
Με μια μεγαλειώδη 
συγκέντρωση της ΣΕΑ στις 
12/12 στην Αθήνα, στα Προ-
πύλαια και πορεία στο 
υπουργείο Οικονομικών 
ολοκληρώθηκε ο κύκλος 
των κινητοποιήσεων των 
συνταξιούχων μέσα στο 
2022. Κινητοποιήσεις, που 
παρά την ακόμα επικρατού-
σα φοβία για το κορονοϊό, 
στέφθηκαν με επιτυχία. Τα 
μηνύματα από τις συγκε-
ντρώσεις σε όλες τις περι-
φέρειες μέσα στο Δεκέμ-
βρη ήταν δυνατά.  
Χιλιάδες συνταξιούχοι και 
πάλι, χωρίς κούραση, με τις 
αγωνιστικές αυτές παρεμ-
βάσεις τους έστειλαν το 
μήνυμα πως δεν ξεγελιού-
νται από τις αυξήσεις- 
απάτη της κυβέρνησης, δεν 
πείθονται από τις ανέξοδες- 
και πάντα εντός των ασφυ-
κτικών δημοσιονομικών 
περιθωρίων που επιβάλει η 
ΕΕ- προεκλογικές υποσχέ-
σεις των άλλων κομμάτων, 
που προβάλλονται σαν υπο-
ψήφιοι κυβερνήτες από τις 
επόμενες εκλογές. 

Το μήνυμα πως δεν περι-
μένουν τίποτα θετικό από 
τις κυβερνήσεις των κομμά-
των αυτών, που ανεξάρτητα 
από την ταμπέλα που 
βάζουν μπροστά τους, 
συνεχίζουν την ίδια αντιλαϊ-
κή πολιτική, παίρνοντας το 
ένα τη σκυτάλη από το 
άλλο.

Το μήνυμα πως δεν πρό-
κειται να υποχωρήσουν από 
τη σταθερή θέση της διεκ-
δίκησης όλων των δίκαιων 
αιτημάτων τους. Πως δεν 
πρόκειται να σταματήσουν 
τη σύγκρουση με τη συνεχι-
ζόμενη αντιλαϊκή- αντια-
σφαλιστική πολιτική των 
κυβερνήσεων. Πως δεν 
πρόκειται να χαλαρώσουν 
την ενιαία δράση τους με το 
αγωνιστικό εργατικό κίνημα 

ενάντια στις αντεργατικές 
πολιτικές τους.

«Στα δεκατρία αυτά χρό-
νια οι συνταξιούχοι βγάλα-
με τα συμπεράσματά μας», 
τόνισε ο Δημ. Κουμπούρης, 
πρόεδρος της ΟΣΙΚΑ στην 
ομιλία του. «Δεν έχουμε 
καμία εμπιστοσύνη στα 
κόμματα αυτά. Είναι το ίδιο 
υπεύθυνα για το τσάκισμα 
των συντάξεών μας, για την 
άρνηση να ικανοποιήσουν 
τα αιτήματά μας. Καταλά-
βαμε πως αυτά δεν χωρούν 
στις πολιτικές τους, που 
είναι μόνο για την εξυπηρέ-
τηση των συμφερόντων των 
επιχειρηματικών ομίλων. 
Αλλά εμείς με τους αγώνες 
μας θα τους κάνουμε να τα 
χωρέσουν.

Στον ίδιο δρόμο του 
αγώνα θα μας βρει και η 

νέα χρονιά».
Η απάντηση ερχόταν 

ρυθμικά, δυνατά: «Εδώ και 
τώρα- δώστε μας τα δώρα» 
και «Oι συνταξιούχοι δε 
σκύβουν το κεφάλι- στο 
δρόμο του αγώνα αντίστα-
ση και πάλη»

Η πορεία πέρασε μπρο-
στά από το υπουργείο 
εργασίας, όπου οι συνταξι-
ούχοι «τα έψαλαν» στον 
υπουργό Χατζηδάκη, 
καταγγέλλοντάς τον για την 
προκλητική συμπεριφορά 
του, την άρνησή του να 
δεχτεί αντιπροσωπεία της 
ΣΕΑ έστω μία φορά.

Στο υπουργείο Οικονομι-
κών αντιπροσωπεία της 
ΣΕΑ συναντήθηκε με τον ΓΓ 
οικονομικής πολιτικής Νικ. 
Κουλοχέρη (ο υπουργός Χ. 
Σταϊκούρας έλειπε στο εξω-

τερικό), όπου έκφρασε «τη 
συμπάθεια της κυβέρνησης 
και τον προβληματισμό της 
για το με ποιους τρόπους 
μπορεί να επιλύσει τα προ-
βλήματα»!!!

Από συμπάθεια έχουμε… 
χορτάσει, όσο για τον προ-
βληματισμό, η λύση είναι 
απλή: μ’ ένα νόμο κι ένα 
άρθρο αυξήσεις σε όλες τις 
συντάξεις τουλάχιστον στο 
ύψος του πληθωρισμού, 
ενσωμάτωση της π.δ. στην 
κύρια σύνταξη, απόδοση 
όλων των αναδρομικών σε 
όλους τους συνταξιούχους 
καθώς και των 13ης-14ης 
συντάξεων, επίσης του 
0,5% του ΑΕΠ, κατάργηση 
των απαράδεκτων κρατήσε-
ων υπέρ ΑΚΑΓΕ.

Τα έχουμε πληρώσει, 
είναι δικά μας λεφτά, μας 
ανήκουν. Παράνομα μας 
τα έχουν κλέψει και μας τα 
κρατάνε.

Παράνομα αρνούνται να 
μας τα επιστρέψουν. Με 
τους νόμιμους ταξικά και 
λαϊκά αγώνες μας συνεχί-
ζουμε να τα διεκδικούμε. 
Όλο και πιο δυνατοί, όλο 
και πιο πολλοί, όλο και πιο 
αποφασισμένοι.

ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ
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Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά στους αγώνες, στη δράση 
μας. Αποχαιρετάμε το 2022, υποδεχόμαστε το 2023 με 

συνθήματα. Με υγεία, ορμή και αποφασιστικότητα.

ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (ΣΕΑ)

12 ΔΕΚΕΜΒΡΗ

Της... σύνταξης

Πέρασε το αντιδραστικό νομοσχέδιο- έκτρωμα για την υγεία 
ή μάλλον για τα δημόσια νοσοκομεία, τη δευτεροβάθμια βαθμί-
δα υγειονομικής περίθαλψης του λαού.

Πέρασε με τις ψήφους των βουλευτών της ΝΔ πάνω στα 
θεμέλια του… γκρεμίσματος των τελευταίων τοιχίων του ήδη 
αποσαρθρωμένου ΕΣΥ από τις πολιτικές όλων των προηγούμε-
νων κυβερνήσεων, της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ.

Πέρασε σε δόξα του δόγματος «ζήτω και στην… υγεία του 
ιδιωτικού τομέα», που όλα αυτά τα κόμματα θεωρούν απαραίτη-
τη την παρασιτική, ληστρική, κερδοσκοπική παρουσία του στην 
οικονομία της αγοράς και πούλησης της υγείας και ζωής του 
λαού.

Πέρασε στο όνομα των «καλών πρακτικών τη ΕΕ», που έχουν 
κάνει σημαία τους αυτά τα κόμματα, όπου… καλές πρακτικές 
είναι η συντονισμένα ολοσχερής διάλυση και κατάρρευση των 
πολυδιαφημισμένων συστημάτων υγείας στις προηγμένες ευρω-
παϊκές χώρες, αλλά και σε όλες τις άλλες, όπως στη δική μας. 
Διάλυση που αποκαλύφθηκε σε όλο της το… μεγαλείο στην 
περίοδο της οξείας επίθεσης της πανδημίας, χωρίς βέβαια να 
έχει ανακάμψει ούτε στο ελάχιστο απέναντι στην συνεχιζόμενη, 
έστω και σε μικρότερο βαθμό απειλητική παρουσία της.

Πέρασε για το καλό δήθεν της υγείας και περίθαλψης του 
λαού, που τώρα… απελευθερώνεται από τα δεσμά του… κακού 
δωρεάν δημόσιου χαρακτήρα του ΕΣΥ και πέφτει ελεύθερη στα 
απαλά, μαλακά χέρια των ιδιωτών. Μαλακά και απαλά, όπως των 
ληστών, που μέσα στο τρένο σου αρπάζουν το πορτοφόλι, 
χωρίς να τους καταλαβαίνεις. Χάνοντας και λεφτά και ταυτότητα 
και δίπλωμα οδήγησης και ότι άλλο είχες μέσα. Με τη διαφορά 
πως από ‘δω και πέρα θα τους βλέπεις. Όχι να σου βουτάνε το 
πορτοφόλι, αλλά να σου το ζητάνε, να σου το αδειάζουν, να σου 
το επιστρέφουν άδειο από χρήματα, αλλά με όλα τα υπόλοιπα 
μέσα. Οπότε θα νιώθεις την ανάγκη να τους ευχαριστήσεις κι 
όλας, αφού δεν θα υποχρεώνεσαι να τρέχεις για νέα ταυτότητα, 
δίπλωμα, ακύρωση καρτών κλπ.

Πέρασε όμως και για τιμωρία των… τζαμπατζήδων εργαζομέ-
νων, ανέργων, συνταξιούχων που, άκουσον- άκουσον, έχουν το 
θράσος να μην θέλουν να πληρώνουν για την περίθαλψή τους 
στα νοσοκομεία!!! Λες και πλήρωσαν ποτέ τους σε ασφάλιστρα 
στα ταμεία τους, λες και πλήρωσαν ποτέ μέσω της φορολογίας 
τους, λες και πλήρωσαν ποτέ μέσω της συμμετοχής τους σε 
εξετάσεις, φάρμακα κλπ. Σαν τους ιδιαίτερα θρασύτατους 
συνταξιούχους που δεν ήθελαν να αυξηθεί η εισφορά τους από 
την κύρια σύνταξη και να πληρώνουν και από την επικουρική. Κι 
ακόμα πιο ειδικά σαν τους αναιδέστατους μακαρίτες, που αρνή-
θηκαν να εξακολουθούν να πληρώνουν ασφάλιστρα, για να 
έχουν τη… μεταθανάτια υγεία τους!!!

Πέρασε κόντρα στην παλλαϊκή καταδίκη του νομοσχεδίου, 
την απόρριψή του από το σύνολο του ιατρικού και νοσηλευτικού 
κόσμου, από τους εργαζόμενους, το εργατικό και λαϊκό κίνημα. 
Αγνοώντας τις αλλεπάλληλες μαχητικές αγωνιστικές κινητοποι-
ήσεις με αίτημα την απόσυρσή του.

Πέρασε, παρά το ότι τα επιχειρήματα της κυβέρνησης κου-
ρελιάστηκαν, εξευτελίστηκαν και μαζί τους ο πρωθυπουργός, οι 
υπουργοί του, η κυβέρνησή του.

Πέρασε όμως αφήνοντας πίσω του και ένα ακόμα μεγάλο 
συμπέρασμα και δίδαγμα για το λαό. Πως το κεφάλαιο είναι 
τόσο αδίστακτο όταν πρόκειται για την ανεμπόδιστη κερδοφο-
ρία του, που και η υγεία και η ζωή του λαού δεν μετράνε παρά 
μόνον σαν εμπόρευμα. Η υγεία σου, τα κέρδη μου. Η ζωή σου, 
ο πλούτος μου. Πως οι πολιτικοί υπάλληλοι του κεφαλαίου γίνο-
νται το ίδιο αδίστακτοι, όταν παίρνουν τις εντολές να υπηρετή-
σουν αυτά τα συμφέροντα. Πως δεν διστάζουν να βάλουν το 
χειρουργικό μαχαίρι στο λαιμό του λαού, εκβιάζοντάς τον να 
υποκύψει στα συμφέροντα αυτά.

