόμπρος
αντιιμπεριαλιστικός- φιλειρηνικός- αγωνιστικός λαϊκός
λόγος απέναντι στον ξεδιάντροπο, ξεφτιλισμένο αστικό φιλοπόλεμο,

yes-ma’am-ίστικο και yes-sir-ίστικο

(προς την Νούλαντ και τον Πάιατ) φαφλαταδισμό των
πολιτικών υπαλλήλων του κεφαλαίου και των αμερικανοΝΑΤΟικών…

Καμία εμπλοκή, καμία συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς
πολέμους. Έξω το ΝΑΤΟ κι οι
αμερικανοί. Να κλείσουν όλες
οι ξένες βάσεις

Ο απόηχος της μεγαλειώδους απεργιακής κινητοποίησης είναι πολύ δυνατός. Θα σμίξει με εκείνον της Πρωτομαγιάς, με αυτόν των αγωνιστικών κινητοποιήσεων που
έγιναν στο μεσοδιάστημα ή θα γίνουν στο επόμενο σε
κλάδους και χώρους δουλειάς για την υπογραφή ΣΣΕ,
αυξήσεις στους μισθούς, κατοχύρωση δικαιωμάτων και
εργοδοτικών δεσμεύσεων. Συναντήθηκε με τις τοπικές
και περιφερειακές συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια των
συνταξιούχων πριν και μετά την απεργία.
Για την επιτυχία της Απεργίας προηγήθηκε ένα μπαράζ δράσεων των ταξικών συνδικαλιστικών δυνάμεων.
Συνδικάτα, σωματεία, Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες
με συσκέψεις, εξορμήσεις, ενημερώσεις, μοίρασμα υλικού, συζητήσεις για τα αιτήματα, συνεδριάσεις ΔΣ, συνελεύσεις και αποφάσεις για τη συμμετοχή.
Η συμμετοχή στην Απεργία τράνταξε κυβέρνηση και
εργοδοσία με την … ησυχία που υπήρξε στους χώρους
δουλειάς στις 6 του Απρίλη, αφού δεν «γύρισε γρανάζι»
χωρίς τους εργαζόμενους που απέργησαν. Σε εκατοντάδες επιχειρήσεις οι πόρτες δεν άνοιξαν, τα ρολά δεν
ανέβηκαν, κάρτες παρουσίας δεν χτύπησαν.
Στα λιμάνια οι κάβοι δεν λύθηκαν. Στην COSCO δεν
άδειασε κοντέινερ. Στα ναυπηγεία δεν χτύπησε «ματσακόνι». Στα εργοστάσια δεν κύλησαν οι ιμάντες. Τα μηχανάκια των ντελιβεράδων μαρσάρησαν στις πλατείες των
συγκεντρώσεων. Στη Λάρυμνα η ΛΑΡΚΟ… έκλεισε από
την ζωντανή περιφρούρηση των εργατών. Στα γιαπιά δεν
απλώθηκε τσιμέντο. Στις υπηρεσίες δεν πατήθηκε το
enter στα κομπιούτερ. Στα νοσοκομεία οι ασθενείς ένιωσαν τη σιγουριά πως οι ήρωες ήταν δίπλα τους κι ας
απεργούσαν. Οι μίζες στα ΜΜΜ δεν έβαλαν μπρος τις
μηχανές.
Κουρελιάστηκε για άλλη μια φορά ο νόμος Χατζηδάκη, η δικαστική κήρυξη των απεργιών στα ΜΜΜ παράνομων… κηρύχτηκε παράνομη από τους απεργούς!!
Κι ένας μεγάλος ενθουσιασμός γέμισε τις πλατείες,
τις πόλεις στον αχό των συνθημάτων δεκάδων χιλιάδων
απεργών, ανέργων, φοιτητών, συνταξιούχων, αυτοαπασχολουμένων, αγροτών. Κυριάρχησαν αυτά της διεκδίκησης αυξήσεων στους μισθούς, υπογραφών ΣΣΕ, μέτρων
πραγματικής ανακούφισης του λαού απέναντι στην ακρίβεια, ενίσχυσης του δημόσιου ΣΥ, εργασιακών δικαιωμάτων, μόνιμης σταθερής δουλειάς.
Φυσικά στην προμετωπίδα ήταν τα συνθήματα καταδίκης του πολέμου στην Ουκρανία, όλων των ιμπεριαλιστών υπαίτιων γι’ αυτόν, ενάντια στην εμπλοκή της
χώρας μας στις πολεμικές επεμβάσεις του ΝΑΤΟ και των
ΗΠΑ.
Στη συγκέντρωση της Αθήνας στο Σύνταγμα οι χιλιάδες διαδηλωτές γέμισαν το δρόμο μπροστά στη βουλή.
Στην ομιλία του ο Β. Συρίγος, γενικός γραμματέας της
Ομοσπονδίας Οικοδόμων και μέλος της Εκτελεστικής
Γραμματείας του ΠΑΜΕ τόνισε: «Η σημερινή απεργία
είναι έμπρακτη απάντηση στην κυβέρνηση της ΝΔ, στα
συνέχεια στη σελ. 3
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Πανεργατική πανελλαδική
Απεργία 6 Απρίλη 2022
συνέχεια από τη σελ. 2
άλλα αστικά κόμματα, στον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ… στην
μεγαλοεργοδοσία, που όλοι μαζί τρομοκρατούν και
εκβιάζουν τους εργαζόμενους. Ότι τώρα δεν είναι ώρα
για διεκδικήσεις… για αγώνες, για να ανακουφιστούν τα
εργατικά και λαϊκά νοικοκυριά από το κύμα ακρίβειας που
εξανεμίζει το εισόδημά τους.
Δεν είναι δυνατόν την ίδια στιγμή που οι ελληνικές
κυβερνήσεις είναι πρώτες στις ΝΑΤΟικές δαπάνες, να
κουνάνε το δάχτυλο στους εργαζόμενους, να επικαλούνται τις "αντοχές" της οικονομίας και να μας λένε ότι
πρέπει να ζούμε με ψίχουλα. Είναι απάντηση στην κυβέρνηση και στους επιχειρηματικούς ομίλους, που σχεδιάζουν να επιβάλουν, με βάση τον νόμο-έκτρωμα Βρούτση-Αχτσιόγλου, νέες αυξήσεις-ψίχουλα στον κατώτατο
μισθό. Οι εργαζόμενοι, τα συνδικάτα δεν συμβιβάζονται,
αλλά απαιτούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς
στους κλάδους και στις επιχειρήσεις...
Η σημερινή απεργία γίνεται σε περίοδο ενός ακόμα
ιμπεριαλιστικού πολέμου στη γειτονιά μας, όπου το σύνολο των αστικών κομμάτων… στρατεύτηκαν με το ένα από
τα δύο ιμπεριαλιστικά στρατόπεδα και στηρίζουν ενεργά
τους ΝΑΤΟικούς συμμάχους τους... Όλος ο προπαγανδιστικός μηχανισμός λοιδόρησε, χλεύασε και επιτέθηκε σε
όποιον δεν στρατεύθηκε με κανένα ιμπεριαλιστικό στρατόπεδο, σε όποιον μίλησε για ιμπεριαλιστικό πόλεμο και
διατράνωσε την αλληλεγγύη του στον ουκρανικό λαό...
Καλούμε τα συνδικάτα να προχωρήσουν σε καλά
οργανωμένη ενημέρωση, εξασφαλίζοντας σε κάθε βήμα
την όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή των εργαζομένων σε
αγώνα για τη διεκδίκηση ΕΓΣΣΕ και ΣΣΕ με πρόβλεψη
«ρήτρας αναπροσαρμογής» για τον μισθό με βάση τον
πληθωρισμό…
Η πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ έχει πάρει σαφή θέση, με
βάση τις αντοχές της οικονομίας και τα συμφέροντα των
επιχειρηματικών ομίλων, ενώ δεν παρέλειψε να στρατευθεί και στο ζήτημα του πολέμου με το ευρωΝΑΤΟικό
στρατόπεδο… Η εμφάνισή της μετά από 4 χρόνια απουσίας από οποιαδήποτε κινητοποίηση έχει να κάνει και με
την προεκλογική περίοδο και την προσπάθεια να εκφράσει τη σοσιαλδημοκρατία στο κίνημα… Εάν είχαμε ακούσει τις παροτρύνσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και περιμέναμε τις εκλογές, τότε δεν θα είχαν μείνει στην εργασία
τους οι 1.200 εργάτες της ΛΑΡΚΟ, δεν θα είχαν παλέψει
οι οικοδόμοι για τη Σύμβαση, θα έπρεπε να έχουν παραιτηθεί από τον αγώνα οι εργαζόμενοι στα Πετρέλαια, στα
Λιπάσματα και στην COSCO...
Συνεχίζουμε τον ανυποχώρητο αγώνα… με κλιμάκωση
των αγώνων μας την Πρωτομαγιά. Αυτή η Πρωτομαγιά
έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί ο λαός μας δοκιμάζεται σε
συνθήκες ενός νέου ιμπεριαλιστικού πολέμου και πληρώνει πανάκριβα τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων.
Εμείς όμως δεν διαλέγουμε στρατόπεδο ληστών. Είμαστε με τους λαούς, ενάντια στη φτώχεια, στον πόλεμο,
στην προσφυγιά, στην εκμετάλλευση… αυτό το μήνυμα
πρέπει να κυριαρχήσει στις συγκεντρώσεις των συνδικάτων, την Κυριακή της Πρωτομαγιάς… σε κάθε πόλη της
Ελλάδας».

Τους πολέμους δεν τους
κάνουν οι λαοί. Τους
κάνουν οι ιμπεριαλιστές
για τα συμφέροντα των
μονοπωλίων τους. Δεν
νοιάζονται ούτε για τους
άλλους, ούτε για τους
δικούς τους λαούς, που
σκοτώνονται για των
αφεντάδων τους τα
πλούτη

Απρίλης 2022

Η επίθεση της αστυνομίας σε
απεργούς
Η αδυναμία της κυβέρνησης να δυσκολέψει, να παρεμποδίσει την πραγματοποίηση της απεργίας μετατράπηκε σε μια λυσσαλέα επίθεση στους απεργούς της Θεσσαλονίκης, που με την πορεία τους έφτασαν στο λιμάνι
της πόλης για να εκφράσουν την αποφασιστική καταδίκη
του λαού μας ενάντια στην αμερικανοΝΑΤΟική και
κυβερνητική επιχείρηση μεταφοράς στρατιωτικού υλικού
στην Ανατολική Ευρώπη από ΝΑΤΟικό πλοίο.
Οι διαδηλωτές, βροντοφωνάζοντας ασταμάτητα συνθήματα, όπως «Θεσσαλονίκη λιμάνι των λαών- όχι ορμητήριο των ιμπεριαλιστών», «ούτε γη ούτε νερό- στους
φονιάδες των λαών», «ΗΠΑ και Ρωσία τη Γη ξαναμοιράζουν- με των λαών το αίμα τα σύνορα χαράζουν», «οι
φαντάροι είναι του λαού παιδιά- έξω από τα σύνορα δεν
έχουνε δουλειά», κατάφεραν να φτάσουν στο βρετανικό
πλοίο και να πετάξουν κόκκινη μπογιά, να γράψουν το
σύνθημα «ΝΑΤΟ killers go home». Εκεί δέχτηκαν την επίθεση των ΜΑΤ, που με άγρια χτυπήματα, σύρσιμο στο
έδαφος, τραυματισμούς (δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο) χημικά και χειροπέδες (και σε δημοσιογράφο του
Ριζοσπάστη) συνέλαβαν 11 από αυτούς και τους οδήγησαν στην αστυνομική διεύθυνση.
Αμέσως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη οργανώθηκαν
συγκεντρώσεις συμπαράστασης στους συλληφθέντες
από εργαζόμενους και νεολαίους, έξω από την έδρα
της αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη και στο υπουργείο
ΠροΠο στην Αθήνα, που καταδίκασαν την κυβερνητική
και αστυνομική καταστολή, απαίτησαν την άμεση απελευθέρωσή τους και την απόσυρση όλων των στημένων κατηγοριών.
Κάτω από την πίεση των συγκεντρώσεων οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ θα οδηγηθούν σε
δικάσιμο με κατασκευασμένες και προβοκατόρικες κατηγορίες.

Λεφτόδεντρα υπάρχουν για
τους ολιγάρχες, τους πλουτοκράτες, του επενδυτές, τους
επιχειρηματίες.
Δεν βρίσκονται για τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τη νεολαία, το λαό

ΣΕΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 8/4/2022
Για την αστυνομική επίθεση στους απεργούς
στη Θεσσαλονίκη
Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Συνταξιούχων καταγγέλλει και καταδικάζει την αναίτια και βάρβαρη παρέμβαση των δυνάμεων καταστολής στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης σε βάρος απεργών και άλλων αγωνιστών του εργατικού – λαϊκού κινήματος.
Οι συνταξιούχοι έχουμε ζήσει στο πετσί μας ανάλογες
παρεμβάσεις προκειμένου οι κυβερνήσεις να επιβάλουν
την επικίνδυνη και αντιλαϊκή πολιτική τους δια πυρός και
σιδήρου.
Γι’ αυτό καταδικάζουμε την άγρια καταστολή και εκδικητική συμπεριφορά της κυβέρνησης σε αγωνιστές που
το μόνο τους αδίκημα ήταν να παλεύουν για τα δικαιώματα τους στη δουλειά, στην υγεία, στις συντάξεις και
ενάντια στους καταστρεπτικούς πολέμους.
Η ΣΕΑ συνταξιούχων απαιτεί την ανάκληση των άδικων κατηγοριών των εργαζομένων και καλεί όλους τους
συνταξιούχους της Χώρας μας να καταδικάσουν και να
καταγγείλουν και αυτή αλλά και κάθε άλλη τέτοια ενέργεια και συμπεριφορά.
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ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Παναττικό Συλλαλητήριο 22 Μάρτη
Στα πλαίσια του εξάμηνου προγραμματισμού κινητοποιήσεων που αποφάσισε η ΣΕΑ (μέχρι τον Ιούνη) πραγματοποιήθηκε το Παναττικό συλλαλητήριο στις 22
Μάρτη, με συγκέντρωση στην Πλ. Κλαυθμώνος και
πορεία στο υπουργείο Οικονομικών, όπου υπήρξε συνάντηση αντιπροσωπείας της ΣΕΑ με τον υπουργό Χρ.
Σταϊκούρα.

