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Φωτογραφία Ανατολή 2015

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Το Δ.Σ. της Αδελφότητας στην υπ' αρ. 58 /30-1-2016 συνεδρίασή του
αποφάσισε να πραγματοποιήσει την ετήσια απολογιστική του συνέλευση
στις 21-2-2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 10π.μ., στα γραφεία της Αδελφότητας – Γερανίου 47-Αθήνα.
Σε περίπτωση μη απαρτίας θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 28-22016την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο. Προς αποφυγή πρόσθετης ταλαιπωρίας θα παρακαλούσαμε να έρθετε όλοι ώστε να γίνει την πρώτη Κυριακή.
Τα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνέλευσή μας είναι:
• Έκθεση πεπραγμένων Δ.Σ.
• Οικονομικός απολογισμός 2015 και έγκρισή του.
• Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.
• Τοποθετήσεις - κριτική μελών.
• Προϋπολογισμός - δράσεις έτους 2016.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΤΟΥΣ 2015
ΕΣΟΔΑ: 1793.00 ΕΞΟΔΑ: 1294,08
Στην Τράπεζα:1603,45 / Μετρητά: 1557,43 / Σύνολο: 3160,88

ΓΕΦΥΡΑ ΙΝΑΧΟΥ

Ό

πως διαβάσαμε στο site Φωνόγραφος της Λαμίας στις 7-1-16,
εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η δέσμευση του ποσού των 2.000.000 ευρώ για την εκτέλεση του έργου “Κατασκευή γέφυρας στο χείμαρρο Ίναχο του
επαρχιακού δρόμου Περιβολίου-Μαρμάρων Νομού Φθιώτιδας”.
Σε ανακοίνωσή του ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει άμεσα στη δημοπράτηση του έργου.
Περιμένουμε με ανυπομονησία. Αν δεν δούμε κάτι χειροπιαστό
δεν εφησυχάζουμε.
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Κοινωνικά
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Στις 15 Αυγούστου 2015 το απόγευμα έγινε διπλή βάφτιση στην εκκλησία του χωριού μας Άγιο Νικόλαο. Οι κόρες του παπα-Γιώργη και της
Ελένης, Γιώτα και Ρούλα, μαζί με τους συζύγους τους βάφτισαν τα κοριτσάκια τους.
Τα ονόματα των νεοφώτιστων Ελένη και Κωνσταντίνα. Από νωρίς άρχισαν οι προετοιμασίες ώστε όλα να είναι έτοιμα στην ώρα τους. Όλοι οι
συγχωριανοί και φίλοι τους ήταν καλεσμένοι στην διπλή βάφτιση και στο
γλέντι που ακολούθησε στην πλατεία του χωριού.
• Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι μετά από πολλά χρόνια, ο γιός του Κώστα Ασβεστά βάφτησε πέρισυ το γιό του και φέτος οι κόρες του παπαΓιώργη. Τέτοιες τελετές είναι ευχάριστες για το χωριό και δίνουν νέα
πνοή.
Μετά τις τελετές ακολούθησε τρικούβερτο γλέντι στην πλατεία με κέφι
και χορό μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Το τραπέζι ήταν πλούσιο με
παραδοσιακά εδέσματα, τα ποτά ήταν άφθονα και η εξυπηρέτηση υποδειγματική. Παρά τις δυσκολίες που ξέρουμε ότι έχει μια τέτοια διοργάνωση και με τόσους πολλούς καλεσμένους όλα ήταν άψογα.

