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ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ 30%  
ΣΤΑ ΠΑΓΙΑ ΕΞΟΔΑ  

ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ
Κυκλοφορεί σε διάφορα ΜΜΕ η είδηση για μια «ευρείας κλί-

μακας διακρατική μελέτη», με τη μορφή ερωτηματολογίου, ώστε 
να γίνουν γνωστές οι απόψεις ασφαλισμένων - ασθενών για την 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Η διαδικασία, που διαφημίζεται 
από το υπουργείο Υγείας, γίνεται με συμμετοχή των ασφαλισμένων 
ύστερα από πρόσκληση μέσω του συστήματος άυλης συνταγο-
γράφησης (ΗΔΙΚΑ). Αλήθεια, τι είναι αυτό που δεν ξέρει το 
υπουργείο Υγείας για την ξεχαρβαλωμένη ΠΦΥ και φιλοδοξεί να 
το μάθει μέσα από ερωτηματολόγια; Δεν ξέρει για τις περικοπές 
140 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό τις οποίες το ίδιο 
έκανε; Δεν γνωρίζει για τις ελλείψεις - ακόμα και με βάση τα ελ-
λιπέστατα οργανογράμματα - σε βασικές ειδικότητες στα Κέντρα 
Υγείας και σε άλλες δομές; Δεν βλέπει ότι τα αιτήματα για ρα-
ντεβού σε τέτοιες δομές «κλείνονται» για μήνες μετά, μέσα από 
την ΗΔΙΚΑ; 

Οι συνταξιούχοι δεν δεχόμαστε άλλο την κοροϊδία. Με 
τους αγώνες μας διεκδικούμε: 
●Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, υπηρεσίες πρόληψης 
και αποκατάστασης υγείας, παροχές και υπηρεσίες Κοινωνικής 
Πρόνοιας. 
●Κατάργηση της εισφοράς Υγείας. 

Αύξηση κατά 30% στα πάγια έξοδα του σπιτιού μιας 
λαϊκής οικογένειας για ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση και 
ενοίκιο και κατά 13% για τη διατροφή της και τα είδη 
πρώτης ανάγκης, μέσα σε έναν χρόνο, δείχνουν τα στοιχεία 
που έδωσε την Παρασκευή στη δημοσιότητα η Ελληνική 
Στατιστική Υπηρεσία για τον πληθωρισμό, που συνέχιζε 
να «τρέχει» με σπασμένα τα φρένα, στο 11,4% τον Αύγου-
στο. Σε κάποια προϊόντα, μάλιστα, το σύνολο των ανατι-
μήσεων τους τελευταίους μήνες φτάνει ακόμα και το 
40%! Αξίζει να αναφέρουμε ότι τον Ιούλη, με βάση στοιχεία 
της ΕΛΣΤΑΤ, το καλάθι των νοικοκυριών κόστισε 224 
ευρώ, 53 ευρώ ακριβότερα από τον Ιούλη του 2021, που 
ήταν στα 171 ευρώ, με υπολογισμούς που δεν παίρνουν 
βέβαια υπόψη τις πραγματικές ανάγκες αλλά ένα «μίνιμουμ» 
επίπεδο διαβίωσης. 

Οι τιμές της ενέργειας, του ρεύματος και των καυσίμων 
είναι βασικοί συντελεστές της ακρίβειας, αφού συμπαρα-
σύρουν και τις τιμές των υπόλοιπων προϊόντων που έχει 
ανάγκη το κάθε σπίτι. 
Η τιμή της ενέργειας στην Ελλάδα ρυθμίζεται από την 

εταιρεία Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε και καμία σχέση 
δεν έχει με το κόστος και τις δυνατότητες παραγωγής, 
αφού για τη χρέωση του ρεύματος λαμβάνεται υπόψη, με 
βάση τον νόμο που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και υλοποιεί η κυ-
βέρνηση της ΝΔ, η τιμή του ακριβότερου καύσιμου, στη 
συγκεκριμένη συγκυρία το φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από 
το ποσοστό στο οποίο συμμετέχει στην ηλεκτροπαραγωγή, 
δίνοντας τη δυνατότητα στους παραγωγούς και παρόχους 
του να κερδοσκοπούν ασύστολα και να καταδικάζουν 
τους συνταξιούχους και γενικά τον λαό στη φτώχεια. Στις 
7/9/22, στο Ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας, η τιμή 
ηλεκτρικού ρεύματος ήταν στα 403,79 ευρώ η Mwh. Είναι 
όντως αυξημένο κατά 44% από την τιμή της περσινής 
ημέρας (7/9/2021) που ήταν στα 281,43 ευρώ η Μwh. 