Για άλλη μια φορά ο καιρός δεν ήταν μαζί μας. Έκανε
τσουχτερό κρύο. Από την άλλη το ξαναφούντωμα της
πανδημίας με άνοδο των σκληρών δεικτών επηρέασε και
απέτρεψε πολλούς συναδέλφους να πάρουν μέρος στη
συγκέντρωση.
Παρ’ όλα αυτά η συγκέντρωση ήταν μεγάλη. Πολλές
εκατοντάδες συνταξιούχοι ήταν παρόντες, δυναμικά και
με αποφασιστικότητα διαδήλωσαν τα αιτήματα που προβάλλει η ΣΕΑ για την περίοδο αυτή.
Το ζήτημα της «ακρίβειας που κλέβει τη σύνταξη και
τη ζωή μας», το αίτημα για αυξήσεις στις συντάξεις κυριάρχησαν.
Την κεντρική ομιλία στη συγκέντρωση έκανε ο Χρήστος Μπουρδούκης, πρόεδρος της ομοσπονδίας Συνταξιούχων Πολιτικών Υπαλλήλων Δημοσίου, που σημείωσε
ότι οι συνταξιούχοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με το κύμα της
ακρίβειας, που εκδηλώθηκε και πριν από τον πόλεμο, ο
οποίος, όπως είπε, «γίνεται για τα συμφέροντα των
λίγων, αλλά την πληρώνουν οι πολλοί»! Χαρακτήρισε τα
μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τους συνταξιούχους ψίχουλα και κοροϊδία, καθώς δεν τους προσφέρουν καμία ουσιαστική προστασία και κάλεσε την
κυβέρνηση να σταματήσει τον εμπαιγμό σε βάρος
τους.
Στην παρέμβασή του ο Δ. Κουμπούρης πρόεδρος της
Ομοσπονδία μας ανακοίνωσε το πρόγραμμα κινητοποιήσεων της ΣΕΑ και κάλεσε τους συνταξιούχους να πάρουν
μαζικά μέρος στις απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη
χώρα στις 6 Απρίλη, μαζί με τους απεργούς εργαζόμενους.
Σύντομους χαιρετισμούς απηύθυναν στους συγκεντρωμένους οι εκπρόσωποι των άλλων οργανώσεων, που
συσπειρώνονται στη ΣΕΑ.
Στην κινητοποίηση παραβρέθηκαν αντιπροσωπείες
της ΕΓ του ΠΑΜΕ και της ΠΕΑΕΑ – ΔΣΕ.
Στην αρχή της συγκέντρωσης κρατήθηκε ενός λεπτού
σιγή στη μνήμη του Παναγιώτη Βαβουγιού, ο οποίος
υπήρξε για πολλά χρόνια πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Συνταξιούχων Πολιτικών Υπαλλήλων Δημοσίου και
«έφυγε» από τη ζωή στις 25 Φλεβάρη.
Ακολούθησε μαχητική πορεία στο υπουργείο Οικονομικών με κεντρικό σύνθημα «Όλοι στους δρόμους ξεσηκωμός- να μην πεινάσει ο λαός». Ταυτόχρονα, καταδικάζοντας τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, φώναξαν χαρακτηριστικά: «Μας φάγανε μισθούς, φέρνουν ανεργία- τώρα τα
παιδιά μας τα στέλνουν στα σφαγεία»! Στη συνάντηση
της αντιπροσωπείας τους με τον Χρ. Σταϊκούρα οι συνταξιούχοι έθεσαν όλα τα βασικά αιτήματα, παίρνοντας την
απάντηση από τον υπουργό ότι οι οικονομικές συγκυρίες
δεν επιτρέπουν την απόδοση κάτι παραπάνω από αυτά
που εξήγγειλε η κυβέρνηση.
Στην ενημέρωση που έκανε ο Δήμος Κουμπούρης
στους συγκεντρωμένους μετά τη συνάντηση, τόνισε πως
«η πολιτική της κυβέρνησης δεν μπορεί να δώσει
λύσεις στα προβλήματα, γιατί αυτή καθορίζεται από τα
συμφέροντα των πολυεθνικών και όχι από τις ανάγκες
των συνταξιούχων και των εργαζομένων» και έστειλε το
μήνυμα πως η κυβέρνηση δεν θα ξεμπερδέψει εύκολα
με τους συνταξιούχους και τους αγώνες τους.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩ
Πολλά σωματεία της Ομοσπονδίας εξέδωσαν ψηφίσματα και ανακοινώσεις καταδίκης και καταγγελίας της βάρβαρης επίθεσης της αστυνομίας- κατ’ εντολή της κυβέρνησης- στους απεργούς της Θεσσαλονίκης, που εκφράζοντας το αντιιμπεριαλιστικό φρόνημα του λαού, εκδήλωσαν
την αντίθεσή τους στην επιχείρηση μεταφοράς ΝΑΤΟικού πολεμικού εξοπλισμού στην Ανατολική Ευρώπη.
Το ίδιο εξέδωσαν ανακοινώσεις συμπαράστασης στους εργαζόμενους στην ΤΡΕΝΟΣΕ που αρνήθηκαν να πάρουν μέρος στη μεταφορά
μέσω σιδηροδρόμων παρόμοιου υλικού.
Ακόμη ανακοινώσεις κυκλοφόρησαν όλα τα σωματεία ενάντια στο πόλεμο στην Ουκρανία, καταδίκης της ρώσικης εισβολής και της εμπλοκής της χώρας στα αμερικανοΝΑΤΟικά σχέδια, αλλά και ενάντια στην ακρίβεια που θερίζει το λαϊκό εισόδημα, εν όψει των συγκεντρώσεων
που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα, με απόφαση της ΣΕΑ.
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Το Σωματείο στις 2 Μαρτίου πραγματοποίησε εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση με πολλή καλή συμμετοχή των μελών του. Παραβρέθηκε αντιπροσωπεία της
Διοίκησης της Ομοσπονδίας μας αποτελούμενη από τους
συναδέλφους Γιάννη Τόλη αναπληρωτή Γραμματέα και
το μέλος της Διοίκησης και πρόεδρο του Σωματείου της
Φωκίδος Γιώργο Ιωσηφίδη. Στη συνέλευση μας πήρε το
λόγο ο Γιάννης Τόλης μεταφέροντας τους αγωνιστικούς
χαιρετισμούς και την πείρα από τους αγώνες της ομοσπονδίας. Στη συνέχεια παρουσίασε την κεντρική εισήγηση του σωματείου η Βάσω Γκικοπούλου Γραμματέας του
Σωματείου όπου αφού έκανε τον Διοικητικό απολογισμό
έβαλε το πλαίσιο πάλης τόσο στους αμιγώς συνταξιουχικούς αγώνες μας όσο και γενικότερα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα.
Πήραν το λόγο αρκετοί συνάδελφοι, εγκρίθηκε ομόφωνα ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός καθώς
και το πρόγραμμα δράσης, και εκλέχθηκε εφορευτική
επιτροπή για τη διεξαγωγή των εκλογών, των οποίων η
ημερομηνία θα ανακοινωθεί σύντομα.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Δελτίο τύπου 14-3-2022
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ|
Ο Δημοκρατικός Σύλλογος Γυναικών, ο Σύνδεσμος
Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων, το Σωματείο Καθαριστριών, το Συνδικάτο Μετάλλου –Μ.Παπαρήγας, η Επιτροπή Ειρήνης Βόλου, ο Σύλλογος Εργαζομένων στα Κέντρα Υγείας Ν. Μαγνησίας, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Βόλου, ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο Σύλλογος Συνταξιούχων Δημοσίου, ο Σύλλογος Συνταξιούχων ΙΚΑθα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας
την Τετάρτη 16 του Μάρτη στις 11:00π.μ έξω από το
Κέντρο Υγείας Βόλου, διεκδικώντας την άμεση ενίσχυση
της Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ-ΕΦΚΑ
Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Δελτίο Τύπου 17/3/2022
Αντιπολεμική Εκδήλωση στη Σπάρτη
Οι κάτοικοι της Σπάρτης ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα
των φορέων που διοργάνωσαν το αντιπολεμικό συλλαλητήριο χθες στις 16-3-2022 στο κέντρο της πόλης.
Στις ομιλίες τους οι εκπρόσωποι των φορέων της διοργάνωσης καταδίκασαν τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που
διεξάγεται στην Ουκρανία, απέρριψαν το ψεύτικο δίλημμα να διαλέξουν ιμπεριαλιστή και εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στον Ουκρανικό λαό και σε όλους τους
λαούς της περιοχής. Ακόμη, τονίστηκε η ανάγκη τώρα να
οργανωθεί η λαϊκή αντεπίθεση εναντίον της εμπλοκής της
Ελλάδας στον πόλεμο και κατά των αιτιών που γεννούν
τον πόλεμο, την εκμετάλλευση, τη φτώχια, την αδικία και
την προσφυγιά.
Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η αυθόρμητη παρέμβαση της Έλενας, μετανάστριας από την Οδησσό, που
αυτή τη στιγμή φιλοξενεί την αδελφή της, πρόσφυγα του
πολέμου, ενώ η υπόλοιπη οικογένειά της έχει εγκλωβιστεί
στην Οδησσό. Η Έλενα εξέφρασε την αγωνία της για την
τύχη των συγγενών και των φίλων που έχει αφήσει πίσω
στην πατρίδα της και ζήτησε να σταματήσει ο πόλεμος
καθώς ο ουκρανικός και ο ρωσικός λαός ζούσαν για χρόνια αδελφωμένοι και δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν.
Το συλλαλητήριο έκλεισε με αντιπολεμικά τραγούδια
από το μουσικό συγκρότημα που συμμετείχε.
Επίσης με ΔΤ το σωματείο καταδίκασε την τρομοκρατική επιβολή του δόγματος «νόμος και τάξη» από κυβέρνηση και περιφερειάρχη απέναντι στους κατοίκους του
Δήμου Ευρώτα που αγωνίζονται ενάντια στο σκουπιδοεργοστάσιο της «ΤΕΡΝΑ», ένα έγκλημα για την περιοχή,
υπέρ των συμφερόντων της εταιρίας ΤΕΡΝΑ..

ΣΩΜΑΤΕIA ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ &
ΟΑΕΕ ΝΑΟΥΣΑΣ
Δελτίο τύπου
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί η κινητοποίηση των Σωματείων Συνταξιούχων ΙΚΑ & ΟΑΕΕ Νάουσας και του Εργατικού Κέντρου Νάουσας μπροστά στο
υποκατάστημα της ΔΕΗ ενάντια στις τεράστιες αυξήσεις
στις τιμές του ρεύματος και της ενέργειας και στην ενεργειακή φτώχεια στην οποία βυθίζονται τα λαϊκά νοικοκυριά.
Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις καλέσαμε τον λαό της
πόλης να πάρει μέρος στο αγώνα ενάντια στις αντιλαϊκές
πολιτικές που συνεχίζονται αμείωτα ενάντια στην ακρίβεια.
Αφού άδειασαν τα ταμεία μας σε όφελος των τραπεζών, μας έκοψαν τις συντάξεις που πληρώσαμε, τα δώρα,
το ΕΚΑΣ, τις παροχές υγείας, τα φάρμακα, τα κοινωνικά
δικαιώματα. Συνεχίζουν με νέες περικοπές αφαιρώντας
τη μια εθνική σύνταξη σε όσους από την φύση της δουλειάς τους δικαιούνται δύο συντάξεις.
Είναι αδίστακτοι. Αφού μας εξαθλίωσαν με τις περικοπές στις συντάξεις. Έρχονται τώρα να μας γονατίσουν με
την ακρίβεια στην ενέργεια, στο ρεύμα και τα καύσιμα, με
τα πανάκριβα είδη λαϊκής ανάγκης στα super market.
Αποτέλεσμα αυτής της ακρίβειας είναι ότι να χάνουμε
δύο συντάξεις τον χρόνο.
Φτάνει πια, ως εδώ. Απαιτούμε:
Την επανασύνδεση όλων των κομμένων παροχών ρεύματος σε λαϊκές οικογένειες
Καμία διακοπή ρεύματος σε λαϊκή οικογένεια
Μείωση της τιμής του ρεύματος κατά 50% για όλα τα
λαϊκά νοικοκυριά
Κατάργηση όλων των φόρων στην ενέργεια.
Απαιτούμε και διεκδικούμε να ζήσουμε με τις συντάξεις που πληρώσαμε
Η ανησυχία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη όταν μπροστά
στα μάτια μας ζούμε ένα ακόμα ιμπεριαλιστικό πόλεμο,
με την καταδικαστέα εισβολή της ιμπεριαλιστικής Ρωσίας
στην Ουκρανία.
Απαιτούμε τώρα να σταματήσει κάθε συμμετοχή της
χώρας μας, κάθε ανάμειξη στο αιματοκύλισμα και τον
σφαγιασμό των λαών από τους ιμπεριαλιστές.