Πως τελικά ο μόνος που μπορεί να σώσει το λαό, είναι ο 
εαυτός του. Με την πάλη του, όπως την ανέπτυξε για να εμπο-
δίσει το ν/σ. Με τον αγώνα του για να ακυρώσει στην πράξη την 
εφαρμογή του νόμου. Να τον αφήσει κι αυτόν στα χαρτιά.

Μαζί με τους αγωνιστές υγειονομικούς μέσα και έξω από 
τα νοσοκομεία αρνούμενος να υφίσταται πλέον τις ατελείωτες 
αναμονές στις λίστες των ραντεβού. Αρνούμενος να βάλει το 
χέρι στην τσέπη, αλλά απαιτώντας την παροχή της αναγκαίας, 
επείγουσας ή κατεπείγουσας - τώρα, σήμερα, αυτή τη στιγμή- 
νοσηλείας, θεραπείας, αγωγής. Με τον ίδιο τρόπο που επιβά-
λει ακύρωση ή αναβολή πλειστηριασμών, κατασχέσεις λαϊκών 
σπιτιών, επανασυνδέσεις ρεύματος. Με μπουκάρισμα, με 
συγκέντρωση, με ζωντανή μαχητική παρουσία. Με αλληλεγ-
γύη, συμπαράσταση.
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Μια μεγαλειώδης συγκέ-
ντρωση πραγματοποιήθηκε 
στην πλατεία Συντάγματος 
από τα συνδικάτα των υγειο-
νομικών, την ΟΕΝΓΕ και τα 
σωματεία των νοσοκομείων, 
την ημέρα που συζητιούνταν 
και ψηφιζόταν το ανθυγιεινό 
νομοσχέδιο της κυβέρνησης 
στη βουλή. Είχαν προηγηθεί οι 
δύο απεργιακές κινητοποιή-
σεις των ΟΕΝΓΕ, ΠΟΕΔΗΝ 
στις 28 και 29 Νοέμβρη και οι 
συγκεντρώσεις στο υπουργείο 
υγείας.

Μεγάλες συγκεντρώσεις 
έγιναν και σε όλες τις άλλες 
μεγάλες πόλεις της χώρας 
στα νοσοκομεία, στις ΥΠΕ από 
τους υγειονομικούς, εργαζό-
μενους  με τη στήριξη εργατι-
κών κέντρων, συνδικάτων, 
σωματείων συνταξιούχων.

Στην ομιλία της στο Σύνταγ-
μα η Αφρ. Ρέτζιου Πρόεδρος 
της ΟΕΝΓΕ κατέρριψε όλα τα 
άθλια επιχειρήματα των 
υπουργών της κυβέρνησης, 
ανέδειξε τον κυνισμό της 
κυβερνητικής προπαγάνδας, 
ξεσκέπασε τους πραγματι-
κούς στόχους του ν/σ και της 
πολιτικής αυτής.

Στόχους υπεράσπισης και 
εξυπηρέτησης των συμφερό-
ντων μιας χούφτας ολιγαρ-
χών της ιδιωτικής υγείας, της 
προσπάθειας διαφθοράς των 
νοσοκομειακών γιατρών με 
τη μετατροπή τους σε 
μικρούς εκμεταλλευτές του 
ανθρώπινης ανάγκης, αλλά 
ταυτόχρονα και σε εργατικό 
δυναμικό φτηνό και ευέλικτο. 
Τη μετατροπή των ασθενών 
σε επί πληρωμή πελάτες των 
νοσοκομείων, αλλά και απο-
δέκτες χειρότερων υπηρεσι-
ών υγείας και περίθαλψης,

Έθεσε τα αιτήματα του 

κινήματος για άμεση πρόσλη-
ψη γιατρών, υγειονομικών, 
εργαζομένων άλλων ειδικοτή-
των με μόνιμη, σταθερή εργα-
σία, με αποκατάσταση των 
μισθολογικών δικαιωμάτων, 
κίνητρα για στελέχωση δύσκο-
λων περιοχών, κάλυψη των 
αναγκών των νοσοκομείων με 
την πλήρη χρηματοδότηση 
από το κράτος. Την ενίσχυση 
του πρωτοβάθμιου επιπέδου 
υγείας με όλο το αναγκαίο 
προσωπικό και υποδομές.

Κατέληξε λέγοντας πως οι 
γιατροί ποτέ δεν θα κοιτά-
ξουν τους ασθενείς τους 
στην τσέπη, θα δώσουν όλες 
τις δυνάμεις τους για να 
ανταποκριθούν στο καθήκον 
τους, θα παλέψουν για να 
μείνει ο νόμος στα χαρτιά.

Στη συγκέντρωση το λόγο 
πήρε και ο Γ. Γραμματέας της 
ΟΣΙΚΑ συν. Π. Πάλμος που 
τόνισε:

«Εμείς οι συνταξιούχοι βρι-
σκόμαστε εδώ σ’ αυτό το αγω-
νιστικό συλλαλητήριο απαιτώ-
ντας να μην ψηφιστεί το νομο-
σχέδιο. Οι συνταξιούχοι στον 
εργάσιμο χρόνο μας πληρώ-
ναμε συνδρομές για την υγεία 
μας και υγεία δεν βλέπαμε. 
Όταν από το χαμηλό εισόδημά 
μας μας φορολογούν για να 
πηγαίνουν αυτά τα χρήματα 
στην υγεία και υγεία δεν βλέ-
πουμε. Όταν μας κρατάνε 25 
και 30 και 50% συμμετοχή στα 
φάρμακα και υγεία δεν έχου-
με. Όταν με το νόμο 4387/16 
μας επέβαλαν αύξηση εισφο-
ράς στην κύρια σύνταξη από 4 

σε 6%. Όταν στην επικουρική 
μας σύνταξη από 0% συμμετο-
χή το πήγαν στο 6%. Όταν για 
τους πεθαμένους σήμερα οι 
χήρες και οι χήροι πληρώνουν 
κι αυτοί 6% για την υγεία. 
Έχουμε κάθε δικαίωμα να 
απαιτούμε την απόσυρση του 
νομοσχεδίου… Θα συνεχίσου-
με τους αγώνες μας για 
δημόσια δωρεάν υγεία… Μια 
ελπίδα υπάρχει. Ο συλλογικός 
αγώνας στο ιερό πεζοδρόμιο, 
όπου εκεί θα δώσουμε τη 
μάχη.

Θα είμαστε μπροστάρη-
δες και θα έχουμε θετικά 
αποτελέσματα».

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ   ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ   
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ Δεκέμβρης 2022
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ - ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΕΣ

Είμαστε ξανά στον δρόμο του αγώνα με περιφερειακά 
συλλαλητήρια σε όλη την χώρα. Με Παναττικό συλλαλητή-
ριο στην Αθήνα την Δευτέρα 12/12/2022 ώρα 10.30 πμ 
στην πλατεία Κλαυθμώνος. Θα ακολουθήσει πορεία.

Αγωνιζόμαστε και απαιτούμε:
Την άμεση καταβολή  των πληρωμένων δώρων μας 
Την ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στις συντά-

ξιμες αποδοχές μας. Να δοθεί αύξηση μετά 13 χρόνια σε 
όλες τις συντάξεις κύριες και επικουρικές.  

Αύξηση της εθνικής σύνταξης στα 650 ευρώ, από τα 360 
και 384 ευρώ, που είναι σήμερα.

Άμεση καταβολή σε όλους τους συνταξιούχους των ανα-
δρομικών του 11μηνου του 2015.

Να σταματήσει κάθε ιδιωτικοποίηση στο δημόσιο σύστη-
μα υγείας με άμεση πρόσληψη γιατρών και νοσηλευτικού 
προσωπικού.

Να προσληφθεί προσωπικό στον ΕΦΚΑ, να εκκαθαρι-
στούν και να αποδοθούν στους δικαιούχους το συνολικό 
ποσό των συντάξεων τους, κύριας, παράλληλης, διαδοχικής, 
εφάπαξ, επικουρικής.   

Είμαστε ξανά στον δρόμο του αγώνα γιατί δεν ανεχόμα-
στε την απαίσια μαύρη προπαγάνδα, τα ψέματα και τις μισές 
αλήθειες από την κυβέρνηση, μερίδα μέσων Μαζικής Ενημέ-
ρωσης που είναι χειρότερα από το ψέμα, ότι τάχα όλοι οι 
συνταξιούχοι  θα πάρουν αυξήσεις.

Γιατί δεν είναι αύξηση αλλά μείωση του συνταξιουχικού 
εισοδήματος:

Όταν ο πληθωρισμός τρέχει με ρυθμούς 12 και 13% και 
το ποσοστό που θα δοθεί θα είναι της τάξης του 7,5%. Όταν 
αυτό το ποσοστό δεν θα δοθεί στις  επικουρικές συντάξεις.

Όταν ένα εκατομμύριο συνταξιούχοι  δεν θα πάρουν 
καμία αύξηση γιατί με τον νόμο 4387/16 του ΣΥΡΙΖΑ (νόμος 
Κατρούγκαλου), φορτώθηκαν την λεγόμενη προσωπική δια-
φορά, νόμο που θα  καταργούσε η Ν.Δ αλλά τον διατηρεί και 
τον εφαρμόζει.

Όταν όλοι οι συνταξιούχοι αντί να πάρουν  την πληρωμέ-
νη  13η  σύνταξή τους θα λάβουν 250 ευρώ, μόνο αυτοί που 
έχουν φορολογικό ετήσιο εισόδημα 9.600 ευρώ δηλαδή 
κάτω από 800 ευρώ στο σύνολο κύριας και  επικουρικής και 
αυτό το πενιχρό επίδομα έχουν το θράσος να το ονομάζουν 
δώρο. 

Όταν για επτά χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις δεν τους 
αποδίδονται τα  αναδρομικά του 11μηνού σε όλους τους 
συνταξιούχους την στιγμή που αυτοί πληρώνουν κάθε χρόνο 
από τις περικοπές τους 8.5 δισεκατομμύρια.

Όταν αυτό που έχει απομείνει από το δημόσιο σύστημα 
υγείας, ιδιωτικοποιείται παραπέρα.

Όταν χαρίζονται δισεκατομμύρια από τον κρατικό προϋ-
πολογισμό σε επιχειρηματικούς ομίλους  μέσω του ταμείου 
ανάκαμψης, αλλά και αυτών που χρωστούν στα ασφαλιστικά 
ταμεία στον ΕΦΚΑ, αλλά στους συνταξιούχους και τον λαό 
«χαρίζεται» το τρύπιο καλάθι του νοικοκυριού. Είμαστε ξανά 
και θα συνεχίσουμε στον δρόμο του αγώνα. Δεν  κάνουμε 
αγώνα για τον αγώνα, αλλά γιατί μόνο μέσα από αυτόν 
αντιμετωπίσαμε, καθυστερήσαμε αντιλαϊκά μέτρα και 
λύσαμε προβλήματα. Στον αγώνα βρίσκεται η προοπτική 
για να καλυτερέψουμε την ζωή μας.

Δεν έχουμε αυταπάτες ότι μέσα από την εναλλαγή των 
κυβερνήσεων στην εξουσία θα λυθούν τα προβλήματά 
μας. Αντίθετα πιστεύουμε ότι αυτά δεν χωράνε στις πολιτι-
κές τους παρά μόνο εκείνα των επιχειρηματικών ομίλων. 
Έχουμε την πείρα μιας ζωής αλλά και των τελευταίων χρό-
νων, ότι όποιος θα παίρνει την κυβερνητική σκυτάλη θα είναι 
χειρότερος από τον προηγούμενο, γιατί αυτό απαιτούν τα 
αφεντικά, οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Με την μαζική συμμετο-
χή μας στους αγώνες θα βάλουμε φραγμό στις αντιλαϊκές 
τους πολιτικές.  