Συνέχεια στην σελ. 2

Συνέχεια στην σελ. 2Συνέχεια στην σελ. 2

Διεκδικούμε Δημόσιο και  
δωρεάν, καθολικό σύστημα 
Υγείας - Πρόνοιας, πλήρως  

χρηματοδοτούμενο  
από το κράτος

Μικρασιατική καταστροφή --  
τα διδάγματα στο σήμερα

100 χρόνια κλείνουν φέτος από τη Μικρασιατική καταστροφή 
με χιλιάδες νεκρούς και εκατομμύρια πρόσφυγες. Η ελληνική 
αστική τάξη, τασσόμενη στο πλευρό της ΑΝΤΑΝΤ, προσπάθησε 
με την εκστρατεία να συμμετάσχει στη μοιρασιά του πλούτου 
της περιοχής της υπό διάλυση Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 
χωρίς να διστάσει να ρίξει στο σφαγείο τον ελληνικό λαό. 

Η μικρασιατική εκστρατεία από την αρχή μέχρι το τέλος της 
ήταν πόλεμος ιμπεριαλιστικός και όχι προοδευτικός εθνοαπελευ-
θερωτικός από την τουρκική καταπίεση. Εξυπηρετούσε την 
αστική «Μεγάλη Ιδέα» και όχι ένα πατριωτικό - απελευθερωτικό 
λαϊκό όνειρο. 

Τα 100 χρόνια από τη μικρασιατική εκστρατεία σήμερα δεν 
μπορούμε να τα δούμε χωρίς να έχουμε στο νου μας π.χ. το γε-
γονός ότι στο έδαφος της Ουκρανίας διεξάγεται ένας ιμπεριαλι-
στικός πόλεμος, δηλαδή ένας πόλεμος επιθετικός και άδικος και 
απ' τις δύο μεριές μ' ευθύνη των κρατικών ηγεσιών, σε βάρος 
όχι μόνο των εθνοτήτων στο χώρο της Ουκρανίας, αλλά και σε 
βάρος των λαών των κρατών που εμπλέκονται σ' αυτόν τον πό-
λεμο, δηλαδή τόσο σε βάρος του ρωσικού λαού, όσο και σε 
βάρος των λαών των κρατών του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. 



Το πετρέλαιο ναι μεν ανέβηκε τον Μάρτιο στα 124 δο-
λάρια το βαρέλι, αλλά σήμερα βρίσκεται στα 85 δολάρια. 
Στα 124 δολάρια το βαρέλι, βρέθηκε το πετρέλαιο και το 
2013 και τότε η τιμή βενζίνης στην αντλία έφτασε στο 
1,70 ευρώ, ενώ στη παρούσα φάση, έφτασε μέχρι τα 2,50 
ευρώ στην αντλία. Γιατί άραγε; Είναι απλό. Οι φόροι και 
τα τέλη που επιβάλλονται στην τιμή του καυσίμου φτάνουν 
σε εντυπωσιακό ποσοστό την τιμή που πληρώνει ο οδηγός 
στο πρατήριο. Οι φόροι αγγίζουν το εντυπωσιακό ποσοστό 
του 65%. Όλοι αυτοί οι φόροι πηγαίνουν καθημερινά στο 
δημόσιο ταμείο και, με αυτήν την έμμεση υπερφορολόγηση, 
βγαίνουν και τα πλεονάσματα, ένα μικρό μέρος των οποίων 
μας επιστρέφεται, με την μορφή επιδομάτων ή με τα διά-
φορα pass. Αυτό βέβαια για να πληρωθούν λογαριασμοί, 
που έτσι κι αλλιώς δεν καλύπτονται από αυτά τα ποσά, 
και η μερίδα του λέοντος δίνεται ως χρηματοδότηση 
στους «επιχειρηματίες», για να συνεχίσουν να κερδοσκο-
πούν. 
Έχουμε την πείρα ιδιαίτερα των τελευταίων χρόνων 