ΔΕΝ ΔΙΑΛΕΓΟΥΜΕ ΣΤΡΑΤΟΠΟΕΔΟ ΛΗΣΤΩΝ
ΕΛΠΙΔΑ ΜΑΣ Η ΠΑΛΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ!

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Τη Δευτέρα 21 Μαρτίου του 2022 πραγματοποιήθηκε
η ετήσια Γενική Συνέλευση του Σωματείου Συνταξιούχων
ΙΚΑ Αρκαδίας . στο κέντρο Καπάκι. Παρά τις δύσκολες
καιρικές συνθήκες και την πανδημία η συμμετοχή των
συνταξιούχων ήταν καλή, παραβρέθηκαν 40 συνάδελφοι
Ο πρόεδρος του Σωματείου συνάδελφος Κώστας Καρβέλας παρουσίασε την εισήγηση του ΔΣ, το θετικό απολογισμό δράσης και το πρόγραμμα δράσης για το επόμενο διάστημα.
Τους Αγωνιστικούς χαιρετισμούς της ομοσπονδίας του
ΙΚΑ μετέφερε στη συνέλευση ο αναπληρωτής Γραμματέας Γιάννης Τόλης . Παρέστησαν επίσης και χαιρέτισαν τα
συνεργαζόμενα Συνταξιουχικά Σωματεία.
Ο πρόεδρος του Σωματείου Δημοσίων υπαλλήλων
Νίκος Μπαλάσης .Από το Σωματείο του ΟΑΕΕ ο γραμματέας Παπαδόπουλος Γεώργιος. Από το περιφερειακό
παράρτημα Πελοποννήσου των ΕΛΤΑ Ο Καστανός Παναγιώτης. Από το παράρτημα ΠΑΣΑΣ-ΔΕΗ Ο Γούργαρης
Γιώργος.
Στην συνέχεια διαβάστηκε ή έκθεση των οικονομικών
της ΕΕ από τον συνάδελφο Μπρούσκαρη Βαγγέλη Ακολούθησε Συζήτηση και στο τέλος εγκρίθηκε ομόφωνα ο
απολογισμός και η έκθεση της ΕΕ και το πρόγραμμα
δράσης του Σωματείου
Στην συνέχεια κόψαμε την πίτα και ακολούθως έγινε
συνεστίαση.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Προς τον Υπουργό Εργασίας κο Κ. Χατζηδάκη
Κύριε υπουργέ
Η Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Ρεθύμνου δέχεται
τακτικά τα δικαιολογημένα παράπονα από συναδέλφους
μας, κύρια χαμηλοσυνταξιούχους, οι οποίοι προσπαθούν
να επιβιώσουν με την ολιγοήμερη και ολιγόωρη πολλές
φορές απασχόλησή τους, προκειμένου να συμπληρώσουν την πενιχρή τους σύνταξη, για να καλύψουν βασικές
ανάγκες των οικογενειών τους.
Η απασχόληση αυτή, των ολίγων ημερών ή ακόμη και
ολίγων ωρών την ημέρα, όπως συμβαίνει με συνταξιούχους καλλιτέχνες (μουσικούς, τραγουδιστές κλπ) έχει ως
συνέπεια την περικοπή κατά 30% της σύνταξης ολόκληρου του μήνα.
Κύριε Υπουργέ
Θεωρούμε εντελώς άδικο το μέτρο που προβλέπεται
από το ν. 4670/2020, γι’ αυτό ζητάμε να προχωρήσετε
στην τροποποίηση της σχετικής διάταξης του νόμου και
να επαναφέρετε τη ρύθμιση που προέβλεπε την περικοπή
της σύνταξης μόνο τις ημέρες απασχόλησης των συνταξιούχων, προκειμένου να μπορούν να συμπληρώνουν το
εισόδημα, που θα τους επιτρέπει να αντιμετωπίζουν τις
βασικές ανάγκες επιβίωσής τους.
Κοιν: 1. Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ Ελλάδας
2. Ένωση τραγουδιστών Ελλάδας

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΑΑΕ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την Τρίτη 29/4/2022 πραγματοποιήθηκε στις Σέρρες
Σύσκεψη Συνταξιουχικών Σωματείων από τις πόλεις Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Σερρες, Δράμα και Καβάλα.
Παραβρέθηκαν 13 Σωματεία, του ΙΚΑ – ΟΑΑΕ – Δημοσίου
και Λιπασμάτων Καβάλας.
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδιας Συνταξιούχων του ΙΚΑ
Δήμος Κουμπούρης παρουσίασε αναλυτικά την κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα οι συνταξιούχοι και ο
αγώνας που διεξάγουν. Έγινε γόνιμη και ουσιαστική
συζήτηση πάνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
Συνταξιούχοι, η εργατική τάξη και όλος ο εργαζόμενος
λαός. Τα Σωματεία που παραβρέθηκαν δήλωσαν ότι θα
πάρουν μέρος στις απεργιακές συγκεντρώσεις που θα
γίνουν στις πόλεις τους στις 6 του Απρίλη και στις Πανσυνταξιουχικές Περιφερειακές Συγκεντρώσεις. Τα Συνταξιουχικά Σωματεία των Σερρών θα μετέχουν στην Περιφερειακή Πανσυνταξιουχική Συγκέντρωση που θα γίνει στην
Καβάλα στις 12 του Απρίλη.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΡΟΔΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 4/ 4/ 2022

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 6
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ – ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΙΣ 11:00 ΤΟ ΠΡΩΙ
Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ρόδου συμμετέχει
στην πανελλαδική πανεργατική απεργία και στη συγκέντρωση –διαδήλωση στην πλατεία Κύπρου την Τετάρτη 6
Απριλίου Οργανώνουμε τη δράση μας απέναντι στη
συντονισμένη επίθεση που δέχονται τα δικαιώματά και το
εισόδημά μας. Αντιστεκόμαστε στη φτώχεια και στην
εξαθλίωση όπου μας οδηγούν οι πολιτικές της ΕΕ που
ακολουθούν όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα. Δεν θα
ανεχθούμε την κοροϊδία της κυβερνητικής πολιτικής
έκτακτων επιδομάτων και ενισχύσεων. Πρόκειται μέτρα ψίχουλα στάχτη στα μάτια των εργαζομένων, των ανέργων και των συνταξιούχων όταν δισεκατομμύρια δίνονται
για επιδοτήσεις σε λίγους επιχειρηματικούς ομίλους.
Παλεύουμε για το εισόδημα μας και τις συντάξεις μας.
Ενάντια στην ακρίβεια και τη φτώχεια. Μαζί με τα σωματεία των εργαζόμενων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, μαζί με τους άνεργους…
Όλοι στην πλατεία Κύπρου την Τετάρτη 6 Απριλίου
στις

ΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 5-4-2022
Με επιτυχία, μαζικότητα και αποφασιστικότητα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 1η Απρίλη στο Εργατικό
Κέντρο Ηρακλείου στις 10.30 π.μ. η Παγκρήτια Σύσκεψη
των Διοικητικών Συμβουλίων των Συνταξιουχικών Σωματείων και από τους τέσσερις νομούς της Κρήτης. Από
μέρους της Ομοσπονδίας 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.
Αποφάσισαν παγκρήτια κινητοποίηση στις 15 Απρίλη
στο Ρέθυμνο και να στηρίξουν με την συμμετοχή τους τις
απεργιακές συγκεντρώσεις των εργατικών σωματείων.
Στα πλαίσια αυτής της απόφασης η Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Ηρακλείου καλεί σε μαζική συμμετοχή όλους
τους συνταξιούχους στην απεργιακή συγκέντρωση των
εργατικών σωματείων την Τετάρτη 6 Απρίλη στο Ηράκλειο στις 10π.μ. στην Πλατεία Ελευθερίας για να στηρίξουμε τα παιδιά και τα εγγόνια μας και να εκφράσουμε
αγωνιστικά την δυσαρέσκειας μας για την ακρίβεια που
μας τσακίζει, για την εμπλοκή στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο
και τις ολέθριες συνέπειες στα εργατικά-λαϊκά νοικοκυριά.
Όλοι στην απεργία ενάντια στην ακρίβεια, ενάντια
στην εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο
Όλοι στους δρόμους ξεσηκωμός, να μην πεινάσει ο
λαός

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ
Δελτίο τύπου 12/4/2022
Μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Κατερίνης από
τις Συνταξιουχικές Οργανώσεις της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο των περιφερικών συγκεντρώσεων που αποφάσισε η ΣΕΑ σε όλη την χώρα. Στη
συγκέντρωση συμμετείχαν Συνταξιουχικά σωματεία από
την Κατερίνη, το Λιτόχωρο, την Θεσσαλονίκη ,την Βέροια,
την Νάουσα ,την Κοζάνη και την Πτολεμαΐδα .
Οι συγκεντρωμένοι διαμαρτυρηθήκαν για την αντιλαϊκή πολιτική της ΝΔ και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, όπως του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, κυβερνήσεων
συνεργασίας, που μείωσαν τις συντάξεις, περιέκοψαν
τις κοινωνικές δαπάνες, μετατρέπουν την δημόσια υγεία
σε εμπόρευμα, ενισχύοντας τον ιδιωτικό τομέα υγείας
υποβαθμίζοντας και με αυτόν τον τρόπο την ζωή των
συνταξιούχων για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομιλών
που ξεζουμίζουν τον λαό. Στη συγκέντρωση χαιρέτισαν
εκπρόσωποι των συντονιστικών επιτροπών {ΣΕΑ. Ο Πρόεδρος του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ- ΕΦΚΑ Ν Πιερίας Γιάννης Ευαγγελόπουλος, ο Αντιπρόεδρος του
Συνδέσμου Σωμάτων Ασφαλείας Πιερίας, Δέλλας Χρήστος, ο Α΄ αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας και Πρόεδρος
του Σωματείου ΟΑΕ Θεσσαλονίκης Γιώργος Κουτονίδης,
ο Γραμματέας του Σωματείου Συνταξιούχων Βέροιας
Σούλης Ανδρεόπουλος, ενώ κεντρικός ομιλητής της
συγκέντρωσης , ήταν ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ Πρόεδρος της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ Ελλάδας
και εκπρόσωπος της ΣΕΑ.
Στην Ομιλία του ο Δήμος Κουμπούρης αναφέρθηκε
διεξοδικά στα προβλήματα που έρχονται αντιμέτωποι οι
συνταξιούχοι με τους αντιλαϊκού αντιασφαλιστικούς
νόμους, την ασταμάτητη ακρίβεια που δεν αντέχουν
άλλο οι συνταξιούχοι, τις μειώσεις των συντάξεων, τις
περικοπές των δώρων, του ΕΚΑΣ,την ενεργειακή φτώχεια
κ.α. και απαίτησε την επαναφορά όλων όσων μας αφαίρεσαν μέχρι σήμερα, τα οποία είναι δικά μας δουλευμένα
χρήματα. Αυτές οι πολιτικές, όπως τόνισε, υπηρετούν τα
κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων σε βάρος των παραγωγών του πλούτου, που είναι ο λαός. Επίσης στην ομιλία
του έκανε αναφορά στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και τις
επιπτώσεις που αυτός έχει στην ζωή του λαού μας, αλλά
και τον κίνδυνο που διατρέχει η χώρα μας, εξαιτίας της
συμμετοχής της σε αυτόν.
Μετά το τέλος των ομιλιών, ακολούθησε μαχητική διαδήλωση στους δρόμους της πόλης.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
Πριν από λίγες μέρες το μέλος του Σωματείου μας
Στραβού Βασιλική 86 χρόνων έφυγε από κοντά μας. ήταν
από τα συνεπέστερα μέλη του Σωματείου μας. Ανταπο-

κρινόταν με συνέπεια πάντα στις κινητοποιήσεις του
Συνταξιουχικού Κινήματος . Συμμετείχε στην τελευταία
Συνέλευση και ψήφισε στις εκλογές που έγιναν στις 27
Μαρτίου 2022. Ήταν παραδειγματικό το ενδιαφέρον της
να είναι συνεπής και στις οικονομικές της υποχρεώσεις
απέναντι στο Σωματείο.
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια της.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
Ν. ΙΩΝΙΑΣ & ΠΕΡΙΞ
Συνάδελφοι/φισσες Συνταξιούχοι,
ΤΟ ΣΩΜΑΤΡΕΙΟ ΜΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ
ΣΥΓΚΕΝΡΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΣΗΜΗΡΙΩΤΗ ΤΡΙΤΗ 12/4/22 Ν.ΙΩΝΙΑ
Φτάνει πια! Τους τελευταίους μήνες βλέπουμε τη ζωή
να ακριβαίνει, συγκεκριμένα μετά της 15 του μήνα δεν
έχουμε χρήματα εξαιτίας των ανατιμήσεων σε βασικά
είδη της πλατιάς κατανάλωσης, το ρεύμα και το αέριο
έχουν διπλασιαστεί, η βενζίνη το πετρέλαιο έχουν ανέβει
πάρα πολύ. Στην ουσία μετά από όλες αυτές τις αυξήσεις
οι συντάξεις μας έχουν μειωθεί 25% μέσα σε λίγους
μήνες.
Συνάδελφοι, το σωματείο μας πάντα είναι μπροστά,
συγκρούστηκε και συγκρούεται με τις αντιλαϊκές πολιτικές που επιβάλλονται από την ΕΕ, πολιτικές που έχουν
στηρίξει όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις και η σημερινή. Στο διάστημα των 2 ετών της πανδημίας δεν μείναμε
με σταυρωμένα χέρια. Παίρνοντας τις αναγκαίες προφυλάξεις, συμμετείχαμε σε όλες τις κινητοποιήσεις για την
υγεία, διεκδικώντας να γίνουν προσλήψεις γιατρών και
νοσηλευτών στα νοσοκομεία.
Συμμετείχαμε σε όλες τις κινητοποιήσεις του συνταξιοδοτικού κινήματος τοπικά και κεντρικά.. .
Η κυβέρνηση έχει το «διαίρει και βασίλευε». Εμείς
τους απαντάμε: «Ένας για όλους και όλοι για έναν».
Συνάδελφοι, θα πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε ενωμένοι και αποφασισμένοι, με οργανωμένες μαζικές κινητοποιήσεις. Για αυτό απευθυνθείτε σε συναδέλφους, σε
εργαζόμενους, στα παιδιά και τα εγγόνια μας, να πάρουν
μέρος μαζικά στη συγκέντρωση.
Ότι έχουμε κατακτήσει στον εργάσιμο βίο μας, το
κατακτήσαμε με μαχητικούς αγώνες στο ιερό πεζοδρόμιο, εκεί θα συνεχίσουμε να παλεύουμε και σήμερα σαν
συνταξιούχοι μαζί με τους εργαζόμενους. Το έχουμε
χρέος αυτό, γιατί είναι τα παιδιά και τα εγγόνια μας!
Προχωράμε μπροστά, στο δρόμο που διαλέξαμε, στο
δρόμο του αγώνα, με ψηλά το κεφάλι!