Στους ευτυχείς γονείς, παπούδες, γιαγιάδες, θείους, θείες και συγγενείς ευχόμαστε να ζήσουν τα όμορφα κοριτσάκια, να είναι υγιή και καλότυχα. Ευχαριστούμε για όσα μας πρόσφεραν πλουσιοπάροχα και να
τους συγχαρούμε για την άρτια διοργάνωση.
Πάντα χαρές στα σπίτια τους.
ΘΑΝΑΤΟΙ
• Στις 10/1/2016 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 χρονών ο συγχωριανός
μας Δημήτρης Σούφλας Δικηγόρος. Η κηδεία του έγινε στο Νεκροταφείο
Ζωγράφου.
Στην σύζυγό του, στα παιδιά του και στους συγγενείς εκφράζουμε τα
βαθειά μας συλλυπητήρια.
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΑ ΑΕΙ
Μεγάλη επιτυχία είχαν τα παιδιά του χωριού μας στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2015.
• Ο Νίκος Τσιουγκράνας, γιός του Κώστα και της Βίκης, πέρασε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) στο τμήμα πληροφορικής-επικοινωνιών.
• Ο Χρήστος Παπακωνσταντίνου, γιός του Σπύρου και της Γιολάντας, πέρασε στο τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
(πρώην ΑΣΟΕΕ).
• Ο Γιώργος Παπαφωτίου, γιός της Μαρίας Ευαγγελοπούλου, πέρασε
στη σχολή Ναυπηγών-Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πάτρας.
Στους επιτυχόντες ευχόμαστε συγχαρητήρια
και πάντα επιτυχίες στη ζωή τους.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
«Ο ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ»
ΓΕΡΑΝΙΟΥ 47 ΑΘΗΝΑ - Τ.Κ. 10431
ΕΚΔΟΤΗΣ:
Ο Πρόεδρος της Αδελφότητας
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΗΛ.: 6972914040
ΕΚΤΥΠΩΣΗ: «ΠΑΠ PRESS»
ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΜΙΑΣ - Τ.Κ. 35100 ΛΑΜΙΑ - ΤΗΛ.: 22310 34000, 34521
e-mail: papress@hotmail.com
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ
ΜΟΥ ΑΝΗΨΙΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΟΥΦΛΑ
Στις 10-1-2016 έφυγε από κοντά μας ο αγαπητός ανηψιός, συγγενής,
φίλος, χωριανός και αγωνιστής της αριστεράς Δημήτρης Σούφλας, στα
65 χρόνια του.
Η αναχώρησή του απ' αυτή τη σύντομη ζωή γέμισε την ψυχή μας πόνο
και θλίψη.
Ο Δημήτρης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1951, από μικρός αγαπούσε τα
γράμματα και μας έλεγε ότι ήθελε να γίνει γιατρός. Τελικά τελείωσε τη Νομική στη Θεσσαλονίκη και έγινε ένας άριστος δικηγόρος με ήθος και τιμιότητα. Πολλοί ήταν οι πελάτες του που για οικονομικούς λόγους
πλήρωναν μόνο τα παράβολα για τις δίκες χωρίς ο Δημήτρης να αμοίβετε. Του άρεσε πάντα να βοηθάει τους ανθρώπους, ήταν πάντα ψυχόπονος.
Όταν τα καλοκαίρια ερχόταν στο χωριό μας γέμιζε χαρά. Το αβασίλευτο
χαμόγελό του, το χιούμορ του, ο ευθύς Ρουμελιώτικος χαρακτήρας του
και ο δίκαιος λόγος του μας έκαναν πάντα υπερήφανους.
Ο χαμός του είναι μεγάλη απώλεια για την οικογένεια, των συγγενών
του, την οικογένεια της αριστεράς που χρόνια υπηρέτησε, αλλά περισσότερο την δικιά του οικογένεια, την γυναίκα του Μίνα που του στάθηκε
παληκαρίσια μέχρι το τελευταίο του λεπτό και τα παιδιά του Γιώργο και
Μαρία.
Οι καρδιές όλων μας θα είναι πάντα κοντά σου. Ας είναι ελαφρύ το
χώμα της Αττικής που σε ξεκουράζει.
Ο θείος σου Κων/νος Μπενίσης