ότι η μια κυβέρνηση που παίρνει τη σκυτάλη από την 
άλλη, ανεξάρτητα πολιτικού πρόσημου, συνεχίζει τον ίδιο 
θανατηφόρο δρόμο για εμάς και τις οικογένειές μας. 
Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι το πώς θα θυσιάσουν 

παραπέρα τα δικαιώματά μας σε όφελος της κερδοφορίας 
των επιχειρηματικών ομίλων. 
Είμαστε στον δρόμο του αγώνα, γιατί ό,τι μέχρι σήμερα 

αποκρούσαμε, καθυστερήσαμε και πετύχαμε οφείλεται 
στη δράση μας. 
Πρέπει να πιστέψουμε βαθιά ότι δεν έχουμε άλλη επι-

λογή από το να κάνουμε αγώνες που θα ξεπεράσουν σε 
μαζικότητα και συχνότητα κάθε προηγούμενο. 
Είμαστε ξανά στον δρόμο του αγώνα και διεκδικούμε 

στο ακέραιο την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας. 
Οι κινητοποιήσεις στις 13/9 στους παρόχους ενέργειας 

και στις 15/9 στο υπουργείο οικονομικών δείχνουν το 
δρόμο. Η συμμετοχή και μαζικοποίηση των περιφερειακών 
συσκέψεων-δράσεων της ΣΕΑ συνταξιούχων, το Παναττικό 
συλλαλητήριο στις 5 Οκτώβρη, η συμμετοχή και στήριξη 
στους αγώνες και τις απεργίες των παιδιών μας είναι και 
ο δικός δρόμος, γιατί ό,τι μέχρι σήμερα κερδίσαμε, το 
κερδίσαμε με αγώνες στο δρόμο, και έτσι θα συνεχίσουμε 
με μεγαλύτερο πείσμα και αποφασιστικότητα.

ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ 30% ΣΤΑ ΠΑΓΙΑ  
ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ

Συνέχεια από την σελ. 1

ΣΥΝΕΧΗΣ Η ΚΑΤΡΑΚΥΛΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
ΜΙΑ ΣΤΙΣ 3 ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 

500 ΕΥΡΩ, ΜΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΑ 650 ΕΥΡΩ... 

Συνέχεια από την σελ. 1

Συνέχεια από την σελ. 1

Διεκδικούμε Δημόσιο και δωρεάν,  
καθολικό σύστημα Υγείας - Πρόνοιας, 

πλήρως χρηματοδοτούμενο  
από το κράτος

●Πάλη ενάντια στους σχεδιασμούς για το «Νέο ΕΣΥ». Κατάργηση 
της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα Υγείας - 
Πρόνοιας και Φαρμάκου. 
●Να γίνουν τώρα χιλιάδες προσλήψεις στα δημόσια νοσοκομεία 
μόνιμων, πλήρους απασχόλησης υγειονομικών όλων των ειδικο-
τήτων, για να καλυφθούν οι τεράστιες ελλείψεις. Μονιμοποίηση 
των συμβασιούχων, επικουρικών, αναπληρωτών. 
●Να λειτουργήσουν Κέντρα Υγείας, κλινικές νοσοκομείων, όσες 
υποδομές έκλεισαν λόγω περικοπών. 

Καθώς η κυβέρνηση συνεχίζει να «μοιράζει» δεξιά και αριστερά 
«αυξήσεις στις συντάξεις» στην προπαγανδιστική σφαίρα, οι 
συνταξιούχοι συνεχίζουμε να βιώνουμε μια ανυπόφορη κατάσταση 
εξαιτίας των τεράστιων αυξήσεων στο κόστος ζωής και ενώ οι 
συντάξεις, πέραν των μεγάλων περικοπών, για 12 ολόκληρα 
χρόνια δεν έλαβαν ούτε ένα ευρώ αύξηση. 