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Στις 15 Μάρτη αποχαιρετήσαμε με θλίψη την συναγωνίστρια και ιδρυτικό μέλος του Σωματείου μας Μαρία
Μυριανθοπούλου. Έφυγε πλήρης ημερών, γεννημένη το
1928 στην Τρύπη Λακωνίας. Κορίτσι 14-15 χρονών, έχοντας αδέλφια Εαμίτες και γονείς κομμουνιστές στην
φυλακή, είχε σαν αποστολή να τους μεταφέρει τρόφιμα.
17 χρονών κατατάχθηκε στον Δ.Σ.Ε. Εκπαιδεύτηκε, τραυματίσθηκε, χειρουργήθηκε, συνελήφθη και φυλακίσθηκε.
Δεν έλειψε ποτέ από τους αγώνες του ταξικού κινήματος.
Τα τελευταία χρόνια ήταν τρόφιμος του Σπιτιού του Αγωνιστή. Στην μνήμη της το Σωματείο, αντί για στεφάνι,
έδωσε οικονομική ενίσχυση 170 ευρώ στο Σπίτι του Αγωνιστή και 30 στην ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ Ηλιούπολης.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Τις περιφερειακές γενικές συνελεύσεις των παραρτημάτων του πραγματοποίησε ο σύλλογος εν όψει των
αρχαιρεσιών που θα διεξαχθούν από 16-20 Μάη για την
ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης και αντιπροσώπων για
την Ομοσπονδία και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας.

Για το 20λεπτο

Υπόμνημα προς την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον
πρωθυπουργό, τη βουλή και τα κόμματα απέστειλαν οι
παρακάτω οργανώσεις συνταξιούχων για το σχετικό
θέμα.
Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας ΙΚΑ
Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων
Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράτων Σωμάτων
Ασφαλείας

Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών
Σύλλογος Συνταξιούχων Δικηγόρων
Αθήνα 14/3/2022
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ
ΝΟΜΩΝ 4387/16 ΚΑΙ 4611/19.
Προς
Την Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου
Τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη
Τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Κωνσταντίνο Τασούλα
Τα Κόμματα της Βουλής
Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία,
ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, ΜΕΡΑ 25.
Κοινοποίηση:
Προς
Τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.
Κωστή Χατζηδάκη
Τον Υφυπουργό Εργασίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων
κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου
Τον Υπουργό Επικρατείας κ. Γεώργιο Γεραπετρίτη
Κυρίες και Κύριοι
Με το υπόμνημά μας αυτό, θέλουμε να εκφράσουμε
προς εσάς, την έντονη διαμαρτυρία μας για την απαράδεκτη, αναίτια και προκλητική πρακτική του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Κωστή Χατζηδάκη απέναντι στις συνδικαλιστικές οργανώσεις των συνταξιούχων. Αυτό το υπόμνημα διαμαρτυρίας φέρει την
υπογραφή 244 πρωτοβάθμιων σωματείων απ’ όλη την
χώρα και των δευτεροβαθμίων οργανώσεων που τα
εκπροσωπούν και αφορά στην παράνομη καθυστέρηση,
ουσιαστικά αυθαίρετη άρνηση, της καταβολής από το
Υπουργείο Εργασίας των συνδρομών, που νόμιμα παρακρατούνται οικειοθελώς από τους συνταξιούχους για το
σκοπό αυτό.
Αναλυτικότερα:
α. Με βάση τις διατάξεις των νόμων 4387/16 (άρθρο
102) και 4611/19 (άρθρο 41) νομοθετήθηκε η προαιρετική
παρακράτηση από κάθε συνταξιούχο του ποσού των 20
λεπτών του ευρώ (0,20) τον μήνα από την κύρια σύνταξή
του, με την συγκατάθεσή του, για την ενίσχυση των οικονομικών δυνατοτήτων και αναγκών των πρωτοβάθμιων και
δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των
συνταξιούχων, με σκοπό την κάλυψη και εκπλήρωση των
μισθολογικών, λειτουργικών, πολιτιστικών, κ.α. δραστηριοτήτων τους. Μάλιστα στην πλατφόρμα της αίτησης που
ο κάθε συνταξιούχος υποβάλλει για να λάβει την σύνταξή
του, υπάρχει ξεχωριστό σημείο που συμπληρώνει αν επιθυμεί ή όχι την παρακράτηση.
β. Τα χρήματα αυτά συγκεντρώνονται σε ειδικό κωδικό
στον ΕΦΚΑ και αποδίδονται με υπουργική απόφαση στις
συνταξιουχικές οργανώσεις, που έχουν υποβάλει αίτημα
για το σκοπό αυτό, ανάλογα με τον αριθμό των συνταξιούχων του κλάδου, του εργασιακού χώρου ή της ιδιότητας που εκπροσωπεί η κάθε συνδικαλιστική οργάνωση.
Συνταξιουχικές οργανώσεις που παρακρατούν με διαφορετικό τρόπο τις συνδρομές τους εξαιρούνται, πχ οι
συνταξιούχοι που εκπροσωπούνται από την ομοσπονδία
συνταξιούχων του ΟΑΕΕ (ελεύθεροι επαγγελματίες) ή
ΝΠΔΔ, τα οποία έχουν νομοθετημένες υποχρεωτικές
εισφορές από τα μέλη τους.
γ. Μετά την ψήφιση του νόμου 4387/16 υπογράφηκε η
πρώτη υπουργική απόφαση, από τον τότε Υφυπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Αναστ. Πετρόπουλο, με την οποία αποδόθηκαν για το δεύτερο εξάμηνο του 2016 στις συνταξιουχικές οργανώσεις, που είχαν
υποβάλει αίτηση, τα ποσά που μέχρι τότε είχαν συγκεντρωθεί αναλογικά, με βάση τον αριθμό των συνταξιούχων που η κάθε μία εκπροσωπούσε.
δ. Επίσης, μετά από αρκετά μεγάλο διάστημα, τον
Ιούνη του 2019, ο υφ. κ. Αναστ. Πετρόπουλος υπέγραψε
νέα υπουργική απόφαση, με την οποία θα αποδίδονταν
στις δικαιούχες οργανώσεις τα ποσά που μέχρι τότε είχαν
συγκεντρωθεί.
ε. Λίγο πριν την υλοποίηση αυτής της απόφασης, αφού
είχαν ολοκληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες από το σχετικό νόμο διαδικασίες, ήτοι είχε δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης και βρισκόταν στις υπηρεσίες του
ΕΦΚΑ για υλοποίηση, πραγματοποιήθηκαν βουλευτικές
εκλογές. Ο νέος υπουργός της κυβέρνησης της ΝΔ κ.
Ιωαν. Βρούτσης που ανέλαβε στο υπουργείο Εργασίας,
σταμάτησε την υπουργική απόφαση δίχως κανένα σοβαρό λόγο, με την αιτιολογία ότι θα συντάξει ο ίδιος νέα
απόφαση.
συνέχεια στην επομενη σελ.
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συνέχεια απο την προηγούμενη σελ.
στ. Πράγματι τον Δεκέμβρη του 2019 ο τότε υπουργός κ. Ιωαν. Βρούτσης, αφού είχαν προηγηθεί συναντήσεις με τις οργανώσεις μας και συμφωνήθηκε η κατανομή των συνδρομών, υπέγραψε νέα υπουργική απόφαση
με την οποία απέδιδε σε αυτές, τα ποσά που είχαν
συγκεντρωθεί μόνο όμως για το έτος 2017. Βέβαια η
δική μας θέση ήταν ότι τα χρήματα αυτά, θα έπρεπε να
αποδοθούν στο σύνολό τους και κάθε χρόνο σε τακτά
διαστήματα, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία.
Προς τούτο ο κ. Βρούτσης, λίγο πριν την αντικατάστασή
του από τον κ. Κ. Χατζηδάκη, είχε συντάξει νέα υπουργική απόφαση με την οποία θα αποδίδονταν και τα υπόλοιπα ποσά, την οποία τελικά δεν πρόλαβε να υπογράψει.
ζ. Μετά την ανάληψη του υπουργείου Εργασίας από
τον κ. Κ. Χατζηδάκη αρκετές φορές ζητήσαμε συνάντηση μαζί του για να τακτοποιηθεί η εν λόγω εκκρεμότητα,
αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει αποδεχθεί το αίτημά μας.
Από το γραφείο του, μέσα από τηλεφωνικές επικοινωνίες, μας παρέπεμψαν στον υφυπουργό Εργασίας κ. Παν.
Τσακλόγλου ο οποίος, όταν συζητήσαμε το θέμα μαζί
του μέσω τηλεδιάσκεψης, μας απάντησε ότι αυτό είναι
στην ευθύνη του υπουργού!!!
η. Στις 8/10/2021, μετά από πανελλαδική συγκέντρωση των συνταξιούχων στην Αθήνα, συναντηθήκαμε με
τον Υπουργό Επικρατείας κ. Γιώργο Γεραπετρίτη, στον
οποίο, μεταξύ των άλλων αιτημάτων των συνταξιούχων,
θέσαμε και το θέμα αυτό. Ο κ. Γεραπετρίτης μας διαβεβαίωσε την ίδια ημέρα με τηλεφωνική επικοινωνία, ότι
έθεσε το θέμα στον κ. Χατζηδάκη και εκείνος τον διαβεβαίωσε ότι το θέμα αυτό θα είχε διευθετηθεί μέχρι τις
11/11/2021, πράγμα που δεν έγινε. Στη συνέχεια έγινε
επίσης συνάντηση της αντιπροσωπείας μας με τον
αναπλ. Διευθυντή του κ. υπουργού, που επίσης μας διαβεβαίωσε ότι το θέμα θα διευθετηθεί, χωρίς όμως και
πάλι να υπάρχει κάποια θετική εξέλιξη.
Κυρίες και κύριοι
Όλο αυτό το διάστημα βιώνουμε μια απαράδεκτη
αντιμετώπιση και πρακτική, δίχως να έχουμε μια συγκεκριμένη απάντηση, δίχως να έχουμε μια αιτιολογία, γιατί
δεν έχουν αποδοθεί στις συνδικαλιστικές οργανώσεις
των συνταξιούχων οι συνδρομές, που έχουν παρακρατηθεί για τα έτη, 2018- 2019- 2020- 2021 και του τρέχοντος
μέχρι σήμερα.
Οι ομοσπονδίες και τα 244 σωματεία της δύναμής μας
(που έχουν υπογράψει το κοινό υπόμνημα διαμαρτυρίας)
είναι σε απόγνωση, αφού βρίσκονται σε αδυναμία να
πληρώσουν τα ενοίκια, τις λειτουργικές ανάγκες, ρεύμα,
νερό, τηλέφωνα και άλλες πάγιες δαπάνες, τους μισθούς
των υπαλλήλων που απασχολούν και δεν έχουν την
παραμικρή δυνατότητα να πραγματοποιήσουν ούτε μια
κοινωνική- πολιτιστική εκδήλωση και να ανταποκριθούν
στην αποστολή τους.
Θεωρούμε απαράδεκτη, ανεξήγητη και προκλητική
την τακτική και πρακτική του υπουργού εργασίας και την
καταγγέλλουμε. Καλούμε τώρα τον υπουργό, δίχως
άλλη περαιτέρω καθυστέρηση, να υπογράψει την υπουργική απόφαση, ώστε να αποδοθούν άμεσα στις οργανώσεις μας οι παρακρατηθείσες συνδρομές, επισημαίνοντας πως είναι χρήματα δικά μας, δεν προέρχονται από
κρατική χρηματοδότηση και συνεπώς δεν επιβαρύνουν κανένα προϋπολογισμό. Είναι ηλίου φαεινότερο
λοιπόν, πως ο υπουργός δεν έχει κανένα ηθικό ή νομικό
δικαίωμα να παρακρατεί αυθαίρετα χρήματα που ανήκουν στις συνταξιουχικές οργανώσεις μας και να μην
μας τα αποδίδει.
Αν η κυβέρνηση και ο υπουργός εργασίας πιστεύουν
ότι με αυτή την πρακτική θα πνίξουν οικονομικά τα
Συνταξιουχικά σωματεία, τους δηλώνουμε ότι αυτό δεν
θα το επιτρέψουμε, τα χρήματα αυτά είναι των συνταξιούχων, τα διεκδικούμε και θα πάνε μέχρι δεκάρας στα
σωματεία για τις ανάγκες τους.
Κυρίες και κύριοι.
Οι συνταξιούχοι όλα αυτά τα χρόνια έχουμε υποστεί
τις εξοντωτικές περικοπές των συντάξεών μας από όλες
τις κυβερνήσεις με διάφορα προσχήματα, οι οποίες μάλιστα γίνονταν αμέσως και με αναδρομική ισχύ. Απευθυνόμαστε λοιπόν σε εσάς και προσδοκούμε στις ενέργειές
σας για την αποκατάσταση αυτής της πρωτοφανούς
αδικίας σε βάρος μας.
Μετά τιμής
Οι Συνταξιουχικές Οργανώσεις
Σημείωση: Στο υπόμνημα μέχρι τώρα έχουν ανταποκριθεί θετικά καταθέτοντας αναφορές στη βουλή από τα
κόμματα το ΚΙΝΑΛ, το ΚΚΕ, το ΜΕΡΑ25 και ο βουλευτής
της ΝΔ κος Ν. Κακλαμάνης.