ΕΦΥΓΕ ΕΝΑΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ
Στις 10/1/2016 έφυγε από κοντά μας ο Δικηγόρος Δημήτρης Σούφλας του
Γιώργου Σούφλα και της Γιανούλας Μπενίση. Έδωσε μια άνιση μάχη μέχρι το
τέλος με αξιοπρέπεια και παλληκαριά, όπως ήταν και όλη η πορεία της ζωής
του. Η απώλεια του Δημήτρη για την οικογένειά του, για εμάς τους συγγενείς,
ο Μητσάρας για τους φίλους του, ο Μήτσος για τους συντρόφους του, ο
πόνος που νοιώθουμε είναι μεγάλος. Είναι μεγάλος γιατί έφυγε ένας καλός οικογενειάρχης και συγγενής, ένας πραγματικός φίλος, ένας αληθινός σύντροφος.
Απώλεια και για την Αριστερά ο Δημήτρης. Ενταγμένος στην Αριστερά από
τα φοιτητικά του χρόνια πρώτα στη νεολαία της Κ.Ν.Ε., αργότερα από τα ιδρυτικά μέλη του Συνασπισμού και τελευταία της ΛΑΕ.
Επί 45 χρόνια ακούραστα χωρίς προσωπικό όφελος, χωρίς αξιώματα, σαν
απλός στρατιώτης υπηρέτησε με συνέπεια και ζήλο τις αξίες και τις αρχές του
σοσιαλισμού.
Γιατί ήθελε να δει κάποτε σ' αυτόν τον τόπο τις αμυγδαλιές ν' ανθίζουν.
Απώλεια ακόμη και για την τοπική κοινωνία της Καισαριανής και του Ζωγράφου. Ενεργός πολίτης έδωσε αγώνες μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση
για πολλά ζητήματα. Μια ζωή αγώνας, μια ζωή προσφοράς για τα κοινά, ένας
αξιοζήλευτος αγωνιστής, ένας τίμιος αριστερός με ανεκτίμητη προσφορά
στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες.
Αυτός ήταν ο Δημήτρης παράδειγμα για όλους μας. Δημήτρη μου θα μου
λείψεις. Θα μου λείψει η αγάπη σου για μένα που με κάθε ευκαιρία μου την
έδειχνες, θα μου λείψουν τα πειράγματά σου, θα μου λείψει το γέλιο σου.
Δημήτρη μου, Μητσάρα μου, Μήτσο μου είμαι υπερήφανος που σε είχα
ξάδελφο.
Λεωνίδας Κ. Μπενίσης

Για τυχόν παραλλείψεις σε κοινωνικά θέματα (γάμοι, γεννήσεις,
θάνατοι) ζητάμε συγνώμη και παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε ώστε να μπουν στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας.
Για τη δημοσίευση των κοινωνικών θεμάτων που αφορούν
τα μέλη και τους φίλους της αδελφότητας
επικοινωνήστε με τον:

Γιώργο Παπακωνσταντίνου τηλ. 6972 914040
ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Δ.Σ.

Μην ξεχνάτε τη συνδρομή σας
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Εκδηλώσεις Συλλόγου
ΓΛΕΝΤΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
ραγματοποιήθηκε στις 8/8/15 στο μαγαζί του χωριού γλέντι με πρωτοβουλία του Δ.Σ.
της Αδελφότητας και συμμετοχή αρκετών συγχωριανών. Λόγω περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων της Αδελφότητας δεν υπήρχε ζωντανή μουσική και έτσι αρκεστήκαμε στα CD. Παρόλα αυτά το κέφι ήταν πολύ μεγάλο και ο χορός κράτησε μέχρι αργά.
Ιδιαίτερο τόνο έδωσαν τα αδέλφια Κώστας και Γιώργος Κουμπούνης (καθώς και τα ξαδέλφια
τους που επισκέφτηκαν το χωριό) που ζουν και εργάζονται στο Βέλγιο που με το κέφι τους και
την βοήθειά τους, όπου και αν χρειάστηκε, έκαναν το γλέντι πιο ζωντανό. Τους ευχαριστούμε
από καρδιάς και ευχόμαστε του χρόνου να είναι πάλι κοντά μας με τις οικογένειές τους.
Επίσης ευχαριστούμε τους παριστάμενους που από το υστέρημά τους πρόσφεραν ότι μπορούσαν για τους σκοπούς της Αδελφότητας. Τα ποσά που μαζεύτηκαν ήταν 193,00€ από συγχωριανούς και φίλους και 150,00€ από τον Βαγγέλη Ευαγγελόπουλο. Τους υποσχόμαστε ότι
θα χρησιμοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο για το καλό του χωριού μας.
Ευελπιστούμε ότι του χρόνου τα οικονομικά θα είναι καλύτερα για να γίνει ένα καλύτερο
γλέντι.