Την κατρακύλα των συντάξεων έρχονται να επιβεβαιώσουν 
και τα επίσημα στοιχεία του συστήματος «Ήλιος», με την 
καταβολή των συντάξεων του Αυγούστου. Σύμφωνα με αυτά, η 
μέση κύρια σύνταξη για αυτόν τον μήνα ήταν μόλις 699,22 
ευρώ, η μέση επικουρική 175,7 ευρώ και το μέρισμα (δημόσιοι 
υπάλληλοι) 103,98 ευρώ μεικτά, ενώ το 33,9% των κύριων συ-
ντάξεων (939.774) ήταν κάτω από 500 ευρώ. 

Μάλιστα, παίρνοντας ως μέτρο τη διάμεσο των κύριων συ-
ντάξεων, αυτή διαμορφώθηκε στα 680,71 ευρώ για τις συντάξεις 
γήρατος, στα 416,28 ευρώ για τις συντάξεις θανάτου και στα 
465,98 ευρώ για τις αναπηρικές. 

Ακόμα χαμηλότερα διαμορφώνονται οι νέες συντάξεις που 
υπολογίζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του νόμου Κα-
τρούγκαλου - Βρούτση. Έτσι, η μέση σύνταξη που έδωσε ο 
ΕΦΚΑ, με οριστική συνταξιοδοτική απόφαση τον περασμένο Αύ-
γουστο για 22.229 κύριες συντάξεις ήταν μόλις 652,76 ευρώ. 

Αντίστοιχα στο Δημόσιο η μέση κύρια σύνταξη ήταν 983,71 
ευρώ, η επικουρική του ΕΤΕΑΕΠ 186,53 ευρώ και το μέρισμα 
113,21 ευρώ. 

Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για αύξηση των 
συντάξεων περίπου(!!!) στο 6% για όσους έχουν χαμηλή ή 
μηδενική προσωπική διαφορά, με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου, 
που είμαστε και η μεγάλη πλειοψηφία, μόνο για κοροϊδία 
μπορούμε να τη δούμε, όταν ο πληθωρισμός τρέχει με 12%. 

Απέναντι στην κοροϊδία μοναδικό δρόμο έχουμε τον δρόμο 
του αγώνα, ώστε διεκδικήσουμε αυξήσεις, επαναφορά της 13ης 
και της 14ης σύνταξης, κατάργηση των φόρων στα είδη πρώτης 
ανάγκης. 

Η ελληνική κυβέρνηση συμμετέχοντας σε αυτόν τον πόλεμο 
με τους ΑμερικανοΝΑΤΟικούς και γεμίζοντας τη χώρα με βάσεις 
θέτει και σήμερα, όπως και τότε, σε τεράστιο κίνδυνο τους συ-
νταξιούχους, τους εργαζόμενους και γενικά τον λαό, κάνοντας 
τον στόχο όπως ήδη έχει διαμηνύσει η Ρωσία. 

Αυτοί που ηγούνται του πολέμου, από τη μια ή την άλλη 
πλευρά του, κι ανεξάρτητα από το ποιος στιγμιαία φαίνεται ως 
ο επιτιθέμενος, ηγούνται σε κράτη ταγμένα να υπηρετούν τα 
κέρδη των μεγαλοεπιχειρηματιών, φορτώνοντας τα βάρη στο 
λαό. 

Οι συνταξιούχοι και γενικά τα λαϊκά στρώματα πρέπει να πα-
λέψουμε, για να μη ζήσουμε άλλη μια «καταστροφή», και να απαι-
τήσουμε: 

● Καμιά συμμετοχή στον πόλεμο. 

● Κανένας φαντάρος έξω από τα σύνορα. 

● Έξω από όλες τις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες (ΝΑΤΟ, ΕΕ, κλπ) 

● Να κλείσουν οι βάσεις και να ακυρωθούν οι συμφωνίες    
    με Αμερικανούς, Γάλλους κ.λπ. 

Μικρασιατική καταστροφή --  
τα διδάγματα στο σήμερα



ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΝΑΤ
2022-07-13 Τετάρτη, Συνάντηση στη Βουλή της ΣΕΑ με 

αντιπροσωπία του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στην οποία παραδώσαμε υπό-
μνημα και θέσαμε το διεκδικητικό πλαίσιο. Οι απαντήσεις που 
πήραμε ήταν αόριστες και δεν λάβαμε καμιά δέσμευση για 
οτιδήποτε. Από την ΠΕΣΝΑΤ συμμετείχε ο Σ/φος Ταμίας 
Λαγάρας Γιώργος. 