Όλοι στον δρόμο του αγώνα - Όλοι στις συγκεντρώσεις 
και τα συλλαλητήρια της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα

1η Δεκέμβρη: Συγκέντρωση στη βουλή για το ν/σ για την υγεία

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΚΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 21/11/2022
Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας ΙΚΑ, 

καταγγέλλει και καταδικάζει την γκανγκστερική επιχείρηση των 
κορακιών που με συνοδεία αστυνομικών, επιχείρησαν να πετά-
ξουν την συνάδελφο χαμηλοσυνταξιούχο έξω από το σπίτι της.

Καλούμε τα Σωματεία μας να καταδικάσουν με κάθε τρόπο 
την γκανγκστερική επίθεση που δέχτηκε η συνάδελφος συνταξι-
ούχος και να πάρουν μέρος στη συγκέντρωση έξω από το σπίτι 
της συναδέλφου στις 4:30μ.μ. (Αβύδου 146) στου Ζωγράφου.

Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30/11/2022
Το νομοσχέδιο για την υγεία που προωθεί η Κυβέρνηση και 

το φέρνει για συζήτηση – ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής 
αύριο Πέμπτη 1 Δεκέμβρη, παραδίνει την υγεία του λαού μας, 
στους επιχειρηματίες του κλάδου, στους κλινικάρχες που για 
πάντα θα βάζουν το χέρι στην τσέπη των ασθενών – πελατών. 
Κάνουν τα νοσοκομεία κέντρα αναμονής των ιδιωτικών ιατρείων 
και κλινικών. Ταυτόχρονα διαλύουν τις εργασιακές σχέσεις των 
γιατρών και συνολικά των εργαζομένων στον τομέα υγείας.

Η Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας ΙΚΑ καλεί τα Σωματεία 
της να πάρουν όλοι μέρος στις συγκεντρώσεις που θα γίνουν σε 
όλη την Ελλάδα  την Πέμπτη 1 Δεκέμβρη και για την Αττική στις 
1μ.μ. έξω από τη Βουλή που έχουν αποφασίσει Νοσοκομειακοί 
γιατροί, Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και Συνδικάτα.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 6/12/2022
Τόσο ο θάνατος και ο τραυματισμός των μαθητών στις Σέρ-

ρες, όσο και ο βαρύς τραυματισμός του νεαρού Ρομά στην 
Θεσσαλονίκη από πυροβολισμό αστυνομικού είναι αποτελέσμα-
τα της ίδιας εγκληματικής πολιτικής των μεγάλων ελλείψεων 
στην παιδεία, της φτώχειας για πλατιά λαϊκά στρώματα, των 
ρατσιστικών διακρίσεων, του προσανατολισμού των δυνάμεων 
καταστολής στην αντιμετώπιση του εχθρού λαού.

Καμιά ανοχή, κανένας συμβιβασμός με την εγκληματική αυτή 
πολιτική σε βάρος του λαού.

Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας καλεί τα Σωματεία μέλη της, 
όλους τους συνταξιούχους με κάθε τρόπο να αντιδράσουν σε 
αυτές τις πολιτικές και πρακτικές με κάθε τρόπο και με μαζική 
συμμετοχή στα συλλαλητήρια που έχουν αποφασιστεί.

Οι συνταξιούχοι δεν έχουν 
λεφτά περισσευούμενα 
για χειρουργεία. Έχουν 

τελειώσει από τις 20 του 
μήνα. Έχουμε πληρώσει 

και πληρώνουμε διπλά και 
τριπλά στα ταμεία για την 
υγεία μας. Δικαιούμαστε, 
απαιτούμε και αγωνιζόμα-
στε για δωρεάν ιατροφαρ-
μακευτική, νοσοκομειακή 

περίθαλψη.

ΠΑΜΕ- ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ
Συλλαλητήρια στις 17 Δεκέμβρη

Ξανά και ξανά και ξανά. Ασταμάτητοι. Ακούραστοι. Εργαζόμενοι, λαός. Στους δρόμους του αγώνα. Κλείνουμε τη χρο-
νιά αυτή όπως αρμόζει σ’ ένα λαό ζωντανό, μαχητή, ανυπότακτο. Με αγώνα. Γιατί:

«Απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική δεν υπάρχει ανοχή. Ούτε αναμονή για αυτούς που ξανά μας υπόσχονται προεκλογικά 
λύσεις στα προβλήματά μας. Κάθε κυβέρνηση παίρνει την αντιλαϊκή σκυτάλη από την προηγούμενη και τη δυναμώνει… 
Σωτηρία για τον λαό μπορεί να υπάρξει μόνο από τον ίδιο τον λαό. Μόνο η δική μας αγωνιστική δράση, η ανάπτυξη της 
αλληλεγγύης, η οργάνωσή μας μπορούν να δώσουν θετική έκβαση για τις διεκδικήσεις μας και τη ζωή μας! Μόνο η ενεργη-
τική παρέμβασή μας στους χώρους δουλειάς, σε κάθε εργασιακό χώρο, μπορεί να φέρει ουσιαστικά αποτελέσματα με 
αυξήσεις, με πραγματική ανακούφιση του εργαζόμενου λαού!».

Αυτό λέει το κάλεσμα των συνδικάτων για τα συλλαλητήρια στις 17 Δεκέμβρη. Θα είμαστε εκεί.

Υγεία: Ελλάδα- Αγγλία- Γαλλία 
συμμαχία των εργαζομένων ενά-
ντια στις παρόμοιες ανθυγιεινές 

πολιτικές των κυβερνήσεων
Το ακούσαμε και χαρήκαμε ιδιαίτερα. Χαιρετίζουμε με ταξική 

αλληλεγγύη τους εργαζόμενους υγειονομικούς (όλων των κλά-
δων) στο NHS (ΕΣΥ) της Μ. Βρετανίας, που με τα ίδια ακριβώς 
αιτήματα, όπως και των υγειονομικών εδώ στη χώρα μας,  κατε-
βαίνουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις, κόντρα στην πολιτική 
της βρετανικής κυβέρνησης για κατάργηση της μόνιμης εργασί-
ας, για υποστελέχωση και υπονόμευση των νοσοκομείων, για 
πάγωμα στην ουσία των μισθών. Και τις ίδιες μέρες οι υγειονο-
μικοί στη Γαλλία, περιγράφοντας με μελανά χρώματα την τραγι-
κή κατάσταση του συστήματος υγείας στη χώρα τους, ξεκίνη-
σαν απεργιακές κινητοποιήσεις κι αυτοί με τα ίδια αιτήματα. Που 
είναι όχι στην κατάργηση της μονιμότητας- ενίσχυση των νοσο-
κομείων με προσλήψεις προσωπικού και πραγματικές αυξήσεις 
στους μισθούς.

Τι απ’ όλα αυτά… εξετάζουν και προβληματίζουν τη βρετανι-
κή και γαλλική κυβέρνηση; Πως θα κηρύξουν τις απεργίες παρά-
νομες!! Τι σας θυμίζει αυτό; Μα την δική μας κυβέρνηση. Που 
απέναντι στην παλλαϊκή καταδίκη και απόρριψη του ν.σ της για 
τα δημόσια νοσοκομεία απάντησε με χυδαίες αποστροφές του 
τύπου «αυτοί που αντιδρούν είναι μια μικρή μειοψηφία»!!!

Που συκοφαντεί και διώκει αγωνιστές συνδικαλιστές για-
τρούς, πρωτοπόρους στη οργάνωση των αγώνων για περιφρού-
ρηση του δημόσιου συστήματος υγείας. Τους ίδιους που πριν 
δύο χρόνια τους χειροκροτούσε σαν ήρωες.

Κι από τις δύο αυτές χώρες- και από άλλες και από άλλους 
κλάδους- έρχονται ελπιδοφόρα μηνύματα για την ανάταση του 
εργατικού κινήματος στην Ευρώπη. Το εργατικό κίνημά μας θα 
προσπαθήσει για την ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση της κοινής 
δράσης των εργαζομένων στις ευρωπαϊκές χώρες.
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ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΜΕ

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΡΠΑΓΗ ΣΠΙΤΙΩΝ- 
ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΕΞΩΣΕΙΣ

Στο τσακ- μπαμ. Την ίδια ώρα που ο θρασύτατος και 
αναιδέστατος επιμελητής- όργανο της εταιρίας- φάντα-
σμα προσπαθούσε να πετάξει στο δρόμο τη συνάδελφο, 
έξω από το σπίτι της, με τη βοήθεια και συνοδεία αστυ-
νομικών και πριν προλάβουν να ολοκληρώσουν το… 
θεάρεστο έργο τους, η λαϊκή αλληλεγγύη κατέφθασε 
οργισμένη και αποφασισμένη. Κανένα σπίτι στα χέρια 
γκεσταπίτη! Κάτω τα χέρια από τη λαϊκή κατοικία!

Το σπίτι δεν αρπάχτηκε. Η συνάδελφος παρέμεινε 
μέσα. Τα τσιράκια έφυγαν άρον- άρον. Και την άλλη μέρα 
οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ- ποιου άλλου- με δυναμική παρέμ-
βαση σε εταιρία κατασχέσεων πέτυχε την αναστολή της 
εκτέλεσης της έξωσης και τριών άλλων ατυχών δανειο-
ληπτών, που τους εκβίαζε η εταιρία.

Μ΄ αγώνες και αλληλεγγύη περιφρουρούμε το λαό 
από την τρομοκρατία των κατασχέσεων σπιτιών. Κανείς 
μόνος του. Όλοι μαζί στις μάχες κόντρα στην απάνθρω-
πη πολιτική κυβερνήσεων και κεφαλαίου.

Η Επιτροπή του ΠΑΜΕ ενάντια στους 
πλειστηριασμούς και τις κατασχέσεις, 
εξαιτίας του μεγάλου κύματος πλειστηριασμών και εξώ-
σεων, πρόσθεσε νέα μέλη στη δύναμή της, από μαχόμε-
νους νομικούς, συνδικάτα που δραστηριοποιούνται στον 
τραπεζικό κλάδο και άλλους συνδικαλιστές, ώστε να 
μπορέσει να ανταποκριθεί στις όλο και αυξανόμενες ανά-
γκες των λαϊκών νοικοκυριών. Οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα:

Του ΠΑΜΕ: 2103833786 και 2103301847
Της Επιτροπής: 6974010107 και 6945757855 και στο 

email:pleistiriasmoi@pamehellas.gr

Το ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΖΕΙ!!!

Με μια μεγάλη συγκέντρωση και πορεία γιορτάστηκε 
και φέτος η επέτειος του ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ. Χιλιάδες 
κόσμου – και σε άλλες πόλεις εκτός από την Αθήνα- έδω-
σαν και πάλι το «παρών», καταθέτοντας το σεβασμό και 
την απόφαση να συνεχίσουν τον αγώνα του ξεσηκωμού 
των αγωνιστών του 1973.

Για να φύγουν το ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ (σαν ιμπεριαλιστική 
παρουσία), οι βάσεις. Για να βγούμε από την ΕΕ. Για να 
σταματήσουμε να συμμετέχουμε στους ιμπεριαλιστι-
κούς, άδικους πολέμους σε βάρος άλλων λαών. Για να 
γίνουν πράξη τα συνθήματα «ΨΩΜΙ- ΠΑΙΔΕΙΑ- ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΙΑ», που σήμερα, 49 χρόνια μετά, εξακολουθούν να 
ζητούν δικαίωση.