Οι… ευκαιρίες
Τι σημαίνει η λέξη «ευ-καιρία»; Καλοκαιρία, «καλός» καιρός, «ευνοϊκός» καιρός. «Ευχάριστος» ή «ευοίωνος».
Πόσες φορές και σε ποιες περιπτώσεις, σε ποιες συνθήκες ακούσαμε αυτή
τη λέξη να προφέρεται από κυβερνητικά
χείλη κάθε αστικής απόχρωσης, προσπαθώντας να μας πείσουν ότι οι διαδοχικές
και σωρηδόν σωρευόμενες στους ώμους
μας δυσάρεστες καταστάσεις μπορούσαν
να ωφελήσουν κι εμάς; Ας κάνουμε μια
συνοπτική αναδρομή, χωρίς να πηγαίνουμε πολύ πίσω.
- Ήταν η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και ο ΓΑΠ,
που ωμά και ξεδιάντροπα ομολόγησαν
πως, η καπιταλιστική οικονομική κρίση
που ξεκίνησε το 2009 και το πρώτο μνημόνιο, «ήταν ευκαιρία» για να περάσουν
(αντεργατικά) μέτρα και μεταρρυθμίσεις
(πχ κόψιμο συντάξεων), που, κάτω από
άλλες περιστάσεις, θα ήταν δύσκολο να
επιβληθούν.
- Όλες οι επόμενες κυβερνήσεις
(ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ) δεν δυσκολεύτηκαν καθόλου να εκτιμήσουν επίσης την
συνεχιζόμενη κρίση και τα δύο επόμενα
μνημόνια σαν «ευκαιρίες», για να περάσουν ακόμα χειρότερα αντεργατικά- αντιλαϊκά μέτρα.
- Η κυβέρνηση της ΝΔ θεώρησε σαν
«ευκαιρία» την πανδημία για να επιβάλει
νέες αντεργατικές ρυθμίσεις όπως ο αντισυνδικαλιστικός νόμος Χατζηδάκη, η
τηλεργασία, η ιδιωτικοποίηση του δημόσιου συστήματος υγείας κ.α.
- Η ίδια επίσης κυβέρνηση μα είπε πως
η καταστροφή των δασών, ειδικά στη Β.
Εύβοια, ήταν μια «ευκαιρία» για να προωθηθεί η «πράσινη» επενδυτικότητα των
μονοπωλίων της ενέργειας στις περιοχές
αυτές.
- Σήμερα η κυβέρνηση, με μεγαλύτερο
ακόμα κυνισμό, επιβεβαιώνει πως η ιμπεριαλιστική πολεμική σύγκρουση την
Ουκρανία είναι μια μεγάλη «ευκαιρία» για
να μετατραπεί η χώρα μας σε κόμβο αποθήκευσης και διαμετακόμισης αερίου
LNG (κύρια αμερικάνικου) με πιο γρήγορους ρυθμούς, αλλά και «ευκαιρία» για
τους «έλληνες» μεγιστάνες εφοπλιστές
και επιχειρηματίες «να τα κονομήσουν
τρελά»!!
Αυτό το επιχείρημά της αποδείχνει και
το χυδαία υποκριτικό- μαζί και των παρακολουθητών της κάθε είδους- ενδιαφέρον
της για τον Ουκρανικό λαό. Ομολογεί πως
τα βάσανα του λαού αυτού, οι τραγωδίες,
οι θάνατοι, οι καταστροφές, η προσφυγιά
συνιστούν συνολικά μια «καλή», «ευνοϊκή», ευχάριστη» κατάσταση, μια καλοκαιριά(!!!), όχι βέβαια γι’ αυτόν, αλλά για
τους ευ-γνώμονες συνδρομητές του Προέδρου του…
----------------------------------------------------Τι εισπράξαμε εμείς, οι εργαζόμενοι, τα
λαϊκά στρώματα από τις «ευκαιρίες»
αυτές;
- Τη καταβαράθρωση των μισθών, που
έπεσαν ακόμα και στα 200 ευρώ, για
όσους δουλεύουν με απόλυτα μερική και
ανασφάλιστη «απασχόληση». Γενικά την
εξάρθρωση των σταθερών εργασιακών
σχέσεων, την εξάπλωση της μερικής απασχόλησης, την επιβολή της απλήρωτης
υπερωρίας και του δεκάωρου.
- Το πέταγμα στην ανεργία πάνω από
1,5 εκατομμύριο εργαζομένων, με τον
αριθμό των ανέργων να παραμένει σε
πολύ υψηλά νούμερα.
- Το τσάκισμα των συντάξεων, με τις
μεγάλες μειώσεις των κύριων, των επικουρικών, της χηρείας, την κατάργηση της
13ης και 14ης, του ΕΚΑΣ, των οικογενειακών επιδομάτων. Την αύξηση των ορίων
ηλικίας συνταξιοδότησης, την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής και την επερχόμενη της κύριας.
- Τη χρεοκοπία χιλιάδων μικρών,
αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών,
την αδυναμία των μικρών βιοπαλαιστών
αγροτών να παραμείνουν στα χωράφια.
- Τις μεγάλες περικοπές δαπανών στην
δημόσια υγεία, την εξαφάνιση της ΠΦΥ,
το κλείσιμο νοσοκομείων, τις τεράστιες
ελλείψεις σε υποδομές και προσωπικό,
που οδήγησαν το δημόσιο ΣΥ σε αδυνα-

μία στην ουσία να αντιμετωπίσει την πανδημία του κορονοϊού. Την μεθοδευμένη
ιδιωτικοποίηση των νοσοκομείων.
- Τις εκατόμβες των νεκρών από τον
ιό, λόγω έλλειψης ΜΕΘ, μέτρων προστασίας των εργαζομένων και του λαού.
- Την υποβάθμιση του επιπέδου της
παιδείας, του δημόσιου σχολείου και
πανεπιστημίου, την συκοφάντηση του
αγωνιζόμενου φοιτητικού κινήματος, την
αστυνόμευση της δράσης του.
- Την επίθεση στα συνδικαλιστικά
δικαιώματα, με την απαγόρευση των
απεργιών και διαδηλώσεων, την ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής και λαϊκής πάλης, την άγρια κατασταλτική βία
του αστυνομικού κράτους σε βάρος του
κινήματος.
- Την άγρια φορολογική επιδρομή στο
λαϊκό εισόδημα με παλιούς και νέους
φόρους (πχ ΕΝΦΙΑ), την αρπαγή των σπιτιών των λαϊκών οικογενειών, λόγω αδυναμίας τους να πληρώσουν χρέη και
δάνεια.
- Την έκρηξη της ακρίβειας σε όλα τα
είδη και επίπεδα που, ειδικά στο ρεύμα
και στα καύσιμα, κάνουν το βίο του
λαού… αβίωτο.
- Την συνειδητά εκ μέρους των κυβερνήσεων ανεμπόδιστη καταστροφή της
χώρας, των δασών, των πόλεων και
χωριών, τον θάνατο συνανθρώπων μας
από φωτιές, πλημμύρες, σεισμούς.
- Τέλος την όλο και βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας στους σχεδιασμούς
και επεμβάσεις του αμερικανοΝΑΤΟικού ιμπεριαλισμού, τις συμφωνίες με τις
ΗΠΑ και τη Γαλλία, που μετέτρεψαν τη
χώρα σε «μεντεσέ» και απέραντη αμερικανοΝΑΤΟική βάση. Την εξακόντιση
των δαπανών για στρατιωτικά εξοπλιστικά προγράμματα, που υπηρετούν τους
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Τη μεγαλύτερη ενσωμάτωση στην ΕΕ, τον διαρκή έλεγχο από τους μηχανισμούς της.
Την ενεργό συμμετοχή στον πόλεμο
στην Ουκρανία.
----------------------------------------------------Από την άλλη τι εισέπραξαν οι αξιοποιήσαντες τις «ευκαιρίες»;
- Οι τράπεζες κεφαλαιοποιήθηκαν με
τα αποθεματικά των ασφαλιστικών
ταμείων, των νοσοκομείων, των δήμων,
του λαού. Οι δανειστές μας επέβαλαν
μνημόνια αποπληρωμής των δανείων
τους, οι τράπεζές τους και το ΔΝΤ εισέπραξαν διπλά και τριπλά τα δανεικά
τους, με το πετσόκομμα των μισθών,
συντάξεων, άλλων οικονομικών εργατικών και λαϊκών κατακτήσεων.
- Οι βιομήχανοι, τραπεζίτες, εφοπλιστές, μεγαλοεπιχειρηματίες κάθε είδους
επέβαλαν τις απαιτήσεις τους σε βάρος
των εργαζομένων και του λαού, με τις
ψήφους των κυβερνητικών κομμάτων
τους και των κομματικών αντιπολιτεύσεών
τους (χτύπημα εργασιακών, οικονομικών,
συνδικαλιστικών, ασφαλιστικών δικαιωμάτων και κατακτήσεων).
- Τα μεγάλα μονοπώλια- ξένα και ντόπια- εξαγόρασαν μεγάλες δημόσιες επιχειρήσεις και άλλα περιουσιακά στοιχεία της χώρας και του λαού, πήραν στα
χέρια τους ή απέσπασαν μεγαλύτερα
μερίδια σε τομείς της οικονομίας (ενέργεια, μεταφορές, λιμάνια, αεροδρόμια,
ναυπηγεία, εθνικό και τοπικό οδικό
δίκτυο, επικοινωνίες, βιομηχανίες, κοινωνική ασφάλιση, υγεία, παιδεία, πρόνοια, νοίκιασμα εργαζομένων κ.α., ενώ
ετοιμάζονται και για άλλες «επενδυτικές» αρπαχτές, όπως η ύδρευση, η
ΛΑΡΚΟ, οι ενεργειακοί κόμβοι, υποδομές και μέσα για μεταφορά και αποθήκευση LNG κλπ).
- Τα μονοπώλια των στρατιωτικών εξοπλισμών τσέπωσαν δεκάδες δισεκατομμύρια από την υλοποίηση των ΝΑΤΟικών
προγραμμάτων αγοράς- με το λαϊκό υστέρημα- πολεμικών αεροπλάνων, πλοίων,
υποβρυχίων, χερσαίων και άλλων οπλικών
συστημάτων. Τα RAFALE τα πλήρωσαν οι
συνταξιούχοι με τα αναδρομικά που δεν
πήραν ποτέ.
- Οι φαρμακοβιομήχανοι, με μυστικές
συμφωνίες κάτω από το τραπέζι με τις