Π

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ
τις 14/8/15 στο γήπεδο του χωριού πραγματοποιήθηκαν γυμναστικές επιδείξεις από τα
γλυκά μας κορίτσια Δέσποινα, Φαίδρα, Μαρία και Φωτεινή με παρουσία πολλών συγχωριανών.
Μετά από πολλές πρόβες, η παρουσίαση των κοριτσιών ήταν άψογη. Ο κόσμος τις χάρηκε
πραγματικά. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι πριν από την παρουσίαση μοίρασαν ποπ-κορν και
πατατάκια για να κάνουν το θέαμα πιο ολοκληρωμένο. Στο τέλος έγινε απονομή μεταλλίων
από τις ίδιες και δόθηκαν και μικρά δωράκια από πλευράς της Αδελφότητας.
Θα θέλαμε να τις συγχαρούμε, να τις ευχαριστήσουμε για την ωραία πρωτοβουλία που πήραν
και να τις εμψυχώσουμε ώστε του χρόνου να μας χαρίσουν πάλι τέτοιες ωραίες στιγμές και με
μεγαλύτερη συμμετοχή. Ξανά ένα μεγάλο μπράβο.

Σ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΖΟΥΝΤΟ
ε τις καλύτερες εντυπώσεις από την μαγική εικόνα του χωριού μας αποχώρησαν οι νεαροί τζουντόκα του συλλόγου Μαχητή Βύρωνα. Για 5η συνεχόμενη φορά έδωσαν το
παρόν στην καθιερωμένη υψομετρική τους προετοιμασία, υπό την επίβλεψη του δασκάλου
τους Αυγέρη Γεωργίου και με την φιλοξενία της συζύγου του Αμαλίας Μέξη. Συνολικά φέτος
από το χωριό μας πέρασαν 17 αθλητές και 6 γονείς οι οποίοι μόνο καλά λόγια είχαν να πουν
για την εγκάρδια φιλοξενία των ντόπιων κατοίκων. Στα αξιοσημείωτα της φετινής χρονιάς οι
ευχές του Παππα-Γιώργη στα παιδιά μετά την κυριακάτικη πρωινή λειτουργία.
Ο σύλλογος Μαχητή Βύρωνα ιδρύθηκε το 1995 και από τότε μέχρι σήμερα δραστηριοποιείται σε πανελλήνιους και διασυλλογικούς αγώνες όλων των ηλικιών.
Στη δύναμη του συλλόγου είναι ενταγμένοι πάνω από 60 αθλητές που γυμνάζονται υπό την
τεχνική επίβλεψη του Κου Αυγέρη Γεωργίου.

Μ

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΖΗΡΕΛΙΑ
ραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο από συγχωριανούς και φίλους εκδρομή στα Ζηρέλια. Η
συμμετοχή ήταν αρκετά ικανοποιητική και η διάθεση πολλή μεγάλη. Ιδιαίτερο τόνο έδωσε
η νεολαία του χωριού μας και οι φίλοι τους. Μετά από περίπου μια ώρα διαδρομής ανάμεσα
από έλατα και κέδρα φτάσαμε στα Ζηρέλια και στις δυο λίμνες που δεσπόζουν. Το θέαμα που
αντικρίσαμε ήταν μαγευτικό. Οι δυο λίμνες να λάμπουν με τα νερά τους και γύρω-γύρω να μοσχοβολάει η ανθισμένη μέντα.
Μετά από ένα καλό φαγοπότι και με αρκετές φωτογραφίες στη συλλογή μας πήραμε το δρόμο
της επιστροφής με τις καλύτερες εντυπώσεις.
Τέτοιες εκδρομές πρέπει να γίνονται και με μεγαλύτερη συμμετοχή ιδιαίτερα από τους νέους
για να γνωρίσουν καλύτερα τις ομορφιές της περιοχής μας οι οποίες είναι αρκετές.