Και μάλιστα σε συνθήκες τραγικές. Όπου στην Ευρώ-
πη ξανά η λυσσαλέα ενδοϊμπεριαλιστική διαπάλη για το 
μοίρασμα των αγορών, των αγωγών, των πηγών, των 
εδαφών έχει ξεσπάσει με έναν καταστροφικό και επικίν-
δυνο για όλο τον πλανήτη πόλεμο.

Σταθερά λοιπόν και ακούραστα. Το ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
θα ζει όσο ο λαός ετούτος θα το πιστεύει και θα παλεύ-
ει. Κι ότι κι αν κάνουν όσοι σκίζονται να υλοποιήσουν τα 
προστάγματα της αμερικάνικης πρεσβείας, για τερματι-
σμό των εκδηλώσεων και ειδικά της πορείας έξω από το 
άντρο των δολοπλοκιών, συνομωσιών και σχεδιασμών σε 
βάρος του λαού μας και άλλων λαών, δεν πρόκειται να το 
πετύχουν. Και το άγαλμα του μακελάρη Τρούμαν μια 
μέρα θα γκρεμιστεί και θα πεταχτεί στα σκουπίδια, εκεί 
όπου ανήκει.

Η Ομοσπονδία μας κατέθεσε στεφάνι στην πύλη του 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ  την Τετάρτη 16 Νοέμβρη, όπου κάλεσε 
και τα σωματεία- μέλη της Αττικής να παρευρεθούν.

Ποιος αρπάζει τα σπίτια του 
λαού;

Με αφορμή την περίπτωση της συναδέλφου συνταξιού-
χου στου Ζωγράφου, που μια εταιρία- αρπακτικό επιχείρησε 
να την πετάξει έξω από το σπίτι της, αφού πρώτα το είχε 
πάρει στην κατοχή της με πλειστηριασμό, θα καταθέσουμε 
κάποιες σκέψεις, που εν μέρει έχουν ήδη διατυπωθεί, αλλά 
κάπως πιο εκτεταμένα.

Ποιος λοιπόν αρπάζει τα σπίτια του λαού; Οι τράπεζες. 
Τα κοράκια. Οι διάφοροι επενδυτές τύπου ΝΔτη βουλευτή 
Πάτση. Που υποτίθεται πως σαν επενδυτές θα δημιουργού-
σαν και θέσεις εργασίας. Και αποδείχνεται πως δεν έχουν 
καν γραφεία, είναι ανύπαρκτες, ή άγνωστης διεύθυνσης. 
Χωρίς καμία θέση εργασίας. Εταιρίες φαντάσματα. Που 
όμως, με βάση τους νόμους ΝΔ- ΣΥΡΙΖΑ ή ανάποδα κατορ-
θώνουν και πλειστηριάζουν σπίτια και στέλνουν κλητήρες να 
σπάσουν πόρτες, με τη βοήθεια της αστυνομίας- λείπει ο 
Μάρτης απ’ τη Σαρακοστή- και να πετάξουν έξω τους κατοί-
κους τους. Με πιο απλά λόγια τα σπίτια του λαού αρπάζουν 
οι καπιταλιστές.

Δεν θα θυμίσουμε σε εμάς τους συνταξιούχους κάτι 
άγνωστο με την αναφορά στην περίφημη εκείνη απειλή της 
άρχουσας τάξης και των πολιτικών ταγών των δεκαετιών του 
50 και 60, ότι «άμα έρθουν οι κομμουνιστές θα μας πάρουν 
τα σπίτια».

Εμείς θα το παραφράσουμε, για να ταιριάζει και με τη 
δική μας λαϊκή συνδικαλιστική ιδιότητα, τα σπίτια θα τα 
έπαιρναν οι εργάτες, που θα έρχονταν στην εξουσία, από 
τους… εργάτες. Και θα χρησιμοποιήσουμε και τη φράση 
από το γνωστό θεατρικό έργο, όπου η θεόφτωχη γιαγιά- της 
μετεμφυλιακής κατάστασης- που ενώ δεν είχε να φάει, 
ξεφώνησε με ανακούφιση το «ευτυχώς που δεν γίναμε κομ-
μουνιστές»!

Ευτυχώς λοιπόν που δεν πήρε τα λαϊκά κεραμίδια η εργα-
τική εξουσία, γιατί τι θα εύρισκαν σήμερα να πάρουν οι 
καπιταλιστές, τα αρπαχτικά; Το ευτυχώς άρα δεν ήταν για 
όσους από εμάς είχαμε ή αποκτήσαμε σπίτι με τους γνω-
στούς τρόπους, αλλά για τους… επενδυτές. Ευτυχώς γι’ 
αυτούς.

Αλλά εδώ κολλάει και η άλλη λαϊκή ρήση. Πως «πίσω έχει 
η αχλάδα την ουρά». Γιατί η εργατική εξουσία θα έρθει. 
Και ναι, θα τα πάρει τα σπίτια του λαού. Αλλά από τα 
κοράκια. Για να τα δώσει πίσω στο λαό. Έτσι θα γίνει και 
να είσαστε σίγουροι. Γι’ αυτό παλεύουμε.

Η μελλοντική πορεία των 
συντάξεων

 Οι συντάξεις στο έβγα τούτης της χρονιάς και οι συντάξεις 
στο έμπα της νέας. Οι αυξήσεις στις 31 του Δεκέμβρη του 2022 
και οι μειώσεις την 1η Γενάρη του 2023. Κάπως έτσι μετράμε 
εμείς οι συνταξιούχοι την οικονομική μας κατάσταση εν όψει του 
καινούργιου χρόνου, αφού βάλουμε κάτω τη σκληρή κανονικό-
τητα, που… κανονικά και με τους νόμους τους μας έχουν επι-
βάλλει οι κυβερνήσεις- και ασφαλώς η σημερινή- να ζούμε.

 Τι λέει αυτή η κανονικότητα; Οι εδώ και δέκα χρόνια λεηλα-
τημένες συντάξεις μέσα στο 2022 έκαναν μια ακόμα μεγάλη 
βουτιά, σπρωγμένες από την τεράστια ακρίβεια σε όλα τα λαϊκά 
αναγκαία αγαθά και υπηρεσίες που μαστίζει το λαό. Πραγματική 
ακρίβεια που βέβαια μακράν απέχει- προς το χειρότερο- από τον 
επίσημο πληθωρισμό.

 Τι άλλο; Αυτή η ακρίβεια θα συνεχίσει να συνοδεύει τη ζωή 
μας και μέσα στο 2023 και σε όλα τα επόμενα χρόνια. Ότι πήρε 
αύξηση μέσα στην απερχόμενη χρονιά θα την διατηρήσει ακέ-
ραιη. Σε κανένα από αυτά τα είδη και υπηρεσίες δεν πρόκειται 
να υπάρξει μείωση της τιμής του. Στην καλύτερη περίπτωση να 
υπάρχουν κάποια συγκυριακά σκαμπανεβάσματα στην τιμή της 
βενζίνης, του φ.α., του πετρελαίου θέρμανσης.

 Τι θα συμβεί; Απλά ο ρυθμός αύξησης του πληθωρισμού θα 
μειωθεί. Δεν θα τρέχει με 10-12%, αλλά με ποσοστά 5-6%. Δηλα-
δή θα ακριβαίνουν αγαθά και υπηρεσίες, αλλά όχι στα φετινά 
υψηλά επίπεδα, σε χαμηλότερα.

 Αποτέλεσμα; Η βουτιά των συντάξεων θα συνεχιστεί και τη 
νέα χρονιά, αφού η «αύξησή» τους από την κυβέρνηση, θα απο-
δώσει τον μισό φετινό επίσημο πληθωρισμό. Οπότε στον φετινό 
θα προστεθεί ο 6% του 2023, άρα σύνολο επίσημου πληθωρι-
σμού του χρόνου σε σχέση με αυτόν του 2021 (μ’ αυτόν πρέπει 
να γίνεται η σύγκριση) 16-18%. Η αύξηση στις συντάξεις που θα 
δοθεί την 31/12/2023 θα είναι 3-3,5% (αύξηση ΑΕΠ 1%, πληθω-
ρισμού 6% σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Κομισιόν και του 
κρατικού προϋπολογισμού). Κατά συνέπεια ο επίσημος πληθω-
ρισμός στη διετία 2022-23 θα κινηθεί στο 16-18% (μ.ο.), ενώ η 
«αύξηση» στις συντάξεις θα είναι το 7,5% που- σύμφωνα με την 
κυβέρνηση- θα δοθεί την 31/12/2022, αυτό θα ισχύσει μέσα στο 
2023. Ο πληθωρισμός του 2024, που δεν τον ξέρουμε, θα προ-
στεθεί στους δύο προηγούμενους και θα γίνει 16-18% συν του 
2024, ενώ το άθροισμα των αυξήσεων 11% (7,5+3,5) θα ισχύσει 
για όλο το 2024, αφού η «αύξηση» για το χρόνο αυτό θα δοθεί 
για το 2025. Και πάει λέγοντας.

 Συνολικό αποτέλεσμα: Η χασούρα για το 2022 θα είναι 
10-12%, όλος ο πληθωρισμός. Για το 2023 θα είναι περίπου 
9-10%, αφού από το άθροισμα ΔΤΚ 16-18% για τα 2022-23, θα 
αφαιρεθεί η «αύξηση» του 7,5%. Για το 2024 η χασούρα θα 
προκύψει αν από το άθροισμα του ΔΤΚ 2022-23-24 αφαιρέσου-
με το άθροισμα «αύξησης» 11% (για τα 2022-23). Και πάει λέγο-
ντας.

Κι αν κάποιος μας αντιτείνει το ότι «αν μηδενιστεί ο επίσημος 
πληθωρισμός» πχ το 2025, τότε θα μας μένει μια μόνιμη αύξηση 
από κει και πέρα ίση με το άθροισμα των «αυξήσεων» στην τρι-
ετία 2022-23-24, αφού βέβαια ο μηδενισμός του ΔΤΚ θα σημάνει 
αυτόματα και την διακοπή παροχής αυξήσεων περαιτέρω. Και 
επαναλαμβάνουμε πως άλλο ο επίσημος ΔΤΚ από τις πραγματι-
κές αυξήσεις. Πχ στα προηγούμενα χρόνια, ενώ ο επίσημος 
πληθωρισμός παρέμενε μηδενικός ή και αρνητικός, τα καύσιμα, 
το ρεύμα, άλλες υπηρεσίες ανεβοκατέβαιναν με τάση σταθερά 
ανοδική, ενώ αυξήσεις παρατηρούνταν και σε καταναλωτικά 
αγαθά, που καλύπτονταν από τις προσφορές των ΣΜ, που τώρα 
η κυβέρνηση τις μετέτρεψε σε κυβερνητική πολιτική. Επί πλέον 
τονίζουμε πως ο μηδενισμός του ΔΤΚ κάποια επόμενη χρονιά, 
δεν θα σημάνει ότι οι τιμές των αγαθών κλπ θα επανέλθουν στα 
επίπεδα του 2021, απλά θα συνεχίσουν με τις διαμορφωμένες 
πριν το μηδενισμό του ΔΤΚ.

 Με πιο απλά λόγια οι συντάξεις πραγματική αύξηση δεν 
πρόκειται να δουν, πάντα μιλώντας μόνο για εκείνων των συνα-
δέλφων, που η μικρή ή μηδενική προσωπική διαφορά τους, θα 
επιτρέπει την προς τα πάνω άνοδο των ποσών των συντάξεων 
στα ποσοστά που θα ορίζει η εκάστοτε κυβέρνηση. Γιατί οι 
υπόλοιποι, πάνω από ένα εκατομμύριο, δεν θα πάρουν ποτέ 
τίποτα.