2022-07-13 Τετάρτη, Συμμετείχαμε σε εκδήλωση με ομιλήτρια 
την Διαμάντω Μανωλάκου, βουλευτή του ΚΚΕ, στο Πασαλιμάνι 
για τα άτομα με αναπηρία. Εκθέσαμε τις θέσεις και τα αιτήματά 
μας. Μας διαβεβαίωσε ότι συμφωνεί με τις θέσεις μας και θα 
κάνει ό,τι είναι δυνατό για την προώθηση τους. 

2022-07-14 Πέμπτη, Συναντηθήκαμε στον Οίκο Ναύτου με 
την Διαμάντω Μανωλάκου, βουλευτή του ΚΚΕ, στην οποία 
εκθέσαμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε από τη διάλυση 
της δημόσιας Υγείας, για να τα προβάλει στη συνάντησή της με τη 
διοίκηση. Η διοίκηση του Οίκου Ναύτου υπεραμύνθηκε της κυ-
βερνητικής πολιτικής, αρνούμενη ουσιαστικά να προωθήσει οι-
αδήποτε λύση. Η βουλευτής του ΚΚΕ μας διαβεβαίωσε ότι θα συ-
νεχίσει να τα προωθεί και να απαιτεί λύσεις. 

2022-07-14 Πέμπτη, Αντιπροσωπία της ΣΕΑ πήγε στο 
Μαξίμου για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος για άλλη 
μια φορά ήταν ασυνεπής αφού δεν ήταν εκεί. Η αντιπροσωπία συ-
ναντήθηκε με τον κο Γεραπετρίτη, ο οποίος επικαλέστηκε διάφορες 
ανυπόστατες δικαιολογίες και υποσχέθηκε ότι θα κλείσει άλλο 
ραντεβού. 

2022-07-20 Τετάρτη, Συνάντηση της ΣΕΑ στη Βουλή με 
αντιπροσωπία του ΜΕΡΑ25, στην οποία παραδώσαμε υπόμνημα 
και θέσαμε το διεκδικητικό πλαίσιο. Δεν δεσμεύτηκε για τίποτα 

υπεραμυνόμενη το καταστροφικό, για συνταξιούχους και εργαζό-
μενους, ευρωπαϊκό πλαίσιο. Από την ΠΕΣΝΑΤ συμμετείχε ο 
σ/φος Αντιπρόεδρος Δημήτρης Ζαφειρούδης. 

2022-07-21 Πέμπτη, Αντιπροσωπία του σωματείου συμμε-
τείχε σε εκδήλωση συμπαράστασης στους εργαζόμενους της 
ΛΑΡΚΟ, στον οικισμό του εργοστασίου, δηλώνοντας τη στήριξη 
και αλληλεγγύη μας στον δίκαιο αγώνα τους. 

2022-08-09 Τρίτη, Συμμετείχαμε την εκδήλωση της ΕΕΔΥΕ 
και των άλλων φορέων στην Ακρόπολη για την επέτειο της ρίψης 
των ατομικών βομβών σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι, καταγγέλλοντας 
το έγκλημα των Αμερικανών τότε, αλλά και τα μετέπειτα εγκλήματα 
των ΝΑΤΟικών σε όλον τον πλανήτη ενάντια στους λαούς. Κα-
ταγγείλαμε τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και τη εισβολή της Ρωσίας 
στην Ουκρανία, και τους πολέμους για τα συμφέροντα των Αμερι-
κανοΝΑΤΟικών στη Συρία, τη Λιβύη και αλλού. 

2022-08-29 Δευτέρα, Συμμετείχαμε στη σύσκεψη του Συν-
δικάτου Μετάλλου στο ΕΚ Πειραιά για την οργάνωση του αγώνα 
ενάντια στο ξεπούλημα των Ναυπηγίων Ελευσίνας στην ΟΝΕΞ 
που αφήνει απλήρωτους και άνεργους τους εργαζόμενους. 