Π
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ΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ

Η

ιστορία είναι κατάσπαρτη αποδείξεων. Δεν χρειαζόταν ως μαρτυρία η κατάληξη που είχαν οι
περίφημες διαπραγματεύσεις για να πειστούμε ότι καμιά βελτίωση της ζωής του
λαού, καμιά ικανοποίηση των δίκαιων
αιτημάτων του δεν μπορεί να επιτευχθεί
σε συνενόηση, σε συνεργασία μ’ εκείνους που προκαλούν και επιβάλουν τα
βάσανα του λαού.
Κανένας αγώνας ακόμα και για την πιο
μικρή ανακούφιση του λαού από τα βάσανα δεν μπορεί να δικαιωθεί. Τίποτα
από τα χειρότερα που κάθε φορά έρχονται δεν μπορεί ν’ αποτραπεί χωρίς
ρήξη και σύγκρουση με τους δυνάστες
του λαού. Τίποτα απ’ όσα έχει χάσει ο
λαός, τίποτα απ’ όσα του έχουν πάρει
δεν πρόκειται να του επιστραφεί, τίποτα
δεν θα μπορέσει να περισώσει απ’ όσα
του έχουν απομείνει, σε συμφωνία με
τους ντόπιους και ξένους άρπαγες. Πολύ
περισσότερο φιλολαϊκή λύση και οριστική έξοδος από την κρίση μέσα στα
όρια του καθεστώτος που γεννά τις κρίσεις και την βαρβαρότητα, μέσα στα
όρια του καπιταλισμού, μέσα στα όρια
των θεσμών του, δεν υπήρξε ούτε πρόκειται να υπάρξει ποτέ.
Να λοιπόν γιατί οι τελευταίες εξελίξεις
απαιτούν να τεθεί και να απαντηθεί το
ερώτημα. Υπάρχει άλλος δρόμος, υπάρχει κάτι πέρα από τον μονόδρομο στον
οποίο σέρνετε η Ελλάδα, άλλοτε με
όρους υποταγής και άλλοτε με όρους
διαπραγματεύσεων. Και ακόμη πόσο ρεαλιστική είναι η προοπτική μιας κοινωνίας χωρίς εκμετάλευση, όπου πυξίδα
της παραγωγής και της διανομής του
πλούτου που θα παράγεται θα είναι η
ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών;
Η Ελλάδα που είναι μια μικρή χώρα
έχει τις δυνατότητες για να ακολουθήσει
έναν τέτοιο δρόμο ανάπτυξης, έξω από
τον καπιταλισμό, σε ρήξη και σε σύγκρουση με ότι και με όσους υποτάσουν
και εξαθλιώνουν τον λαό της;
Ας προβληματιστείτε στο ερώτημά
μου. Αν θέλετε την προσωπική μου
άποψη για τον αν υπάρχει άλλος δρόμος
η απάντησή μου είναι ΝΑΙ. Δύσκολος,
με πολύ κόπο αλλά υπάρχει.

Λεωνίδας Κ. Μπενίσης
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Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΥ!