 Και δεν υπολογίζουμε τις πιθανές νέες μελλοντικές περικο-
πές, που οι επόμενες κυβερνήσεις μπορεί να επιβάλλουν, στο 
όνομα και πάλι των πρωτογενών πλεονασμάτων, της μείωσης 
του χρέους και των ελλειμμάτων ή όποιων άλλων βαρών που 
φορτώνουν στο λαό.

 Άρα: Δεν πρόκειται να σταματήσουμε την αγωνιστική διεκ-
δικητική δράσης μας, αφού σ’ αυτήν θα μας υποχρεώνουν οι 
αντισυνταξιουχικές κυβερνητικές πολιτικές.

Τα νοσοκομεία, οι γιατροί, οι νοσηλευ-

τές είναι δικοί μας. Χτίστηκαν, εξοπλί-

στηκαν, λειτουργούν από εμάς, για 

εμάς. Όχι για τα κέρδη ολίγων και των 

επιχειρηματιών της υγείας. Δεν θα 

χαρίσουμε τους γιατρούς μας στα 

κοράκια της υγείας, δεν θα τους αφή-

σουμε να γίνουν κι αυτοί κοράκια της 

υγείας μας

Η υποκρισία των υπεύθυνων 
για τις κατασχέσεις

Την ημέρα που έγιναν τα επεισόδια στο σπίτι της συναδέλ-
φου με τον κλητήρα και την αστυνομία, είδαμε και βουλευτίνα 
του ΣΥΡΙΖΑ να είναι παρούσα και να δηλώνει την μεγάλη… αγα-
νάκτησή της, ενώ την άλλη μέρα ο Τσίπρας πήγε στο σπίτι της 
συναδέλφου, να της εκφράσει τη… συμπαράστασή του!!

Και σκεφτήκαμε. «Τι δουλειά έχουν οι δολοφόνοι στον τόπο 
του εγκλήματος;». Γιατί στους δικούς τους νόμους στηρίζονται 
οι άρπαγες. Γιατί αυτοί έκαναν και τους πλειστηριασμούς και τις 
εταιρίες και τις εξώσεις… αόρατους. Να μην τους παίρνει 
χαμπάρι ο παθών και μια μέρα να βρίσκεται στο δρόμο, χωρίς 
να του επιτρέπουν να πάρει ούτε το παλτό του και το κινητό 
του!!!

Άραγε εκτός από τη… συμπαράσταση ο Αλέξης ζήτησε και 
μια συγνώμη από την παθούσα; Είμαστε βέβαιοι πως όχι.

Απλά αναρωτιόμαστε. Με βάση το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ η βου-
λευτίνα του και ο Τσίπρας έπρεπε να συλληφθούν και να δικα-
στούν για το εγκληματικό αδίκημα της παρεμπόδισης υλοποίη-
σης αποτελέσματος πλειστηριασμού!! Πως θα τους φαινόταν αν 
η αστική δικαιοσύνη τους το έκανε πράξη;



ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Δεκάδες σωματεία εξέδωσαν ψηφίσματα, ανακοινώσεις και δελτία τύπου ενάντια στο νομοσχέδιο για την υγεία, τις εξώσεις 

οικογενειών από τα σπίτια τους, τις διώξεις συνδικαλιστών, τον εορτασμό της επετείου του Πολυτεχνείου και τα εγκληματικά 
περιστατικά στις Σέρρες και Θεσσαλονίκη, με τον θάνατο του μαθητή και τον πυροβολισμό του 16χρονου Ρομά. Επίσης με ανα-
κοινώσεις ενημέρωσαν τους συνταξιούχους και κάλεσαν σε συμμετοχή στις περιφερειακές συγκεντρώσεις των σωματείων, που 
απεφάσισε η ΣΕΑ να οργανωθούν στην περίοδο αυτή με προβολή των αιτημάτων των συνταξιούχων, καθώς και στις συγκεντρώ-
σεις των υγειονομικών ενάντια στο ν/σ γιά την υγεία.

Εν όψει των συγκεντρώσεων που απεφάσισε η ΣΕΑ και για την καλύτερη προετοιμασία και επιτυχία τους, οργανώθηκαν συσκέ-
ψεις σε όλη τη χώρα, με τη παρουσία των ΔΣ των σωματείων των οργανώσεων που συμμετέχουν στη ΣΕΑ.

Οι περιφερειακές συγκεντρώσεις των σωματείων των συνταξιούχων
ήταν μαζικές, δυναμικές και μετατράπηκαν σε μαχητικές πορείες στα κέντρα των πόλεων, στις οποίες οργανώθηκαν

Θεσσαλία- Λάρισα 7 Δεκέμβρη Κεντρική- Δυτική Μακεδονία- Νάουσα 8 Δεκέμβρη

Ήπειρος-Αιτωλοακαρνανία-Κέρκυρα-Γιάννινα 8 Δεκέμβρη Στερεά Ελλάδα- Εύβοια- Χαλκίδα 8 Δεκέμβρη

Ανατολική Μακεδονία- Θράκη- Σέρρες 9 Δεκέμβρη Πελοπόννησος- Ζάκυνθος- Πάτρα 9 Δεκέμβρη



ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΦΟΣΦΩΡΙΚΩΝ 
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

Πήραμε από το Σωματείο και δημοσιεύουμε, με παρό-
τρυνση στους συναδέλφους να το διαβάσουν με προσο-
χή, το παρακάτω κείμενο:

ΟΜΑΔΙΚΕΣ αγωγές που κατατέθηκαν για τις περι-
κοπές που υπέστησαν οι συνταξιούχοι από τους 
Ν.4024/11, 4051/12, 4093/12 για τις κύριες και επικου-
ρικές  συντάξεις. 

Στις 17-11-2015  50 συνάδελφοι καταθέσαμε ομαδική 
αγωγή με πληρεξούσιο δικηγόρο από την Καβάλα για 
τις περικοπές στις συντάξεις μας (κύριες και επικουρι-
κές) στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας για τις κύριες 
και στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών για τις επικουρι-
κές, πιστεύοντας ότι μετά την απόφαση του ΣτΕ, που 
εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2015, θα δικαιωθούμε και θα 
μας επιστραφούν, όσα μας περιέκοψαν μαζί με τα δώρα. 

Στις 3 Δεκεμβρίου 2019 εκδικάστηκε η υπόθεση μας 
(για την κύρια σύνταξη) και δικαιωθήκαμε με την απόφα-
ση, που εκδόθηκε στις 26-5-2020  μόνο για το χρονικό 
διάστημα Ιούνιο του 2015 μέχρι Νοέμβριο του 2015 
(πεντάμηνο).

Έκτοτε μέχρι σήμερα δεν έχουμε εισπράξει ούτε ένα 
ευρώ, με όλα αυτά που έγιναν με τις πιλοτικές δίκες και 
την τελική απόφαση του ΣτΕ.

Ο πληρεξούσιος. δικηγόρος σε ερώτηση μας για το τι 
μέλλει γενέσθαι, μας απάντησε ότι «είναι καλύτερα να 
πιέσετε τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη να δώσει τα 
αναδρομικά σε όλους, αλλιώς θα πρέπει να επαναφέ-
ρουμε την αγωγή και θα περιμένουμε 5 χρόνια να τελε-
σιδικήσει η υπόθεση μας»!!!

Όσον αφορά την υπόθεση που κατατέθηκε για τις 
επικουρικές μας συντάξεις στο Διοικητικό Πρωτοδικείο 
Αθηνών, ακόμη δεν εκδικάστηκε η αρχική κατάθεσή μας, 
δηλαδή από το 2015!!!

Ηθικό δίδαγμα!!! Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, καλές 
οι προσφυγές στα δικαστήρια, αλλά προτιμότε-
ροι είναι οι μαζικοί αγώνες που δίνουμε στους δρόμους, 
όπου η πίεση που ασκούμε στις κυβερνήσεις, είναι 
αυτές που θα λύσουν τα όποια προβλήματα αντιμετωπί-
ζουμε.

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΙΚΑ ΜΗΛΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26.11.2022
Το Κέντρο Υγείας Μήλου  λειτουργεί με χίλιες δυο 

δυσκολίες, προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις μεγά-
λες ανάγκες πρωτοβάθμιας υγειονομικής  περίθαλψης 
των πολιτών αλλά και των επισκεπτών της Μήλου, ιδιαί-
τερα τους θερινούς μήνες.  Η διοίκηση και στήριξη  του 
από τα υπεύθυνα όργανα της πολιτείας τόσο σε τοπικό 
όσο και σε κεντρικό επίπεδο δεν είναι αυτές που του 
επιτρέπουν να ασκήσει τον ρόλο του με τον καλύτερο 
τρόπο. Η ελλειμματική στελέχωση του με μόνιμους για-
τρούς ειδικοτήτων και υγειονομικό προσωπικό κάνει το 
έργο του ακόμα δυσκολότερο.

Δηλώνουμε ακόμα μια φορά την αποφασιστικότητα 
μας για την εύρυθμη λειτουργία και αναβάθμιση του 
Κέντρου Υγείας Μήλου. Αυτός ο αγώνας έχει και θα έχει 
στην πρώτη γραμμή τους συνταξιούχους της  Μήλου.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΙΚΑ – ΕΦΚΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Δελτίο Τύπου 21-11-2022
Το Σωματείο Συνταξιούχων 

ΙΚΑ - ΕΦΚΑ Λακωνίας με μεγάλη 
θλίψη αποχαιρετά τον συνάδελ-
φο Μιχάλη Καλέγια που «έφυγε» 
από τη ζωή στα 71 του χρόνια 
μετά από σύντομη μάχη με τον 
καρκίνο.

Ο συνάδελφος Μιχάλης εργά-
στηκε στην Ελληνική Βιομηχανία 
Όπλων και σε άλλα εργοστάσια 
μετάλλου σαν τορναδόρος. Είχε 

πρωτοπόρα συνδικαλιστική δράση στο εργατικό ταξικό 
κίνημα. Πρωτοστάτησε στην δημιουργία του σωματείου 
μας και ήταν αντιπρόεδρός του. Μετά την συνταξιοδό-
τησή του κατοικούσε στη Λεμονιά (Ρόζοβα) Γυθείου.

Στη σύζυγο του Παναγιώτα, τα παιδιά του Κώστα και 
Πάρη, στα εγγόνια του και τους οικείους του τα πιο ειλι-
κρινή μας συλλυπητήρια.

Αιωνία του η μνήμη.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΤΡΑΣ
Με κάλεσμα της ΣΕΑ, στην κατάμεστη αίθουσα των 

ΕΒΕ παρουσιάστηκε, από την  πρόεδρο των ιατρών των 
κέντρων υγείας κ. Ελένη Λάτα (γενική γιατρός) το μεγά-
λο ζήτημα της δημόσιας υγείας, του προσωπικού για-
τρού, του νέου ΕΣΥ και γενικότερα η κατάσταση στα 
νοσοκομεία της πόλης μας και όχι μόνο,  που αφορά τα 
λαϊκά στρώματα, ιδιαίτερα τους  συνταξιούχους.