κυβερνήσεις και την ηγεσία της ΕΕ,
άρπαξαν δισεκατομμύρια από τους
λαούς για την παρασκευή και παροχή
των εμβολίων για τον κορονοϊό. Οι ιδιώτες της υγείας στη χώρα μας εκμεταλλεύτηκαν με αισχρότητα την πανδημία
και κερδοσκόπησαν ασύστολα σε βάρος
του λαού, με τις πλάτες της κυβέρνησης
και την σύμφωνη γνώμη των άλλων αστικών κομμάτων.
- Τα κοράκια των τραπεζών, ασφαλιστικών εταιριών, real estate και των funds
υλοποιούν τα σχέδια για αρπαγή των
σπιτιών των χρεωμένων νοικοκυριών.
- Το μεγάλο κεφάλαιο γενικά ετοιμάζεται για το τρελό φαγοπότι του Ταμείου
Ανάπτυξης της ΕΕ. Δεκάδες δισεκατομμύρια θα μοιραστούν στους «επενδυτές» των τομέων και κλάδων, που έχουν
καθοριστεί από την ΕΕ, από τους οποίους λείπουν εντελώς οι εργατικές, λαϊκές και κοινωνικές ανάγκες. Κονδύλια,
δάνεια στην ουσία, που θα κληθούν να
πληρώσουν και πάλι οι εργαζόμενοι, οι
συνταξιούχοι, οι μικρομεσαίοι, οι βιοπαλαιστές αγρότες.
«Ευκαιρίες» λοιπόν. Δηλαδή καλοκαιρίες. Ευχάριστοι καιροί. Λιακαδίτσες και
δροσερά βραδάκια. Ναι βεβαίως, για
ποιους όμως; Για τους ολιγάρχες. Της
χώρας μας, της ΕΕ, των ΗΠΑ, της Κίνας
και άλλων. Γιατί για τους εργαζόμενους
και το λαό μας δεν ήταν «ευ-καιρίες»,
αλλά κακοκαιρίες, άσχημοι καιροί, δυσοίωνοι, παγωνιές, χιονιάδες, κρύο τσουχτερό.
----------------------------------------------------Για τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους αυτές οι «ευκαιρίες» αποτελούν μία θανατερή μέγγενη, που σφίγγει
στο λαιμό το βιοτικό μας επίπεδο.
Για τους εργαζόμενους και το λαό δεν
υπάρχει καμία ευκαιρία για βελτίωση της
κατάστασης. Καμία ευκαιρία για φτηνότερο ρεύμα, για φτηνότερα καύσιμα, για
φτηνότερη θέρμανση, για φτηνότερα είδη
πρώτης ανάγκης, τρόφιμα και άλλα
άκρως απαραίτητα, αλλά και υπηρεσίες
απολύτως κρίσιμες όπως η υγεία- περίθαλψη, η παιδεία, η πρόνοια.
Καμία ευκαιρία για να διατηρηθούν να
μην περάσουν στα χέρια ιδιωτών στρατηγικές μονάδες όπως η ΛΑΡΚΟ, τα Πετρέλαια Καβάλας, τα Λιπάσματα, να μην
απολυθούν οι εργαζόμενοι. Καμία ευκαιρία να αυξηθεί η παραγωγή αγαθών και
προϊόντων στην διατροφική παραγωγική
αλυσίδα, ειδικά στον αγροτικό τομέα.
Καμιά ευκαιρία να αναγεννηθούν τα δάση,
να παρθούν μέτρα για την προστασία του
λαού και του φυσικού πλούτου από σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες.
Καμία ευκαιρία για ουσιαστική αύξηση
στους μισθούς, στις συντάξεις στα επιδόματα ανεργίας, στις κοινωνικές παροχές.
Καμία ευκαιρία να ικανοποιηθούν τα
εργατικά- λαϊκά αιτήματα. Καμία ευκαιρία
για πραγματική ελευθερία και δημοκρατία
για τη λειτουργία και δράση του εργατικού κινήματος. Καμία ευκαιρία για μείωση
των τεράστιων δαπανών για το ΝΑΤΟ και
τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς, καμία
ευκαιρία για απεμπλοκή της χώρας μας
και του λαού μας από τα επικίνδυνα ιμπεριαλιστικά σενάρια και επεμβάσεις στην
ευρύτερη περιοχή μας.
Μόνο μια πραγματική, διαρκής ευκαιρία (χωρίς εισαγωγικά) υπάρχει για την
εργατική τάξη και το λαό. Αυτή του
ασταμάτητου ταξικού αγώνα κόντρα
στην πολιτική των «ευκαιριών» των
πλουτοκρατών και του κράτους τους.
Της συσπείρωσης στα εργατικά συνδικάτα, στα σωματεία, στους φορείς του
λαϊκού κινήματος για την οργάνωση και
δυνάμωμα της πάλης και δράσης τους.
Για την ενίσχυση και κλιμάκωση των
αγώνων, την αποφασιστική, αταλάντευτη διεκδίκηση των αιτημάτων τους, την
επίτευξη μικρών και μεγαλύτερων νικών,
το σμπαράλιασμα των αντεργατικών και
αντισυνδικαλιστικών νόμων. Την ευκαιρία (χωρίς εισαγωγικά) αυτή πρέπει να
την αρπάξουμε στα χέρια μας και να την
αξιοποιήσουμε. Έχουμε την ικανότητα,
τη θέληση, το κουράγιο, την πίστη.

ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ

Απρίλης 2022

Αστεία και σοβαρά
«Νοιάζεται» ο Κ. Μητσοτάκης για το λαό της Ουκρανίας και
τους έλληνες στη Μαριούπολη. Για να το αποδείξει, ανέλαβε τη
δέσμευση, πως μετά τον πόλεμο θα αναλάβει (η χώρα μας) να
ξαναφτιάξει το κατεστραμμένο νοσοκομείο της ρημαγμένης
πόλης. Θα λέγαμε πως καλά θα κάνει. Κι αντί να στέλνει καλάσνικοφ και άλλα όπλα στον Ζελένσκι, ας βάζει στην πάντα τα χρήματα του κόστους αυτών των εξοπλισμών, να τα χρησιμοποιήσει
για την υπόσχεσή του. Αναρωτιόμαστε όμως. Αν η απόδειξη της
έγνοιας του για τον ουκρανικό λαό είναι το χτίσιμο ενός νοσοκομείου εκεί, δεν θέλει να αποδείξει ότι νοιάζεται και για τον ελληνικό, ανοίγοντας τα νοσοκομεία που έκλεισε εδώ, ενισχύοντας
επίσης τα λειτουργούντα για να είναι καλύτερα;
Ρητορικό το ερώτημα, γιατί ξέρουμε πως δεν δίνει δεκάρα
(στην κυριολεξία) για τον ελληνικό λαό. Και για τον ουκρανικό
υποκριτικό είναι το ενδιαφέρον του. Όσο για την Μαριούπολη
άσε να δούμε πρώτα…
------------------------------------------------------------------Τι γίνεται με εκείνο το τελευταίο μίλι της πανδημίας ρε
καλόπαιδα εκεί στην κυβέρνηση; Το χάσατε; Γιατί αυτός ο
μαραθώνιος όχι μόνο δεν τελειώνει, αλλά έχει γίνει ένα ασταμάτητο σπριντ για το λαό, που τρέχει και δεν φτάνει. Όσο για
το φως στο τούνελ της θανατηφόρας ίωσης, αυτό ούτε η Νικολούλη δεν πρόκειται να το βρει…
---------------------------------------------------------------------Το δίδυμο της ουκρανικής συμφοράς, Νούλαντ και Πάιατ,
ξαναχτύπησε, αυτή τη φορά εδώ. Το τι πραγματικά ειπώθηκε
στις συναντήσεις τους με Μητσοτάκη, Τσίπρα δεν θα το μάθουμε ίσως ποτέ. Πληροφορηθήκαμε όμως αμέσως την άλλη μέρα
τι εντολές πήρε ο πρωθυπουργός μας. Να απελάσει πάραυτα
ρώσους διπλωμάτες και να στείλει στρατό και όπλα στη Βουλγαρία, για να στελεχώσουν την ομάδα μάχης που το ΝΑΤΟ στήνει
εκεί. Κι «αμ’ έπος- απ’ έργον» η κυβέρνηση. Αμερικανική διαταγή
«και τα σκυλιά δεμένα». Όχι πως είχε διαφορετική σκέψη ο
Κυριάκος, αλλά έτσι λέμε…
-------------------------------------------------------------------Βοήθεια 200 ευρώ θα δώσει η κυβέρνηση σε «χαμηλοσυνταξιούχους» εν όψει της ακρίβειας. Κάθε φορά που στριμώχνεται ο
λαός από την κυβερνητική πολιτική και η αγανάκτηση φουντώνει,
πετάνε ένα ψίχουλο στους «χαμηλο…» και θεωρούν πως έκαναν
το χρέος τους. Εμείς δεν θέλουμε ψίχουλα στους «χαμηλο…».
Θέλουμε να μην υπάρχουν «χαμηλοσυνταξιούχοι». Αγωνιζόμαστε όλοι οι συνάδελφοί μας να έχουν αξιοπρεπές, έτσι κι αλλιώς
δουλεμένο και πληρωμένο εισόδημα. Να δοθούν τώρα αυξήσεις
σε όλες τις συντάξεις, η κατώτερη σύνταξη να πάει στα 650
ευρώ. Να τελειώνουμε με την ιστορία- καραμέλα των με το ζόρι
διαβιούντων συνταξιούχων, που τους μεταχειρίζονται σαν ζητιάνους. Νισάφι…
-----------------------------------------------------------------------Οι κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ πανηγύρισαν με τη Συμφωνία
Στρατηγικής Συνεργασίας ΗΠΑ- Ελλάδας, που συμφώνησαν και
συνυπέγραψαν διαδοχικά με τους αμερικανούς, επειδή τάχα
αυτή ύψωσε τείχος προστασίας από την τουρκική επιθετικότητα.
Πολύ πρόσφατα όμως η κα Νούλαντ,ΥφΥΠΕΞ των ΗΠΑ επισκέφτηκε πρώτα την Άγκυρα πριν περάσει από Αθήνα και Λευκωσία.
Στην Τουρκία λοιπόν συμφώνησε και υπέγραψε με τον Τούρκο
ομόλογό της τον «Στρατηγικό Μηχανισμό ΗΠΑ – Τουρκίας», με
στόχο την αποκατάσταση των σχέσεων των δύο χωρών. Με δυο
κινήσεις οι αμερικάνοι έφεραν τα πράγματα στα ίσια τους. Πάνε
περίπατο λοιπόν οι πανηγυρισμοί των εγχώριων τσιρακιών.
-------------------------------------------------------------------------Ρωτάνε κάποιοι δήθεν από αθώο δημοκρατικό ενδιαφέρον… Ποιος έχει δικαίωμα να απαγορεύσει στον Ουκρανικό
λαό να αποφασίσει την ένταξή του στο ΝΑΤΟ; Για να αντιστρέψουμε το ερώτημα. Ποιος έχει δικαίωμα να υποχρεώσει τον
λαό της Ουκρανίας να δεχτεί την ένταξη στο ΝΑΤΟ; Όταν
μάλιστα κάθε διαφορετική άποψη από εκείνη του Ζελένσκι,
είτε δεν θα μπορεί να εκφραστεί, είτε αν εκφραστεί θα διώκεται, αφού όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν βγει
παράνομα. Επί πλέον μέχρι σήμερα κανένας λαός δεν ρωτήθηκε ποτέ για την ένταξη της χώρας του στο ΝΑΤΟ. Οι αποφάσεις έχουν ληφθεί και λαμβάνονται με κυβερνητικές και κοινοβουλευτικές διαδικασίες και ψηφοφορίες μόνο. Οι λαοί όλων
των χωρών που εντάχθηκαν βρέθηκαν προ τετελεσμένων,
χωρίς να ζητηθεί η γνώμη τους. Ο ελληνικός λαός, όπως ο
τούρκικος, όπως σύντομα ο
κυπριακός, ο φινλανδικός, ο
“ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ δανικός κ.α. δεν πρόκειται να
ΑΓΩΝΑΣ”
ρωτηθούν. Κι αν αυτό γίνει
ίσως σε κάποιες περιπτώσεις,
Ιδιοκτήτης:
ήδη το κλίμα για το σύρσιμο
αυτών των λαών στο «ναι» έχει
Ομοσπονδία Συνταξιούχων
φτιαχτεί, με την εισβολή της
Ελλάδος-ΙΚΑ-ΕΤΜ
Ρωσίας στην Ουκρανία και την
Εκδότης:
απροσχημάτιστη προπαγάνδα
ΤΑΣΟΣ ΚΛΑΔΗΣ
ότι όλες οι χώρες κινδυνεύουν
Γραφεία:
από τη Ρωσία, απέναντι στην
Σωκράτους 23
οποία ο μοναδικός προστάτης
(4ος όροφος)
είναι το ΝΑΤΟ.
Τ.Κ. 105 52 ΑθΗΝΑ
Ας αφήσουν λοιπόν τα
Τηλ.: 210 52 29 442
σάπια τα ΝΑΤΟτσιράκια. Ότι
Fax: 210 52 29 907
και να πούνε το ΝΑΤΟ ήταν
από γεννήσεώς του ιμπεριαλιστική συμμαχία και μηχανισμός
τρομοκράτησης, καταπίεσης,
επιβολής των ιμπεριαλιστικών