Ο

ργή προκαλούν στα λαϊκά στρώματα τα νέα αντιασφαλιστικά
σχέδια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ υπό τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και
των εργοδοτών. Ούτε λίγο ούτε πολύ επιδιώκουν να μετατρέψουν
το καθολικό-συλλογικό δικαίωμα στην ασφάλιση, την περίθαλψη
και τη σύνταξη σε ατομική ευθύνη του καθ’ ενός μας. Στα χνάρια των
αντιασφαλιστικών νόμων των κυβερνήσεων Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ, Σιούφα
(1992), Ρέππα (2002), Πετραλιά (2007) και Λοβέρδου-Κουτρουμάνη
(2010), το σχέδιο Κατρούγκαλου νομιμοποιεί και μονιμοποιεί όλες τις
προηγούμενες επιθέσεις, πηγαίνοντάς τες ακόμη παραπέρα: επιχειρεί
να μετατρέψει τις συντάξεις σ’ ένα προνοιακό επίδομα φτώχειας.
Τα “επιχειρήματα” της κυβέρνησης, απελπιστικά ίδια μ’ αυτά των προηγούμενων κυβερνήσεων, δεν πείθουν κανέναν. Δεν υπάρχουν λεφτά,
τα ταμεία καταρρέουν, το ασφαλιστικό δεν είναι βιώσιμο κλπ. Μέσα
από σκόπιμη προπαγάνδα προσπαθιέται να εμφανιστεί ένα πολιτικόταξικό ζήτημα πάλης ως θέμα οικονομικής φύσης. Η κοινωνική
ασφάλιση είναι δικαίωμα και κατάκτηση των εργαζομένων που κερδήθηκε μετά από σκληρούς κι αιματηρούς αγώνες. Απορρέει από την
θέση των εργαζομένων στη παραγωγή, από το γεγονός ότι αυτοί παράγουν όλο τον πλούτο που καρπώνεται μια χούφτα εκμεταλλευτών.
Μ’ αυτή την έννοια είναι τμήμα της δικιάς τους δουλειάς που ζητούν
να τους επιστραφεί ως σύνταξη όταν πλέον δεν είναι σε θέση να δουλέψουν.
Οι εργαζόμενοι κι ο λαός έχουν πληρώσει τριπλά για τη σύνταξή
τους: με τις κρατήσεις-ασφαλιστικές τους εισφορές, με τις εργοδοτικές εισφορές που δεν αποτελούν παρά τμήμα της κλεμμένης υπεραξίας
από το κεφάλαιο και με την κρατική συμμετοχή που επίσης είναι δικά
τους λεφτά μέσα απ’ τη ληστρική φορολογία. Στην ουσία η λεγόμενη
3μερής χρηματοδότηση είναι μονομερής από τους εργαζόμενους.
Να, λοιπόν, γιατί λέμε ότι στην κοινωνική ασφάλιση οι εργαζόμενοι
υπερασπίζονται και διεκδικούν κάτι δικό τους, κάτι που τους ανήκει.
Με βάση αυτά τα δεδομένα, το αν ο λαός θα έχει σύνταξη, σε ποιά
ηλικία και σε ποιό ύψος δεν είναι καθόλου θέμα οικονομικού-τεχνικού χαρακτήρα αλλά καθαρά ζήτημα ταξικού συσχετισμού, ζήτημα
ταξικής πάλης. Αν ο λαός διαμορφώσει υπέρ του τον συσχετισμό,
μπορεί όχι μόνο να διατηρήσει τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις του
προηγούμενου αιώνα αλλά και να τις διευρύνει. Στην αντίθετη περίπτωση θα οδηγηθεί στην πείνα, τη φτώχεια και την εξαθλίωση.
Σύνταξη στα ‘67 ή στα ‘62 με 40(!) χρόνια δουλειάς επιτάσσει ήδη
το 3ο μνημόνιο που ψηφίστηκε απ’ όλες τις μνημονιακές δυνάμεις
τον Αύγουστο του 2015. 384 ευρώ αμφισβητήσιμη σύνταξη (με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια) και αναλογική στο 50% περίπου
του μέσου μισθού ολόκληρου του εργασιακού βίου(!) προβλέπεται
για τις κύριες συντάξεις. Ρήτρα βιωσιμότητας για τις επικουρικές συντάξεις που επιφέρει άμεσες μειώσεις έως 30% με προοπτική την κατάργησή τους. Νέα περικοπή στα εφ’ άπαξ (λένε για 15%). Αύξηση
των ασφαλιστικών εισφορών όλων, κατάργηση του ΕΚΑΣ και δραστική περικοπή αναπηρικών συντάξεων και προνοιακών επιδομάτων. Αυτή κι αν είναι “κοινωνική ευαισθησία” των σημερινών
διαχειριστών του συστήματος! Ας μη καμώνονται και τους αριστερούς, τρομάρα τους.
Οι αγρότες που δίκαια ξεσηκώθηκαν αλλά και οι αυτοαπασχολούμενοι-ελεύθεροι επαγγελματίες που δίκαια αντιδρούν οδηγούνται σε