Έγινε πλούσια συζήτηση, απαντήθηκαν πολλές ερω-
τήσεις. Από πολλούς ομιλητές εκφράστηκε η προσωπική 
τους αρνητική εμπειρία, καταδίκασαν την προσπάθεια 
της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων για 
ακόμα μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποί-
ηση των παροχών για την υγεία του λαού, δήλωσαν την   
αποφασιστικότητα τους να διεκδικήσουν καλύτερες 
συνθήκες, με αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν σύστη-
μα υγείας για όλους, με το δυνάμωμα των σωματείων, 
την συμμετοχή τους στους αγώνες, την συμμετοχή τους 
στην απεργιακή συγκέντρωση στις 9 Νοεμβρίου.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΙΚΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΑΣ

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή των μελών του σωματείου 
μας στη συγκέντρωση των συνταξιούχων του νομού 
Βοιωτίας στη Λειβαδιά στις 18 Οκτώβρη. Επίσης σημα-
ντική ήταν η παρουσία μας στην απεργία στις 9 Νοέμ-
βρη στην πλατεία της Θήβας, ενώ τις επόμενες ημέρες 
πραγματοποίησε με συμμετοχή των εργαζομένων, 
παράσταση διαμαρτυρίας στους παρόχους ενέργειας 
στη Θήβα για την ακρίβεια στις τιμές του ηλεκτρικού 
ρεύματος.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Δήλεσι 
συνεστίαση του Σωματείου μας. Στην συνεστίαση, χαι-
ρετισμούς εκ μέρους της Ομοσπονδίας, απηύθυνε ο 
συν. Ιωσηφίδης, που κάλεσε τους συναδέλφους σε ετοι-
μότητα για νέους αγώνες. Ακολούθησε γλέντι και χορός.

Επίσης στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη 
Θήβα με τα σωματεία της περιοχής, αποφασίστηκε η 
συμμετοχή στην περιφερειακή συγκέντρωση που θα 
πραγματοποιηθεί στην Χαλκίδα στις 8 Δεκέμβρη.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
&ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
ΑΘΗΝΑΣ - ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Πραγματοποιήθηκε η χρονιάτικη Γενική Συνέλευση 
των συνταξιούχων ΙΚΑ στις 23/10/2022, με μεγάλη συμ-
μετοχή και νέες εγγραφές.

Αναπτύχθηκε εποικοδομητική συζήτηση. Μας δόθηκε 
η δυνατότητα μέσα από τη συλλογική μας δράση και 
πείρα να συζητήσουμε τα θετικά και αρνητικά της δου-
λειάς μας ώστε να καταλήξουμε σε χρήσιμα συμπερά-
σματα. Εκτιμήσαμε ότι σωστά αντιμετωπίσαμε κάτω από 

δύσκολες συνθήκες την πανδημία και τους αντιλαϊκούς 
νόμους, τον αυταρχισμό της κυβέρνησης και θεωρούμε 
σε γενικές γραμμές ότι η δράση μας ήταν σε θετική 
κατεύθυνση.

Με οδηγό τις αποφάσεις του ΔΣ του σωματείου μας 
και τις αποφάσεις του 23ου Συνέδριου της Ομοσπονδί-
ας είμασταν και θα είμαστε στο προσκήνιο του αγώνα  
(στο ιερό πεζοδρόμιο).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε το παρακάτω ψήφισμα:
Καταδικάζουμε τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο ΝΑΤΟ-ΕΕ 

Ρωσίας που διεξάγεται στα εδάφη της Ουκρανίας, και 
απειλείται η  παγκόσμια ειρήνη με κίνδυνο χρήσης πυρη-
νικών όπλων. Δεν στηρίζουμε καμία συμμετοχή στον 
άδικο πόλεμο που αφήνει χιλιάδες νεκρούς και ξεριζω-
μένους για τα κέρδη των λίγων. Η εμπλοκή της χώρας 
μας που αναβαθμίζεται μέρα με τη μέρα μας βάζει σε 
άμεσο κίνδυνο.  Να σταματήσει εδώ και τώρα η οποια-
δήποτε συμμετοχή-εμπλοκή της χώρας μας. Να κλεί-
σουν τώρα οι αμερικανοΝΑΤΟΪΚΕΣ βάσεις.

Η κυβέρνηση ενώ  δίνει χρήματα για τον πόλεμο και 
ενισχύει τους επιχειρηματικούς ομίλους έχει μειώσει 
δραματικά τις παροχές για υγεία, εργασία, παιδεία. 
Εντείνει τον κρατικό αυταρχισμό απέναντι σ’ αυτούς  
που διεκδικούν τα δικαιώματά τους.

Σέρνει τους Συνδικαλιστές στα δικαστήρια σαν κοι-
νούς εγκληματίες. Στέλνει ό,τι έχει σε κατασταλτικό 
μηχανισμό ενάντια στους εργατικούς αγώνες.

Απαιτούμε να σταματήσουν τώρα οι διώξεις συνδικα-
λιστών, να καταργηθούν όλες οι ειδικές κατασταλτικές 
μονάδες και ο νόμος πλαίσιο.

Καμιά ανοχή στο σάπιο σύστημα που γεννάει εγκλη-
ματίες, τέρατα που κακοποιούν γυναίκες και παιδιά.

Απαιτούμε κοινωνικές δομές υποστήριξης φτωχών 
και ευάλωτων οικογενειών, ψυχολόγους στα σχολεία, 
κοινωνικούς λειτουργούς, δομές που να μπορεί να απευ-
θυνθεί κάθε κακοποιημένη γυναίκα, κάθε κακοποιημένο 
παιδί.

Αγωνιζόμαστε για μια κοινωνία που σέβεται την 
ανθρώπινη ζωή, τη χαρά της δημιουργίας, την αδελφο-
σύνη των λαών.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΚΟ 

ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Εν όψει της κατάθεσης και ψήφισης του ν/σ για την 

δευτεροβάθμια περίθαλψη από την κυβέρνηση, ο σύλ-
λογος διοργάνωσε ενημερωτική συγκέντρωση στα γρα-
φεία του συλλόγου με ομιλητή τον γιατρό Ηλία Σιώρα 
στις 30/11, όπου συμμετείχαν δεκάδες μέλη του συλλό-
γου. Με τη συζήτηση αναδείχτηκαν πολλές πλευρές της 
κατάστασης στο δημόσιο σύστημα υγείας, έγινε μια 
πλήρης ενημέρωση από τον ομιλητή, απαντήθηκαν ερω-
τήματα συναδέλφων.

Επίσης ο Σύλλογος οργάνωσε με επιτυχία εκδήλωση 
στις 7/12 για τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, τις εξελίξεις σε 
συνεργασία με την ΕΕΔΥΕ, εκ μέρους της οποίας στην 
εκδήλωση παρευρέθηκε και έκανε την παρουσίαση των 
θέσεων της οργάνωσης ο Μ. Σελέκος, μέλος του προε-
δρείου της.

Το εργατικό-λαϊκό κίνημα 
υψώνεται ασπίδα 

προστασίας στα θύματα 
των αρπακτικών, των τρα-

πεζών, του κράτους. 
Με αλληλεγγύη προφυλάσ-

σουμε τους κατατρεγμένους 
συνανθρώπους μας. Κανένα 
σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, 

σύγχρονου γκεσταπίτη.

Μυρίσανε εκλογές. Κι οι 

απατεώνες της πολιτικής 

μυρίσανε θύματα- ψηφοφό-

ρους. Ας έρθουν να ζητή-

σουν ψήφο. Κάθε κλεμμένη 

σύνταξη, κάθε ληστεμένος 

συνταξιούχος θα είναι ένα 

μαύρο όχι στην κάλπη. 

Αλλά ένα πολύχρωμο ναι 

στους αγώνες που συνεχί-

ζονται.
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Ο διαχωρισμός με βάση 
την επιλογή σωτήρων. Ένας 
άλλος τρόπος, μέθοδος δια-
χωρισμού του λαού είναι όχι 
απόλυτα καθαρά στη βάση 
της επιλογής, προτίμησης 
κάποιου κόμματος, με βάση το 
πρόγραμμα, τις διακηρύξεις 
κλπ (απόδειξη πως ο λαός δεν 
τις ξέρει, δεν τις πιστεύει, δεν 
τις παίρνει σοβαρά υπ’ όψη 
του, αρκείται σε κάποια πρό-
χειρα ταξίματα), αλλά από το 
ποιον έχει αρχηγό. Κι ο τσακω-
μός ανάμεσα στα κόμματα τις 
περισσότερες φορές κεντρώ-
νεται στα πρόσωπα (ανίκανος 
πρωθυπουργός, άσχετος της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης 
κλπ). Ποιος φαίνεται πιο κατα-
φερτζής, πιο πειστικός, ποια-
νού οι υποσχέσεις ακούγονται 
καλύτερες, ποιος έχει καλύτε-
ρη ευφράδεια και λέει εξυπνα-
κισμούς. Ακούς φίλους της ΝΔ 
να υπερασπίζονται όχι τη ΝΔ ή 
την πολιτική της (είναι άλλω-
στε πολύ δύσκολο), αλλά τον 
Μητσοτάκη, που σκίζει, είναι 
ικανότερος στον χειρισμό των 
θεμάτων (ξεχνώντας πως ανά-
μεσα στα θέματα που χειρίζε-
ται με … ικανότητα, είναι πχ το 
χαράτσωμα με το πανάκριβο 
ρεύμα). Ή η απάντηση από 
την άλλη μεριά είναι η ελπίδα 
που μπορεί να την εκφράσει ο 
νεότερος, αξιότερος, εξυπνό-
τερος κλπ Τσίπρας, ενώ η 
προτροπή- πολύ… πολιτική- 
είναι να φύγει ο Μητσοτάκης 
όχι η ΝΔ.

Επίσης στο ΠΑΣΟΚ ξαναέ-
στησαν τον κομματικό αυτό 
μηχανισμό, ποντάροντας στο 
«νέο» που θα φέρει ο Ανδρου-
λάκης, χωρίς να μπορεί να 
προσδιορίσει κάποιος ΠΑΣΟ-
Κος ποιο είναι αυτό το νέο, 
αφού η πολιτική του ΠΑΣΟΚ 
παραμένει ίδια και φυσικά ται-
ριάζει με της ΝΔ. Άλλωστε 
ψήφισε τα περισσότερα ν/σ 
της ΝΔ. χωρίς να απέχει και 
πολύ από τον ΣΥΡΙΖΑ, αφού κι 
αυτού τα ν/σ ψήφισε.

Και βέβαια δεν επεκτεινό-
μαστε στους Βαρουφάκη, 
Βελόπουλο που έστησαν κόμ-
ματα βασισμένοι αποκλειστικά 
στον εαυτό τους και στην 
όποια επιρροή ασκούσαν ο 
πρώτος σαν δήθεν εξπέρ οικο-
νομολόγος με ιδιαίτερες 
θέσεις και ένα τάχα  διεθνώς 
αναγνωρισμένο ίματζ, ο δεύτε-
ρος σαν τηλεπωλητής θρη-
σκοληπτικών ιδεοληψιών, προ-
παγανδιστής εθνικιστικών 
απόψεων και με σαλτιμπαγκι-
σμούς ανάμεσα στους ρώσους 
και τους αμερικανούς.

Ποιος λοιπόν θα σώσει τον 
δύσμοιρο λαό, που ασυνείδη-
τα καταλαβαίνει πως από τις 
πολιτικές των κομμάτων που 

επιλέγει, δεν πρόκειται να βρει 
λύση στα προβλήματά του; Ο 
άλλος σωτήρας, ο αρχηγός 
που θα αντικαταστήσει τον 
προηγούμενο, που αποδείχτη-
κε λάθος σωτήρας.

Ταξικότητα των σωτήρων.
Γράψαμε στο προηγούμενο 

τεύχος (άρθρο 1) για τον 
Λάτση που ευχαρίστησε Σαμα-
ρά, Τσίπρα, Μητσοτάκη για το 
Ελληνικό. Ήταν πράγματι 
σωτήρες και οι τρεις, αλλά γι’ 
αυτόν. Ας δούμε όμως και για 
ποιους άλλους ήταν σωτήρες, 
παραθέτοντας μερικά πολύ 
χαρακτηριστικά παραδείγμα-
τα.