2022-08-31 Τετάρτη, Συμμετείχαμε στην Κινητοποίηση του 
Συνδικάτου Μετάλλου στο Σύνταγμα ενάντια στο ξεπούλημα των 
Ναυπηγίων Ελευσίνας στην ΟΝΕΞ την ημέρα ψήφισης του σχετικού 
νομοσχεδίου. 

2022-09-13 Τρίτη, Μαζί με σωμάτια και φορείς της Αττικής 
κάναμε μαζική διαμαρτυρία στα γραφεία των παρόχων ενέργειας 
ενάντια στις τιμές του ρεύματος. Η ΠΕΣΝΑΤ συμμετείχε στην 
NRG. 

2022-09-15 Πέμπτη, Μαζί με σωματεία και φορείς, πρα-
γματοποιήσαμε συγκέντρωση στο Υπουργείο Οικονομικών εναντία 
στην ακρίβεια και πορεία στο Υπουργείο Εσωτερικών, καταδικά-
ζοντας τις προκλητικές δηλώσεις Πέτσα ότι «όποιος δεν προ-
σαρμόζεται πεθαίνει». 

2022-09-18 Κυριακή, Συμμετοχή στην αντιφασιστική συ-
γκέντρωση στο Κερατσίνι για την επέτειο της δολοφονίας του 
Παύλου Φύσσα. 
Ολο αυτό το διάστημα εκδώσαμε ΔΤ συμπαράστασης σε αγω-

νιζόμενους εργαζόμενους όπως στη Μαλαματίνα, τα πετρέλαια 
Καβάλας, το συνδικάτο Μέταλλου, στη ΛΑΡΚΟ κ.λπ. και καταδι-
κάσαμε την τρομοκρατία και τα χτυπήματα των ΜΑΤ στη Μαλα-
ματίνα που είναι σε εξέλιξη και αλλού. 

Αλληλοκατηγορίες για ... υπονόμευση της «ΝΑΤΟικής συνοχής»
Με τις προκλήσεις να διαδέχονται τις προσκλήσεις για διάλογο 

«εφ' όλης της ύλης» συνεχίζονται τα παζάρια ανάμεσα στις κυβερ-
νήσεις Τουρκίας και Ελλάδας. 

Δίνοντας το στίγμα των προθέσεων εκ μέρους της τουρκικής 
αστικής τάξης, ο αναπληρωτής πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος, 
Ν. Κουρτουμλούς, σημείωσε: «Όπως κάποιοι χάιδεψαν την πλάτη 
της Ουκρανίας και δημιούργησαν περιβάλλον σύγκρουσης με τη 
Ρωσία, τώρα με τον ίδιο τρόπο χαϊδεύουν την πλάτη της Ελλάδας 
(...) Λένε στην Ελλάδα: "Είσαι λιοντάρι, είσαι τίγρης". Προσέξτε 
όμως μην την πατήσετε όπως οι Ουκρανοί». Την ίδια ώρα οι δηλώσεις 
του Ερντογάν ότι θα «έρθουμε μια νύχτα» δημιουργούν μια πολύ 
επικίνδυνη κατάσταση για τους λαούς και των δύο χωρών. 

Όλα αυτά με αμερικανοΝΑΤΟικό «αέρα» στα πανιά της, όπως 
έδειξε και η απάντηση του Γ.Γ. του ΝΑΤΟ, Γ. Στόλτενμπεργκ, σε συ-
νέντευξή του στις 16/9, όπου ρωτήθηκε για την επιστολή της 
ελληνικής κυβέρνησης στο ΝΑΤΟ σχετικά με τις τουρκικές προκλήσεις. 
«Και οι δύο, Ελλάδα και Τουρκία, είναι πολύτιμοι σύμμαχοί μας στο 
ΝΑΤΟ. (...) Υπάρχουν κάποιες διαφορές, κάποιες διαφωνίες, και 
φυσικά το μήνυμά μας είναι ότι αυτές οι διαφορές πρέπει να 

επιλυθούν με διπλωματικά μέσα», είπε, στη γνωστή λογική του «Πό-
ντιου Πιλάτου» και των «ίσων αποστάσεων». 