αφανισμό, αφού τουλάχιστον το 65% του εισοδήματός τους θα “παραχωρείται” στο ασφαλιστικό και στην εφορία. Τα μέτρα της κυβέρνησης δεν χτυπούν μόνο τους φτωχούς και μεσαίους απ’ αυτά τα
στρώματα αλλά ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ. Κι ας κοροϊδεύουν τα
κυβερνητικά στελέχη τη μια ότι δεν θα θιγούν στο σύνολό τους οι συντάξεις, την άλλη ότι δεν θα πειράξουν τις κύριες συντάξεις για να αποπροσανατολίσουν δημιουργώντας σύγχυση. Η λεγόμενη προσωπική
διαφορά που σχεδιάζεται να παραμείνει για 2-3 χρόνια είναι απόδειξη
της περικοπής των συντάξεων όλων των σημερινών συνταξιούχων.
Το ίδιο και η περικοπή κατά 1,6 δισ. ευρώ του κονδυλίου των συντάξεων στον φετινό προυπολογισμό (περίπου 1% του ΑΕΠ) που θα
ανέλθει στα 3,5 δις στα επόμενα δύο χρόνια. Για ποιά “εγγύηση” των
συντάξεων έχει το θράσος να μας βομβαρδίζει η κυβερνητική προπαγάνδα και τα παπαγαλάκια της;
Ο λαός μας δεν πρέπει να έχει καμία εμπιστοσύνη στις μνημονιακές
δυνάμεις που προσποιούνται ότι είναι μαζί του στηρίζοντας το πέρασμα όλων των αντιλαϊκών μέτρων της κυβέρνησης. Άλλωστε και
ο νεόκοπος αρχηγός της Ν.Δ. (ορκισμένος εχθρός του λαού και ιδιαίτερα των δημοσίων υπαλλήλων) το είπε ξεκάθαρα: “δεν είμαι με τα
τρακτέρ”, εννοώντας ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η εκλογική
φθορά της κυβέρνησης και όχι η ανάσχεση της αντιασφαλιστικής επιδρομής. Άλλωστε τα ίδια θα έκανε κι αυτός αν βρισκόταν στη θέση
της.
Έχουμε, συνεπώς, ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ. Ν’ αγωνιστούμε για να
μην περάσει το νέο αντιασφαλιστικό τερατούργημα μ’ όλες μας τις δυνάμεις. Στους χώρους δουλειάς, τις γειτονιές, μέσα στη νεολαία (κι ας
καλλιεργείται ιδιαίτερα σ’ αυτήν έντεχνα ότι δεν θα πάρει ποτέ σύνταξη). Στις διαδηλώσεις και τα συλλαλητήρια. Στις πορείες και τις
απεργίες. Εκεί που αναμετριόμαστε με τον αντίπαλο και διαμορφώνουμε το συσχετισμό δύναμης. Χωρίς ψευδαισθήσεις για τη σημερινή
κυβέρνηση και τους δήθεν εναλλακτικούς διαχειριστές.
Η λύση δε βρίσκεται σε προτάσεις διαχείρισης του ασφαλιστικού
συστήματος αλλά στη συγκρότηση του μετώπου αντίστασης και
πάλης μας. Και αυτό δε θα μας το χαρίσει κανένας...Όπως και η
ασφάλιση είναι αποκλειστικά δικό μας μέλλημα!
Σπύρος Παπακωνσταντίνου