* Ο Τσίπρας έδωσε τα ναυ-
πηγεία Σύρου στην αμερικάνι-
κη ΟΝΕΧ, απαλλάσσοντάς την 
από τέλη, εφορία, εργατικά 
δικαιώματα και οφειλές. Τη 
σύμβαση ψήφισαν στη βουλή 
και η Γεννηματά (προηγούμε-
νη του Ανδρουλάκη σωτήρας) 
και ο Μητσοτάκης.

* Ο Μητσοτάκης έδωσε 
στην AEGEAN 120 εκατ. για 
απώλειες κερδών στην πανδη-
μία, με την ευλογία Τσίπρα και 
Γεννηματά.

* Ο Τσίπρας μείωσε τη 
φορολόγηση των μερισμάτων 
από μετοχές των μεγαλομετό-
χων εταιριών εισηγμένων στο 
χρηματιστήριο στο 10% από 
15%. Τη ρύθμιση ψήφισαν επί-
σης στη βουλή οι δύο προανα-
φερόμενοι και πιο πάνω σωτή-
ρες από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.

* Ο Μητσοτάκης το πήγε 
στο 5%, με τις ευλογίες Τσί-
πρα και Γεννηματά.

* Ο Βενιζέλος (προηγούμε-
νος του Ανδρουλάκη σωτή-
ρας) μαζί με τον Σαμαρά (προ-
ηγούμενος του Μητσοτάκη 
σωτήρας) επέβαλε τον ΕΝΦΙΑ 
(τότε ΕΕΤΗΔΕ).

* Μητσοτάκης και Τσίπρας 
διατήρησαν και εφάρμοσαν 
τον ΕΝΦΙΑ, με τις ευλογίες της 
Γεννηματά.

* Ο Τσίπρας διατήρησε το 
αφορολόγητο των εφοπλι-
στών, ο Μητσοτάκης το ξανα-
διατήρησε με την ψήφο Τσί-
πρα και Ανδρουλάκη.

* Ο Τσίπρας μας έμπασε 
στο χρηματιστήριο ενέργειας, 
ο Μητσοτάκης, η Γεννηματά 
και ο Ανδρουλάκης συμφώνη-
σαν, ο Μητσοτάκης εφαρμόζει 
τους κανόνες του κατά γράμ-
μα.

* Ο Τσίπρας έστησε το 
νοσοκομείο Σαντορίνης με 
Συνεργασία Δημόσιου Ιδιωτι-
κού Τομέα (ΣΔΙΤ) και με ιδιωτι-
κοοικονομικά χαρακτηριστικά 
λειτουργίας, ο Μητσοτάκης το 
συμφώνησε απόλυτα και 
σήμερα, εν μέσω επίθεσης στο 
δημόσιο χαρακτήρα του ΕΣΥ, 
προβάλει το νοσοκομείο αυτό 

σαν πρότυπο!! Το ίδιο η Γεννη-
ματά και σήμερα ο Ανδρουλά-
κης.

* Ο Μητσοτάκης προώθησε 
με ταχύτητα την απολιγνιτο-
ποίηση με το κλείσιμο των 
μονάδων της ΔΕΗ, ο Τσίπρας, 
η Γεννηματά και ο Ανδρουλά-
κης συμφωνούν απόλυτα, 
απλά… μαλώνουν τον Κυριάκο 
πως δεν έπρεπε να πάει τόσο 
γρήγορα!!

* Ο Σαμαράς (σωτήρας 
πριν τον σωτήρα Μητσοτάκη) 
έφερε την δυνατότητα κατά-
σχεσης της πρώτης κατοικίας. 
Ο Τσίπρας την προώθησε 
ακόμα περισσότερο, νομοθέ-
τησε τους ηλεκτρονικούς πλει-
στηριασμούς και υποδέχτηκε 
την επιδρομή των κορακιών. Ο 
Μητσοτάκης προχώρησε με 
την δυναμικότερη υλοποίηση 
των ρυθμίσεων αυτών, με τη 
συμφωνία του Ανδρουλάκη.

* Ο Μητσοτάκης εκχώρησε 
τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά 
στην αμερικάνικη ΟΝΕΧ με τις 
ψήφους Τσίπρα και Ανδρουλά-
κη, επίσης απαλλάσσοντάς 
την από φορολογικά και άλλα 
βάρη και κύρια από τους 
εργαζόμενους στα ναυπηγεία 
και τα δικαιώματά τους.

* Ο Μητσοτάκης χρηματο-
δότησε τους ιδιώτες κλινικάρ-
χες στην περίοδο της πανδημί-
ας με 1800 ευρώ ανά κρεβάτι, 
ο Τσίπρας ζητούσε η χρηματο-
δότηση να είναι μόνο… 1200 
ευρώ!! Η Γεννηματά συμφω-
νούσε.

Ποιο είναι το ξεχωριστό 
χαρακτηριστικό αυτών των 
σωτήριων επεμβάσεων των 
σωτήρων; Ότι είναι ταξικές. 
Υπέρ του μεγάλου κεφαλαί-
ου, υπέρ μεγάλων μονοπωλι-
ακών συμφερόντων. Και από 
την άλλη κατά των συμφερό-
ντων των εργαζομένων, του 
λαού. Όχι μόνο σωτήρες δεν 
είναι για το λαό, αντίθετα ισο-
πεδώνουν τα όποια δικαιώμα-
τά του είχαν και έχουν απομεί-
νει. Δεν σώζουν το λαϊκό βιοτι-
κό επίπεδο, το τσακίζουν. Δεν 
ανατρέπουν σε φιλολαϊκή 
κατεύθυνση ο ένας την πολι-
τική του άλλου, όπως προε-
κλογικά υπόσχονταν ή υπό-
σχονται- αν και πια ούτε αυτό 
κάνουν, περιορίζονται σε 
πασπαλίσματα δήθεν διαφο-
ρετικών μιγμάτων επιλογών-, 
αλλά συνεχίζουν και προς το 
χειρότερο τις ίδιες πολιτικές. 
Απόδειξη τα όσα παραδείγμα-
τα παραπάνω καταγράψαμε.

Σωτήρες λοιπόν για το λαό 
δεν υπάρχουν, ούτε θα υπάρ-
ξουν. Σωτήρας του θα αναδει-
χτεί μόνο η εργατική- λαϊκή 
δράση, ο αγώνας για υπερά-
σπιση, διεκδίκηση των δικαιω-
μάτων και αιτημάτων του, η 

σύγκρουση με τους σωτήρες, 
τα κόμματά τους, τις πολιτικές 
τους, τους πάτρωνές τους, 
την ΕΕ τους. Καμιά εκλογική 
αδιέξοδη αναμονή, καμιά 
ελπίδα για σωτήρες. Σωτήρες 
δεν μπορούν να είναι αυτοί 
που μας λένε «ψηφίστε μια 
φορά στα 4 χρόνια και μετά 
καθίστε στα αυγά σας και 
αφήστε μας να σας… σώσου-
με όπως αποφασίζουμε εμείς, 
χωρίς να σας ξαναρωτάμε αν 
συμφωνείτε με όσα κάνουμε. 
Κι αν διαφωνείτε, εδώ είναι τα 
ΜΑΤ». Απατεώνες είναι όλοι 
τους. Κλέφτες της ζωής του 
λαού, των παιδιών του. Κοροϊ-
δεύουν αισχρά το λαό. Τσακώ-
νονται για τις κυβερνητικές 
καρέκλες, διαπληκτίζονται 
ποιος θα είναι πιο αρεστός 
στα αφεντικά, διεκδικούν την 
απόδοση από αυτά του κυβερ-
νητικού σκήπτρου.

Η εργατική τάξη, ο λαός 
έχουν το δικό τους δρόμο και 
διέξοδο. Την δική τους εξου-
σία.

Η Lady Gaga και οι τζαμπατζήδες

Τελικά όλοι παραδέχτηκαν αυτό που όλοι 
υπέθαλπαν, συντηρούσαν, χρησιμοποιούσαν, 
αλλά και έκρυβαν ή προσπαθούσαν να κρύ-
ψουν. Υποκλοπές, παρακολουθήσεις, συνομω-
σίες, ρουφιανιλίκια, ωτακουστιλίκια, μυστικο-
πρακτοριλίκια και άλλα, που συνέθεταν τη 
γνωστή κινηματογραφική ατάκα του Ηλιόπου-
λου «είμαστε μια ωραία παρέα»!!

Ακόμα κι η εισαγγελέας, που υπέγραφε τις 
από την ΕΥΠ αιτούμενες παρακολουθήσεις- 
υποκλοπές, στη βάση της εξοργιστικής λογικής 
«κανείς δεν εξαιρείται», βρέθηκε να είναι σε 
καθεστώς παρακολούθησης/υποκλοπής των 
συνομιλιών της. Κι άραγε ποιος υπέγραψε το 
αίτημα της ΕΥΠ να την παρακολουθήσουν; Η 
ίδια; Συμφώνησε και υπέγραψε να γίνει και η 
ίδια θύμα της λογικής της; Τρελά πράγματα.

Συστήματα διάφορα, «κακόβουλα λογισμι-
κά», εταιρίες διάφορες. Από χώρες διάφορες. 
Μέσα κι έξω. Αγορασμένα ή όχι τα συστήματα 
από την ΕΥΠ; Χρησιμοποιημένα ή όχι; Οι κυβερ-
νήσεις είχαν δώσει το ΟΚ; Οι πρωθυπουργοί 
ήταν ενήμεροι ή όχι; Οι αρχηγοί των υπηρεσιών 
λειτουργούσαν… ολίγον αυθαίρετα ή είχαν 
πλήρη κυβερνητική κάλυψη; Η υπηρεσία ελέγ-
χου έλεγχε ή όχι; Γενικά αυτές οι τρομακτικές 
καταστάσεις είναι νόμιμες ή όχι; Όλοι αυτοί οι 
παρακολουθούμενοι, μέχρι και ο αρχηγός του 
ΓΕΣ, είναι ύποπτοι για πιθανές ενέργειες σε 
βάρος των «εθνικών συμφερόντων»; Τρελά 
πράγματα.

Αλλά όχι για το σύστημα. Είναι όλα λογικά 
και προδιαγραμμένα. Βλέπετε ο ανταγωνισμός 
στον καπιταλισμό έχει τέτοιες προεκτάσεις, 
που κανείς δεν μπορεί να καταφέρει να περιο-
ρίσει τις «δυνάμεις που έθεσε σε κίνηση», θα 
λέγαμε, παραφράζοντας τον Μαρξ.

Φυσικά όλα ξεκινούν από τον βασικό στόχο 
και φόβο του συστήματος. Τον έλεγχο, βραχυ-
πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα του 
εχθρού-λαού. Να ξέρουν οι μηχανισμοί του ανά 
πάσα στιγμή τι λέει ο καθένας μας, τι σκέφτε-
ται, τι νιώθει, τι κάνει, με ποιους είναι και συζη-
τάει και κύρια αν δυσφορεί με την κατάσταση 
και δρα οργανωμένα εναντίον της. Γι’ αυτό το 

πρώτο κρούσμα που ήρθε στο φως και τους 
δημιούργησε πρόβλημα, ήταν η παρακολούθη-
ση του τηλεφωνικού κέντρου του ΚΚΕ.