Όλα τα αστικά κόμματα προώθησαν και προωθούν τη βαθύτερη 
εμπλοκή της χώρας όπως πρόσφατα με τη ΝΑΤΟική «ομοφωνία» 
ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ, για τη συμφωνία ένταξης Σουηδίας - 
Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, που ανοίγει την πόρτα σε νέους, τεράστιους 
κινδύνους. Την ίδια ώρα πανηγυρίζουν για το «ηχηρό μήνυμα των 
ΗΠΑ στην Τουρκία» με το «ορόσημο» της πλήρους άρσης του αμε-
ρικανικού εμπάργκο όπλων στην Κύπρο. Η εμπλοκή της Ελλάδας 
στον πόλεμο στην Ουκρανία βαθαίνει με αποστολή κι άλλου πολεμικού 
υλικού στην κυβέρνηση Ζελένσκι, καθιστώντας τον ελληνικό λαό 
στόχο των Ρώσων όπως οι ίδιοι έχουν δηλώσει. Όλα αυτά με σκοπό 
«την αντιμετώπιση της κακόβουλης επιρροής της Κίνας και της Ρω-
σίας» στην περιοχή. 

Τώρα χρειάζεται να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στους 
σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, που τους χρυσοπληρώνει ο 
ελληνικός λαός με τις πολεμικές δαπάνες σήμερα και που θα 
καταλήξει να τους πληρώνει και με το αίμα των παιδιών του αύριο. 



Για να μη «θερίσει» η ακρίβεια, μαζικός αγώνας παντού 
Είναι ξεκάθαρο πλέον ενόψει του χειμώνα ότι τα λαϊκά 

νοικοκυριά θα περάσουν δύσκολα, εξαιτίας της ενεργειακής 
φτώχειας που προκαλούν η «απελευθέρωση» της αγοράς 
ενέργειας, η «πράσινη μετάβαση» και οι ιμπεριαλιστικές 
αντιπαραθέσεις. 
Είναι πραγματική πρόκληση όμως να εμφανίζονται τα 

διάφορα pass και voucher σαν αντίδοτο στη φτώχεια, σαν 
κάποιο «αντιστάθμισμα» της τεράστιας απώλειας. Αυτές 
οι «λύσεις», που παρουσίασε ξανά από το βήμα της ΔΕΘ 
η κυβέρνηση για να κονταροχτυπηθεί με τις αντίστοιχες 
του ΣΥΡΙΖΑ, αποτελούν μέρος της ίδιας πολιτικής που 
βαθαίνει τη φτώχεια, που την απλώνει σε όλο και περισ-
σότερους εργαζόμενους και ανέργους. 
Στην πραγματικότητα, αυτά τα pass και τα voucher 

αποτελούν το εργαλείο με το οποίο η κυβέρνηση επιτίθεται 
στο λαϊκό εισόδημα και 
κόβει πόρους από πα-
ντού, για να παρέχει κί-
νητρα στο κεφάλαιο. Δεν 
είναι καινούργια μια τέ-
τοια προσπάθεια, αντίθε-
τα γνώρισε μεγάλες «δό-
ξες» στα χρόνια της προ-
ηγούμενης βαθιάς οικο-
νομικής κρίσης. 
Και δεν φτάνει η κο-

ροϊδία, καθώς η κυβέρ-
νηση επιστρατεύει ξανά 
την «ατομική ευθύνη», αυ-
τήν τη φορά στο φόντο 
της εκτόξευσης των τιμών 
της ενέργειας για την 
«εξοικονόμησή» της, βά-
ζοντάς μας το δίλημμα 
αν θα ζεσταθούμε τον 
χειμώνα ή όχι. 
Απέναντι σε αυτήν την 

πολιτική, οι συνταξιούχοι 
και οι εργαζόμενοι έχουν 
να αντιπαραβάλουν τις 
σύγχρονες ανάγκες τους. 
Απέναντι στα «κοστολο-
γημένα» και «στοχευμέ-
να» μέτρα κυβέρνησης 
και αντιπολίτευσης, έχου-
με να αντιπαραβάλουμε 
τις τεράστιες δυνατότητες για ολόπλευρη ικανοποίηση 
των αναγκών μας, δυνατότητες τις οποίες δημιουργήσαμε 
παράγοντας σε όλο τον εργασιακό μας βίο και τις οποίες 
συνεχίζουν να δημιουργούν οι σημερινοί εργαζόμενοι, με 
τον πλούτο που παράγουν, με τα χέρια και με το μυαλό 
τους. 
Απέναντι στο δηλητήριο της καλλιέργειας αναμονής 