Διανέμεται
δωρεάν

συμφερόντων των ηγετικών δυνάμεών του ενάντια στους
λαούς.
-------------------------------------------------------------------Και αφού μιλάμε για το ΝΑΤΟ. Πήρατε χαμπάρι το νέο πιστοποιητικό που απέκτησε το ΝΑΤΟ; Σύμφωνα με αυτό οι χώρες
που συμμετέχουν στη συμμαχία αποτελούν «ΝΑΤΟικά εδάφη»!!!
Προσέξτε. Δεν είναι χώρες ανεξάρτητες, που συμμετέχουν στο
ΝΑΤΟ, αλλά εδάφη του. Δεν είναι απλά ενταγμένα στο ΝΑΤΟ.
Του ανήκουν. Το ΝΑΤΟ αναβαθμίζεται σε ένα υπερκράτος, που
αποκτά κυριαρχικά δικαιώματα επί των υποκρατών- μελών του.
Δεν «υπερασπίζεται» τα εδάφη των κρατών- μελών του, αλλά τα
δικά του εδάφη!! Αν αυτή τη λογική την επεκτείνουμε και στους
λαούς (που γράφουμε και στο παραπάνω σχόλιο), τότε δεν αναφερόμαστε σε λαούς των χωρών- μελών, αλλά σε υπηκόους του
ΝΑΤΟ. Κι αφού οι χώρες είναι εδάφη του ΝΑΤΟ, οι πολίτες τους
υπήκοοί του, το ΝΑΤΟ έχει κάθε δικαίωμα να επεμβαίνει στα…
εδάφη του και επί των… υπηκόων του για κάθε λόγο, κάθε αφορμή, με όποια δικαιολογία, σκοπό και στόχο.
Όχι τυχαία οι στρατοί των (πρώην πλέον) χωρών- μελών, σαν
ΝΑΤΟικοί στρατοί, εξασκούνται, στα πλαίσια των ΝΑΤΟικών σχεδιασμών, σε ασκήσεις «αντιμετώπισης» λαϊκών συγκεντρώσεων
και εκδηλώσεων ενάντια στις αντιλαϊκές πολιτικές επί των πεδίων
πόλεων!!
Σ’ αυτά όλα συμφωνούν απόλυτα οι, κατά τα άλλα, πολιτικοί
αντίπαλοι ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και οι λοιποί μικροαστοί κολαούζοι. Και τα κάνουν και γαργάρα.
--------------------------------------------------------------------ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ δήλωσαν με μεγάλη περηφάνια πως
θα παρίσταντο στην ζωντανή, μέσω τηλεδιάσκεψης, ομιλία του
Ζελένσκι στη βουλή. Το έκαναν, τα άκουσαν από τον Ουκρανό
πρόεδρο, χάρηκαν και τα φασισταριά του Αζόφ, χειροκρότησαν με ενθουσιασμό και απήλθαν ικανοποιημένοι που έπραξαν το… καθήκον τους!! Ε αυτοί είναι, που (ξανά) θα έλεγε
κάποιος. Αμ εκείνο το ΜΕΡΑ25 του Γιάνη (με ένα ν) που ήθελε
να υποβάλει ερωτήσεις στον Ζελένσκι… Πόση γελοιότητα πια.
----------------------------------------------------------------------Μετά την ξεφτίλα που έφαγαν οι ΣΥΡΙΖΑίοι από τον Αζοφιστή
Ζελένσκι, έψαχναν τρόπο να εξιλεωθούν. Και τα έριξαν στον
πρόεδρο της βουλής, που δεν φρόντισε να… δει το βίντεο, πριν
προβληθεί!! Εκεί είναι το θέμα; Ή ότι, ενώ το ποιόν και ο ρόλος
του Ζελένσκι ήταν γνωστά πράγματα, ο ίδιος διαφήμιζε τους
ιδεολογικούς και πολιτικούς δεσμούς του με τους ναζιστές του
τάγματος Αζόφ, ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς κανέναν ενδοιασμό και δισταγμό δήλωσε πρόθυμος υποστηρικτής του και έτοιμος να δεχτεί
κάθε δική του άποψη, ερμηνεία και επιχείρημα. Η ξεφτίλα θα
τους μείνει ότι και να λένε τώρα. Ας πρόσεχαν.
---------------------------------------------------------------------------Τα ίδια ισχύουν και για το ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ και τον νέο του
αρχηγό. Γιατί προφανώς με τη δική του υπόδειξη και απόφαση
οι βουλευτές του έδωσαν το «παρών» στην αχαρακτήριστη
αυτή συνεδρίαση. Γιατί κι ο Ανδρουλάκης, σαν ευρωβουλευτής, έχει επίσης χειροκροτήσει τον Ζελάνσκι, έχει ψηφίσει όλα
τα υπέρ του μέτρα, που συζητήθηκαν στο ευρωκοινοβούλιο.
Το μερίδιό του στον εξευτελισμό το πήρε κι αυτός. Για δε το
εξωφρενικό επιχείρημα της εκ των υστέρων κατηγόριας στον
Ζελένσκι, ότι «ήταν απαράδεκτο που έδωσε το βήμα σε στρατιώτες ενταγμένους στο τάγμα Αζόφ» και την «αδιανόητη προχειρότητα της κυβέρνησης», ε.. ως ΠΑΣΟΚ ο κος Ανδρουλάκης «πράσιν΄ άλογα» άλλη μια φορά!!
--------------------------------------------------------------------Όσο για την κυβέρνηση και τη ΝΔ τι να πούμε. Τα σχεδόν
παρακάλια του προέδρου της βουλής Κ. Τασούλα προς τον
Ζελένσκι να πει κάτι για την τούρκικη εισβολή και κατοχή στην
Κύπρο και ενάντια στον τούρκικο αναθεωρητισμό, (ο ουκρανός
βέβαια έκανε πως δεν άκουσε) εξέθεσαν ακόμα περισσότερο
όλη την κυβερνητική και κομματική ηγεσία της ΝΔ.
---------------------------------------------------------------Προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα του
κόμματός της η κα Μπακογιάννη δήλωσε (αναφερόμενη
στους Αζοφασίστες, που επιστράτευσε ο Ζελένσκι για να
κάνει το λόγο του πιο πειστικό) πως «σε καιρό πολέμου δεν
ζητάμε πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων από αυτούς
που πολεμάνε»!! Νε υποθέσουμε πως η κα Μπακογιάννη δεν
αντιλήφθηκε, πως αυτός που ζήτησε τέτοιο πιστοποιητικό σε
καιρό πολέμου και μάλιστα στη χώρα του, είναι ο Ζελένσκι, ο
οποίος έθεσε σε παρανομία 11 κόμματα της αντιπολίτευσης,
με πρώτο- πρώτο το ΚΚΟ!!! Ενώ δεν ζήτησε από τους του
Αζόφ, επειδή είναι ταυτισμένος και συμφωνεί μαζί τους. Απλά
πράγματα κα Μπακογιάννη.
-------------------------------------------------------------------------Αλλά η κα Μπακογιάννη στην ίδια δήλωσή της είπε πως «εάν
κερδίσει η Λεπέν (στις γαλλικές εκλογές) θα είναι «δραματική
εξέλιξη». Μα κα Μπακογιάννη γιατί ζητάτε πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων από τον/την επόμενο/η πρόεδρο της Γαλλίας,
αφού η Ευρώπη βρίσκεται σε πόλεμο, κινδυνεύουν… οι αξίες και
τα ιδεώδη της;; Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά…
-----------------------------------------------------------------------Και τι άλλο μας θύμισε η κα Μπακογιάννη με τη δήλωση για
τη Λεπέν; Μα τον Αλέξη που δήλωνε πως η εκλογή Τρραμπ
στην προεδρία των ΗΠΑ θα ήταν επίσης μια τραγωδία. Κι
ύστερα πήγε και τον έγλυφε και τον χαρακτήριζε «διαβολικά
καλό»!! Έτσι και η ΝΔ. Αν, αν λέμε, εκλεγεί η Λεπέν πρόεδρος
της Γαλλίας ο κος Μητσοτάκης, παρά τα αρνητικά σχόλια της
αδερφής του, θα συναντιέται με τη Λεπέν και θα μας πει κι
εκείνος πως η Μαρί «είναι διαβολικά γοητευτική»!!!
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ΝΕΟ ΕΣΥ: Το «φακελάκι»
σε γιατρούς… νόμιμο
Μιλώντας για τις εξαγγελίες του υπουργείου Υγείας, που
περιλαμβάνουν- στα πλαίσια του ΝΕΟΥ ΕΣΥ- τη λειτουργία
απογευματινών χειρουργείων στα δημόσια νοσοκομεία, με συμμετοχή 30% άμεσα από τους ασθενείς, συν την ιατρική αμοιβή,
η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα υποστήριξε ότι
η κυβέρνηση εφαρμόζει αυτό το μέτρο επειδή ...το θέλουν οι
ασθενείς!!! «Ο περισσότερος κόσμος τον χειρουργό του θέλει
να τον ανταμείψει, να του δώσει μια αμοιβή», ήταν το επιχείρημά
της.
Θυμάστε πως αποκαλούνταν η, αυτής της μορφής, «αμοιβή»
των γιατρών από τους ασθενείς; «Φακελάκι», το οποίο ήταν
σχεδόν πάντα προϊόν έμμεσου εκβιασμού του ασθενούς από
τον επίορκο γιατρό. Μάλιστα το «φακελάκι» ήταν απόλυτα καταδικαστέο, θεωρούνταν ποινικό αδίκημα, διώκονταν αν υπήρχε
καταγγελία ή σύλληψη επ’ αυτοφώρω, οι δε γιατροί που προέβαιναν σε τέτοιες πράξεις διασύρονταν, απολύονταν από τα
νοσοκομεία, έχαναν πιθανόν και το δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος. Σήμερα η Γκάγκα θέλει να κάνει το «φακελάκι» νόμιμο,
τον εκβιασμό τον παρουσιάζει σαν εθελούσια παρόρμηση του
ασθενούς, ο γιατρός θα επιβραβεύεται(!!) για την ανοίκεια εκμετάλλευση του ασθενούς.
Με την κυβερνητική βούλα λοιπόν θα στηθεί ένας ολόκληρος μηχανισμός μέσα στα δημόσια νοσοκομεία, όπου επίορκοι γιατροί θα παραπέμπουν τους ασθενείς στα απογευματινά χειρουργεία, λόγω «φόρτου εργασίας» των κανονικών
πρωινών, με σκοπό όχι την παροχή περίθαλψης σαν υποχρέωση και καθήκον, αλλά σαν πηγή χρηματισμού από τους
απελπισμένους ασθενείς. Να σημειώσουμε επίσης πως στα
χειρουργεία δεν θα αμείβονται από τον ασθενή μόνο οι χειρουργοί, αλλά και οι αναισθησιολόγοι, το υπόλοιπο προσωπικό του
χειρουργείου, οι τραυματιοφορείς, νοσοκόμοι και νοσοκόμες,
των ΜΕΘ, αν η περίπτωση χρειάζεται και τέτοια κ.α. Μιλάμε για
χοντρό μπαξίσι. Όχι για «φακελάκι» αλλά για «φακελάρα» με
εκατοντάδες και χιλιάδες ευρώ.
Η άλλη πλευρά είναι η εξής. Όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις (και της ΝΔ) έκοψαν τους μισθούς των υγειονομικών, η
σημερινή (πάλι της ΝΔ) αρνείται να τους αποκαταστήσει, παρ’
όλο που υπάρχει και σχετική απόφαση του ΣτΕ. Κλείνοντας
λοιπόν η κυβέρνηση πονηρά το μάτι σε μια μερίδα από αυτούς,
τους λέει «εν τάξει μη φωνάζετε, βλέπετε εγώ φροντίζω να τους
πάρετε τους μισθούς σας πίσω με τον τρόπο αυτό». Και πετάει
το βάρος της αναπλήρωσης των μισθολογικών μειώσεων των
υγειονομικών στα δημόσια νοσοκομεία στους ασφαλισμένους,
που θα βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη.
Και από την άλλη επίσης θα ωθεί ένα μέρος των ασφαλισμένων στους ιδιώτες, κάτω από τη λογική «αφού θα πληρώσω που
θα πληρώσω, δεν πάω σε ιδιωτικό νοσοκομείο για ακόμα πιο
γρήγορα;».
Κι έτσι «όλοι» κερδισμένοι. Ο κρατικός προϋπολογισμός, που
δεν θα υποχρεωθεί να δώσει ξανά αυξήσεις στους μισθούς, οι
επίορκοι υγειονομικοί, οι ιδιώτες του κλάδου. Οι μόνοι χαμένοι
για άλλη μια φορά οι ασφαλισμένοι, που πλέον θα πληρώνουν
ακόμα περισσότερα από την τσέπη τους για να γιατροπορευτούν και οι συνεπείς, συνειδητοί υγειονομικοί, που πιστοί στον
όρκο τους θα παλεύουν για να προσφέρουν περίθαλψη και
υγεία στους συνανθρώπους τους μέσα σε αντίξοες συνθήκες,
χωρίς τις αναγκαίες υποδομές και μέσα, με ελλείψεις, με κούραση, με τέτοια και άλλα εμπόδια που θα βάζουν οι κυβερνητικές πολιτικές.
Είναι φανερό πως το θέμα «υγεία» θα αναδειχτεί σε κυρίαρχο στο επόμενο διάστημα. Οι υγειονομικοί στο δημόσιο ΣΥ
δίνουν μια συνεχή μάχη, αντιπαλεύοντας την κυβερνητική πολιτική, αρνούμενοι να γίνουν συνένοχοι στην ύπουλη αυτή τακτική. Το εργατικό και λαϊκό κίνημα πρέπει- και θα το κάνουν- να
συμπορευτούν, να συμπαραταχτούν, να συναγωνιστούν, να
σταθούν στο πλευρό των υγειονομικών, να αναλάβουν τη δική
τους ευθύνη για να εμποδιστούν τα άθλια σχέδια της κυβέρνησης και των συμφερόντων που κρύβονται πίσω από τις επιλογές
αυτές.
Ο λαός απαιτεί και αγωνίζεται για δημόσιο σύστημα υγείας- περίθαλψης, 100% δωρεάν, καθολικό σε όλα τα επίπεδα,
στην ΠΦΥ, στη νοσοκομειακή, στη διαγνωστική και φαρμακευτική αγωγή. Να καταργηθεί η δράση του ιδιωτικού τομέα
στην υγεία- περίθαλψη, που μόνος του στόχος είναι η κερδοσκοπία και εκμετάλλευση αυτής της τόσο εξαιρετικά κρίσιμης
ανάγκης για την ανθρώπινη ζωή. Τίποτα λιγότερο.
Υ.Γ. Η κυβέρνηση έβαλε σε πορεία υλοποίησης την άλλη
στόχευσή της για την υγεία, που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε με το νοσοκομείο Σαντορίνης, την σταδιακή ιδιωτικοποίηση του δημόσιου, με την μετατροπή και του νοσοκομείου Σπάρτης σε ΝΠΙΔ, μέσω της «δωρεάς» από γνωστό… φιλανθρωπικό
εφοπλιστικό ίδρυμα κάποιων ποσών για τον εξοπλισμό του.
Δηλαδή το πέρασμα του νοσοκομείου στην έμμεση ιδιοκτησία
και διαχείρισή του από την «δωρήτρια» εταιρία. Άλλος ένας
λόγος για να ανασκουμπωθούμε…

Δώστε τώρα πίσω
όλα τα κλεμμένα.
Με δουλειά κι ιδρώτα
τα ‘χουμε πληρωμένα
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Η απεξάρτηση από το
ρώσικο φ.α. και η εξάρτηση
από όλους τους άλλους
Τεράστιος ντόρος γίνεται για την επιχείρηση απεξάρτησης της ευρωπαϊκής οικονομίας από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο, αέριο, άνθρακα). Στην ιστορία
αυτή με εξαιρετικά μεγάλη προθυμία μπλέχτηκε από την
αρχή και η δική μας κυβέρνηση, που αμέσως δήλωσε την
ετοιμότητά της να πετύχει ο σχεδιασμός αυτός και στη
χώρα μας. Μπήκαν μπροστά επείγοντα πλάνα για κατασκευή- επέκταση (Ρεβυθούσα, Καβάλα κ.α.) δεξαμενών
αποθήκευσης και αεριοποίησης υγροποιημένου φ.α.αμερικάνικου κύρια-, αλλά και επιτάχυνση της εισαγωγής φ.α από το Αζερμπαϊτζάν μέσω του αγωγού ΤΑΡ,
που θα διοχετεύει και στη Βουλγαρία, μέσω του IGB.
Ταυτόχρονα γίνονται συζητήσεις για εισαγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από την Βουλγαρία, που διαθέτει
πυρηνικά εργοστάσια, αλλά και από την Αίγυπτο. Σε
εξέλιξη βρίσκονται και οι διαπραγματεύσεις- υπό το
βάρος των γεγονότων στην Ουκρανία- μεταξύ Ισραήλ,
Αιγύπτου, Κύπρου και Ελλάδας, με την ενεργό παρέμβαση των ΗΠΑ (που επίσημα κήρυξαν άκυρο τον πολυδιαφημισμένο EASTMED), για μεταφορά αερίου από την
Αίγυπτο και το Ισραήλ, με τη συμμετοχή και της Τουρκίας. Γι’ αυτό άλλωστε ξεκίνησαν οι συζητήσεις μεταξύ
Τουρκίας- Ελλάδας και Κύπρου- και πάλι υπό την εποπτεία των ΗΠΑ- για «επίλυση» των διαφορών (ΑιγαίοΚυπριακό) στα ΝΑΤΟικά- συμμαχικά πλαίσια, ώστε να
προχωρήσει η συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο και την
Ανατολική Μεσόγειο. Επιλογή στην οποία ομονόησαν
κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ.
Βέβαια οι εξελίξεις (πόλεμος, τεράστια αύξηση των
τινών του ρεύματος κ.α.) υποχρέωσαν και την ΕΕ και την
κυβέρνηση να επαναφέρουν σε λειτουργία τους λιγνιτικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, προσωρινά όμως, αφού δεν αλλάζει η βασική κατεύθυνση
για στροφή στην «πράσινη» ενέργεια, με στρατηγική ύλη
το φ.α. και τις ΑΠΕ.
Έτσι η τόσο έντονα επιδιωκόμενη απεξάρτηση από το
ρωσικό φ.α. και πετρέλαιο θα μετατραπεί σε μεγαλύτερη
εξάρτηση από το αμερικάνικο φ.α. και, όσον αφορά στη
χώρα μας και το ηλεκτρικό ρεύμα, σε απόλυτη εξάρτηση
από την Βουλγαρία και την Αίγυπτο!!!
Παίρνοντας υπ’ όψη πως το αμερικάνικο LNG είναι
πολύ ακριβότερο του ρώσικου, το εισαγόμενο ηλεκτρικό
ρεύμα επίσης πιο ακριβό από το παραγόμενο με τον
λιγνίτη από τη ΔΕΗ (σημειώνουμε πως η αύξηση των
τιμών στο λιγνιτικό ρεύμα ήταν τεχνητή, προήλθε από
την επιβολή προστίμων ρύπων μέσω του αντίστοιχου
χρηματιστηρίου, στο οποίο μας ένταξε η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ). Επίσης εισαγωγή ρεύματος γίνεται και σήμερα
από Βουλγαρία και Αλβανία, ακριβώς γιατί απαξιώνονται
οι εγχώριες δυνατότητες για κάλυψη των αναγκών από
δικές μας δυνατότητες (λιγνίτης, ποτάμια- φράγματα
κλπ)
Η απεξάρτηση θα φέρει μεγαλύτερη εξάρτηση των
λαϊκών οικογενειών και του εισοδήματός τους, με πιο
ακριβό ρεύμα και καύσιμα. Κι έτσι θα υποχρεωθούν
χιλιάδες άνεργοι, συνταξιούχοι, χαμηλόμισθοι να εγκαταλείψουν τα ΙΧ τους, χάνοντας και το τελευταίο υπόλειμμα της… πλουσιοπάροχης ζωής που έκαναν μέχρι
τώρα!!
Ποιοι θα κερδίσουν από την απεξάρτηση; Πολύ συνοπτικά:
- Η «GasLog» (Λιβανός) στο έργο του πλωτού σταθμού LNG στην Αλεξανδρούπολη.
- Η «Motor Oil» (Βαρδινογιάννης) με πλωτή δεξαμενή
FSRU στους Αγίους Θεοδώρους.
- Η «Μediterranean Gas» (εφοπλιστές, «ExxonMobil»
κ.α.) με πλωτό σταθμό LNG στο Βόλο.
- H «Blue Sea Power» με τρία «projects» για πλωτούς
σταθμούς αποθήκευσης LNG και Bio-LNG σε Χίο, Κω,
Λέσβο.
- Η «Maran Gas» (Αγγελικούσης) με μία πλωτή δεξαμενή αποθήκευσης FSRU.
- H «Elpedison» με αυτόνομη υποδομή FSRU στη Θεσσαλονίκη.
- Ο εφοπλιστής Προκοπίου με πλωτή μονάδας LNG
μαζί με σταθμό ηλεκτροπαραγωγής.
- Όσοι θα αναλάβουν το ευρωπαϊκό έργο «Poseidon
Med II», που ξεκίνησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούνη
του 2015, για τον ανεφοδιασμό με LNG πλοίων που το
χρησιμοποιούν σαν καύσιμο από ελληνικά λιμάνια (Πειραιάς, Πάτρα, Ηράκλειο, Ηγουμενίτσα, Λεμεσός).
- Και βεβαίως- βεβαίως όλοι οι εφοπλιστές που διαθέτουν ή θα φτιάξουν πλοία μεταφοράς LNG, FSRU κλπ.
Πάρε κόσμε Ευ-καιρίες!!!

Το ποιηματάκι μας
Πάει το Πάσχα, έλα Μάη,

Παγκόσμιες Ημέρες της…
μιας μέρας
Ο Μάρτης ήταν μήνας φορτωμένος με Παγκόσμιες

η ακρίβεια θα μας φάει.

Ημέρες. Για τα Δάση. Την άγρια ζωή και τη βιοποικιλότη-

Μπαίνει ο μήνας και στα μέσα

τα. Το νερό. Και τον ρατσισμό. Ανακοινώσεις εξέδωσαν

ο μισθός δεν έχει μπέσα.

τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει όλα τα προηγούμενα

Τα μετράω- τα μετράω

χρόνια, όπου εκθειάζουν την… ευαισθησία τους και την

κι άιντε τα ξαναμετράω,

ανησυχία τους για όλα τα απειλούμενα υποκείμενα των

κι απ’ τις είκοσι και πέρα

Ημερών αυτών. Η κυβέρνηση και η ΝΔ προτίμησαν «να

να της πείνας η φοβέρα.

ποιήσουν τη νήσσα». Τι να πουν άλλωστε, αφού έχουν…

Ήρθε ρεύμα, ήρθε νοίκι,

βρεγμένη τη φωλιά τους. Το ίδιο ή και χειρότερα απ’ ότι

δεν μας φτάνουν Ελπινίκη.

τα άλλα, συγκοινωνούντα με την δική της πολιτική, κόμ-

Κι ο γιατρός για με ξύσει,

ματα.

θα ζητήσει το μπαξίσι.

Μιλώντας πχ για το ΠΑΣΟΚ, θυμηθήκαμε που επί

Βρε τι συμφορά μας βρήκε,

υπουργείας Λαλιώτη, με βάση τα στοιχεία, από τις εκα-

με το ’22 που μπήκε.

τοντάδες χιλιάδες στρέμματα καμένων δασών μόνο το

Πάνω ο πόλεμος βροντάει,

10% αποκαθίστατο. Κι αργότερα το έγκλημα συνεχιζό-

κάτω εδώ πως με πονάει.

ταν με όλες τις κυβερνήσεις, που μετρώντας την δασο-

Του κοσμάκη τα παιδάκια

προστασία, την προστασία της βιοποικιλότητας και του

κείτονται μεσ’ στα χαντάκια.

φυσικού περιβάλλοντος με όρους κόστους- οφέλους και

Κι οι μεγάλοι συζητάνε,

με τη ζυγαριά των μνημονίων, άφηναν συνειδητά απρο-

ποιου τ’ αέρια θα πουλάνε.

στάτευτα τα δάση και κατ’ επέκταση το φυσικό περιβάλ-

Αυτός είναι ο καημός τους,

λον της άγριας ζωής. Γιατί μαζί με τα δάση, την χλωρίδα,

αυτός είν’ ο πόλεμός τους.

καίγονται και η πανίδα, τα ζώα, τα πουλιά, οι μικρότερες

Των κερδών την κορυφή
ποιος θα έχει κατοχή.
Στάχτη- μπούρμπερη τα άλλα
αν τα πλούτη είν’ πιο μεγάλα.
Σηκωθείτε πια εργάτες,
σηκωθείτε πια λαοί.
Να μη σκοτωνόμαστε άλλο
για του αφέντη το φαΐ.

μορφές ζωής. Πόσα ελάφια κάηκαν με τους εμπρησμούς
της Πάρνηθας… Πόσα ενάλια είδη χάνονται από τη
μόλυνση (βιομηχανικά και τουριστικά απόβλητα) των
οριοθετημένων και μη υδάτινων περιοχών (ποτάμια,
λίμνες, θάλασσες)…
Τα αστικά κόμματα μια μέρα το χρόνο, στις παγκόσμιες ημέρες εκδηλώνουν τις ανησυχίες τους και τις
υπόλοιπες 364 κοιμούνται ήσυχα, χωρίς κανένα άγχος
για την τύχη των άτυχων, υπό καταστροφή και θάνατο
οντοτήτων.

Δεν δεχτήκαμε, δεν
δεχόμαστε να μας
εξαπατούν οι κυβερνήσεις με ψίχουλα
και ψεύτικες υποσχέσεις. Απαιτούμε
τώρα να μας επιστραφούν όλα όσα
δικαιούμαστε.

Όσο για το νερό… Αν σκεφτούμε πως όλα έχουν βάλει
το χέρι τους ώστε να προωθηθεί το ξεπούλημα των υπό
δημόσια ιδιοκτησία υποδομών ύδρευσης των πόλεων και
χωριών… Έχουν βάλει το χέρι τους ώστε οι υδάτινοι
πόροι (ποτάμια, λίμνες και φυσικά θάλασσες) να μπουν
στη διαδικασία εκχώρησης σε ιδιώτες για διάφορων μορφών εκμετάλλευση (πχ τουρισμός).
Και τέλος για τον ρατσισμό. Και μόνο η φασιστικής
προέλευσης σύγκριση των «δικών μας ξανθών, γαλανομάτηδων» προσφύγων από την Ουκρανία, με τους…
βρωμερούς μελαχροινούς μαυρομάτηδες από το νότο
και την ανατολή που έκαναν στελέχη της ΝΔ, οι φυλακές
προσφύγων που έχτισε ο ΣΥΡΙΖΑ, με βάση τις συμφωνίες
ΕΕ- Τουρκίας και τις υποστήριξε η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, δεν
μπορούν να καλυφθούν και να ξεχαστούν από υποκριτικές κορώνες υπεράσπισης των δικαιωμάτων άλλων ιδιαίτερων ομάδων, όπως οι ομοφυλόφιλοι.
Η περίπτωση του μαθητή Σαϊντού Καμαρά (από τη
Γουινέα), που το αίτημά του για χορήγηση ασύλου απορ-

Οι συντάξεις δεν είναι χάρισμα, δεν είναι δανεικά από
τις κυβερνήσεις και τους
καπιταλιστές προς τους
συνταξιούχους. Είναι αποτέλεσμα της εργασίας, της
παραγωγής πλούτου από
τους εργαζόμενους. Πλούτο
που τον κλέβουν τα οικονομικά παράσιτα της καπιταλιστικής κοινωνίας.

ρίφθηκε σε πρώτο βαθμό τον Δεκέμβρη και εκκρεμεί η
απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Προσφυγών σε δεύτερο βαθμό, είναι χαρακτηριστική. Μόνο οι κινητοποιήσεις
αλληλεγγύης των γονιών, των συμμαθητών και καθηγητών του, υποχρέωσαν την κυβέρνηση (ο πρωθυπουργός
σε μια προσπάθεια να ξεφύγει, συναντήθηκε με τον
μαθητή, όπως και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας) άφησε
ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην απελαθεί, επειδή ενηλικιώθηκε.
Η νομοθεσία που αντιμετωπίζει τους πρόσφυγες από
τι περιοχές αυτές με ρατσιστικά κριτήρια (ενώ με απόφαση της ΕΕ για τους πρόσφυγες από την Ουκρανία δεν
ισχύουν οι περιορισμοί της συνθήκης του Δουβλίνου),
είναι απότοκος της Ευρωενωσιακής νομοθεσίας, που
αποδέχτηκαν και εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις. Και
των δεξιών και των κεντροαριστερών και των αριστερών.