για «πολιτικές εξελίξεις», δηλαδή για μια κυβερνητική 

εναλλαγή, απαιτείται να απαντήσουμε με ένταση της 
πάλης παντού, για αυξήσεις στις συντάξεις και τους 
μισθούς εδώ και τώρα, για φθηνό ρεύμα και καύσιμα, για 
πλαφόν στα είδη πλατιάς κατανάλωσης κ.ο.κ. 
Απέναντι στην προετοιμασία για «πολλά δύσκολα χρό-

νια», οι συνταξιούχοι μπορούν να κάνουν τη δική τους 
προετοιμασία, συγκεντρώνοντας δυνάμεις, αλλάζοντας 
τους συσχετισμούς παντού και ενισχύοντας τα συνδικάτα, 
τη ΣΕΑ συνταξιούχων, το ΠΑΜΕ και τους άλλους αγωνι-
στικούς φορείς. Να οργανώσουμε σαρωτική αντεπίθεση, 
για να ζήσουμε όπως μας αξίζει στον 21ο αιώνα. 
Είμαστε ξανά στο δρόμο του αγώνα και διεκδικούμε 

στο ακέραιο την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας. 
Απαιτούμε τα εξής: 
● Αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις τώρα. Κατώτερη 

σύνταξη στα 650 Ευρώ 
από τα 384 που είναι σή-
μερα. Να εκδοθούν άμε-
σα οι συντάξεις μας, να 
σταματήσει η κοροϊδία 
με τα λογισμικά και τις 
ιδιωτικές εταιρίες που τα 
διαχειρίζονται, να σταμα-
τήσουν οι περικοπές στα 
εφάπαξ. 
● Να δοθούν άμεσα σε 
όλους τους συνταξιού-
χους τα αναδρομικά του 
11μηνου που παράνομα 
παρακρατούνται δίχως 
προαπαιτούμενα. 
● Να αποδοθεί το 0,5% 
του ΑΕΠ, που με νόμο 
έχει ψηφίσει η σημερινή 
κυβέρνηση και επί 3 χρό-
νια δεν το αποδίδει, ποσό 
που έχει φτάσει στα 3 δι-
σεκατομμύρια. 
● Να γίνει τώρα άμεσα 
πρόσληψη γιατρών, νο-
σηλευτών στα νοσοκο-
μεία, να ανοίξουν αυτά 
που έχουν κλείσει. Να 
δημιουργηθούν παντού 
δημόσιες δομές οίκων ευ-
γηρίας. 
● Να καταργηθεί η 

αντεργατική – αντιλαϊκή – αντιασφαλιστική νομοθεσία και 
η φοροληστεία. 
● Να ανακεφαλαιοποιηθούν τώρα τα ασφαλιστικά τα-
μεία. 
● Τέλος στον καταστρεπτικό ιμπεριαλιστικό πόλεμο με 
τη βάρβαρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, την 
οποία καταδικάζουμε και απαιτούμε να σταματήσει κάθε 
εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο, εκτός της ανθρω-
πιστικής βοήθειας. 

ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΧΑΤΙΡΙ 

«Όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει» σε αυτή η φράση 

μνημείο κυνισμού του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών 

«κυρίου» Πέτσα ένα έχουμε να πούμε ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥ ΚΑ-

ΝΟΥΜΕ ΤΟ ΧΑΤΙΡΙ. Θα μας βρίσκει συνέχεια μπροστά του 

στο δρόμο του αγώνα μέχρι αυτός και οι όμοιοι του καθώς 

και το σύστημα που εκπροσωπούν βρεθεί στο χώρο που 

τους ανήκει: στα σκουπίδια της Ιστορίας! Μια πρώτη γεύση 

θα πάρει στις 5 Οχτώβρη από τους συνταξιούχους και ακόμα 

μεγαλύτερη απάντηση στις 9 Νοέμβρη από ΟΛΟΥΣ.

Να μην λείψει κανένας  
από την Παναττική συγκέντρωση στις 5 Οκτώβρη 