Από κει και πέρα η μπάλα κατρακύλησε και 
πήρε αμπάριζα και τους άλλους. Βγήκαν στην 
επιφάνεια, όσα δεν ήθελαν να αποκαλυφθούν. 
Οπότε «έκαναν την ανάγκη φιλοτιμία» και τα 
συζήτησαν δημόσια. Προσπαθώντας ταυτό-
χρονα να τα υποβαθμίσουν, να μειώσουν τη 
σημασία τους, να τα εμφανίσουν περίπου σαν 
φυσιολογικά και… δημοκρατικά αποδεκτά. Γι’ 
αυτό ακούσαμε απόψεις «ποιος ασχολείται με 
τις παρακολουθήσεις, ο λαός έχει στο μυαλό 
του το ρεύμα» ή «δεν θα με νοιάξει αν με παρα-
κολουθούν» από κυβερνητικά και άλλα στελέχη.

Και βέβαια η μπάλα έγινε προσπάθεια να 
πάει σε κείνη τη μεριά του γηπέδου, που ο διαι-
τητής μπορεί μεν να βλέπει, αλλά όχι το VAR. Η 
εξόχως…  αποτελεσματική λύση λοιπόν που 
προκρίθηκε από την κυβέρνηση είναι ο δεύτε-
ρος εισαγγελέας(!!), που κι αυτόν θα τον παρα-
κολουθούν βέβαια.

Από την αντιπολίτευση δε ομολογήθηκε πως 
«το θέμα των υποκλοπών συνδέεται ευθέως με 
τα 72 δισ. ευρώ των Ταμείου Ανάκαμψης και 
ΕΣΠΑ. Γι’ αυτό το Ταμείο γίνονται όσα παρακο-
λουθούμε αυτές τις ημέρες από επιχειρηματί-
ες, που προφανώς δεν έμειναν ευχαριστημένοι 
από όσα κάνατε». Τάδε έφη Θεανώ Φωτίου, 
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας την 
κυβέρνηση. Σκοτωμός με λίγα λόγια. Ο αρπά-
ξας του αρπάξαντος, ο κλέψας του κλέψαντος!! 
Όλα τα άλλα περί «προσβολής της δημοκρατί-
ας, υπονόμευσης του δημοκρατικού μας πολι-
τεύματος» είναι μπούρδες εκείνων που τη 
δημοκρατία τους την κάνουν λάστιχο και κου-
ρελόπανο, καταπώς τους συμφέρει συγκυρια-
κά.

Ο οχετός αυτός δεν πρόκειται να ξεβρωμί-
σει ούτε με «δεξιό», ούτε με «αριστερό» εισαγ-
γελέα. Το βόθρο αυτό θα καθαρίσει ο λαός, με 
το λαϊκό εισαγγελέα. Καθαρίζοντας τους 
Αυγείους που τον γεμίζουν με τα απορρίμμα-
τά τους!!

Υποκλοπές – παρακολουθήσεις και άλλα

Τα αντιλαϊκά μέτρα, τα κόμματα και ο λαός (2)
(το μέρος (1) δημοσιεύτηκε στο προηγούμενο φύλλο του Νοέμβρη)

Η προσμονή από σωτήρες και ικανούς.

Ψήφιση του νόμου για την υγεία και 
εφαρμογή του

Το νομοσχέδιο για την 
υγεία ψηφίστηκε στην ολομέ-
λεια της βουλής. Ψήφισαν 
συνολικά 297 βουλευτές, από 
τους οποίους οι 156 υπέρ του 
νομοσχεδίου (η κυβερνητική 
πλειοψηφία) και 141 κατά.

Τι προτείνουμε εμείς. Ο 
νόμος πλέον να εφαρμόζεται 
αποκλειστικά μόνο για τους 
βουλευτές που τον ψήφισαν. 
Στη βουλή έγινε ονομαστική 
ψηφοφορία, οπότε στις γραμ-
ματείες των νοσοκομείων μπο-

ρούν να αναρτήσουν πίνακες 
με τα ονόματα των υπερψηφι-
σάντων το νομοσχέδιο. Να 
πηγαίνουν στα νοσοκομεία 
όταν χρειάζονται κι αφού δια-
πιστώνεται η βουλευτική τους 
ιδιότητα και η στάση τους 
στην ψηφοφορία, οι γιατροί να 
τους λένε πως δεν έχουν 
ραντεβού, δεν μπορούν να 
τους θεραπεύσουν, να τους 
κλείνουν ραντεβού ένα-δύο  
χρόνια μετά και αν επιμένουν 
να νοσηλευτούν, να τους 

ζητάνε καμιά δεκαριά χιλιάδες 
ευρώ. Ε τι να κάνουμε οι νόμοι 
πρέπει να εφαρμόζονται. Και 
σαν καλοί «πατέρες του 
έθνους» οι κύριοι κυβερνητικοί 
βουλευτές πρέπει να δίνουν 
πρώτοι το παράδειγμα πιστής 
και αγόγγυστης αποδοχής της 
εφαρμογής του νόμου. Να μην 
θεωρούνται και τζαμπατζήδες 
κοτζάμ βουλευταράδες. Εμείς 
οι υπόλοιποι θα παραμείνουμε 
παραβάτες και τζαμπατζήδες!

Σε συνάντηση των υπουρ-
γών υγείας με το προεδρείο 
της ΟΕΝΓΕ- όπως αποκάλυψε 
η πρόεδρος του συνδικάτου 
Αφρ. Ρέτζιου- η κυρία υφυ-
πουργός Γκάγκα (το ξαναγρά-
φουμε: νοσοκομειακή γιατρός 
στο «Σωτηρία»!!!) απεκάλεσε 
τους πολίτες πιθανούς ασθε-
νείς/νοσηλευόμενους στα 
δημόσια νοσοκομεία «τζαμπα-
τζήδες», που αρνούνται να 
πληρώνουν για να έχουν 
νοσηλεία και θεραπεία!!! 
Αφού πριν λίγες μέρες είχε 
επικαλεστεί το αντίθετο επι-
χείρημα, ότι οι ασθενείς 
θέλουν έτσι κι αλλιώς να πλη-
ρώνουν φακελάκι!!!

Τι να σκεφτούμε τώρα για 
τη γιατρίνα αυτή. Φανταζόμα-
στε πόση αγανάκτηση και 
μίσος μάζευε και κρατούσε 
μέσα της τόσα χρόνια που 
δούλευε στο νοσοκομείο και 
δεν μπορούσε να πιέζει, να 
εκβιάζει, να υποχρεώνει τους 
νοσηλευόμενους σ’ αυτό να 
τα σκάνε χοντρά, για να έχουν 
ιατρική φροντίδα!!! Δεν μπο-
ρούμε να ξέρουμε βέβαια, 
ούτε μπορούμε να ισχυρι-
στούμε αυθαίρετα, χωρίς 
στοιχεία, αν αυτή η αγανάκτη-

ση αφορούσε και τη δική της 
κονόμα. Την όποια σχετική 
υπόθεση και υπόνοια μπορεί 
να κάνει κάποιος από εσάς, 
την υποθάλπει η ίδια με αυτά 
που λέει.

Σε κάθε περίπτωση αυτό 
που δεν της επιτρέπουμε 
είναι να μας βρίζει μ’ αυτό 
τον σκαιό τρόπο. Άκου τζα-
μπατζήδες. Ποιους; Εμάς που 
πληρώσαμε και πληρώνουμε 
τα μαλλιοκέφαλά μας σε 
εισφορές στα ταμεία. Αλλά 
τέτοιοι είστε…

Αναρωτιόμαστε όμως. 
Όταν κάποια στιγμή θα λήξει 
η υπουργική της θητεία και θα 
γυρίσει πίσω στο νοσοκομείο 
(1) με τι μάτια θα αντικρίζει 
τους συναδέλφους της για-
τρούς, που ομόθυμα δήλωσαν 
αντίθετοι με το δικό της νόμο 
(θα είναι η μόνη μέσα στο 
«Σωτηρία» που θα τον υπο-
στηρίζει), (2) θα ζητάει- και με 
τι θράσος, έστω νόμιμο πλέ-
ον-φακελάκι από τους άρρω-
στους για να τους περιθάλψει 
και (3) τι θα κάνει όταν θα της 
απαντάνε οι άφραγκοι… τζα-
μπατζήδες «δεν έχουμε να 
πληρώσουμε, θα μας αφήσεις 
να πεθάνουμε;»!!

Εκτός αν μέχρι τότε απο-
κτήσει το δικαίωμα για σύντα-
ξη ή αν παραιτηθεί και πάει σε 
ιδιωτικό νοσοκομείο, οπότε θα 
τα κονομάει ελεύθερα και 
χωρίς  τύψεις, που άλλωστε 
μάλλον δεν πρόκειται να έχει 
ποτέ της. Πάντως σε όποια 
από τις δύο περιπτώσεις εμείς 
και το «Σωτηρία» θα απαλλα-
χτούμε από μια τέτοια επίορ-
κο του Ιπποκράτη!!! Εκείνη 
όμως το στίγμα της γιατρού 
που καταπάτησε τον όρκο της 
δεν πρόκειται να το σβήσει 
ποτέ της. Θα τη σημαδεύει 
πάντα και στα μάτια του λαού 
και των συναδέλφων της θα 
είναι ένοχη.

ΝΔ- ΠΑΣΟΚ- ΣΥΡΙΖΑ- ΧΑ: το 
ν/σ για την υγεία έχει και 

θετικά στοιχεία!!
Ναι, καλά διαβάσατε. Αυτό ήταν το επιχείρημα αυτών των 

παρατάξεων στη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου 
Θεσσαλίας (29/11/22), όπου όλοι μαζί αντάμα απέρριψαν την 
πρόταση ψηφίσματος της «Λαϊκής Συσπείρωσης», με το οποίο 
ζητιόταν η απόσυρση του απαράδεκτου νομοσχεδίου της 
κυβέρνησης για την δευτεροβάθμια περίθαλψη. Και ύστερα στη 
βουλή τα (δήθεν) αντιπολιτευόμενα κόμματα που εκφράζονται 
από τις παρατάξεις αυτές (ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ) καταψήφισαν το ν/σ 
στη βουλή, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση της ΝΔ κλπ-κλπ. 
Όπου μπορούν να κρυφτούν, όπου είναι πιο δύσκολο να τους 
παίρνει χαμπάρι ο κόσμος για τις κολιγιές τους, όπως σε τέτοια 
όργανα, εκεί δείχνουν πως… φουμάρουν τον ίδιο καπνό. Στη 
βουλή που τους βλέπει όλος ο λαός, εκεί τάχα μου τσακώνο-
νται. Για τα μάτια και την ψήφο του κόσμου. Μόνο γι’ αυτήν. 
Υποκριταράδες.
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Προστατευτισμός: Η άλλη, ίδια επικίνδυνη όψη 
του ιμπεριαλισμού…

Την ανησυχία της εξέφρα-
σε η Κρισταλίνα Γκεοργίεβα, 
γενική διευθύντρια του ΔΝΤ 
για τον κίνδυνο «εδραίωσης 
προστατευτισμού» στις διε-
θνείς οικονομικές σχέσεις. 
Εξέλιξη που μπορεί να φέρει 
τα πάνω- κάτω στον απόλυτα 
ελεύθερο ανταγωνισμό, που 
κυριαρχεί τα τελευταία 30-40 
χρόνια. Και κάλεσε τις μεγά-
λες κύρια οικονομίες, που 
πήραν μέρος στην πρόσφατη  
συνεδρίαση του G20, «να μην 
επιτρέψουμε στον προστατευ-
τισμό να εδραιωθεί και στον 
κόσμο να διαχωριστεί σε 
ξεχωριστά μπλοκ».

Όλα αυτά όταν ο νέος 
ανταγωνισμός που έχει ξεσπά-
σει ανάμεσα στις μεγάλες 
οικονομικές, ιμπεριαλιστικές 
δυνάμεις (ΗΠΑ, Κίνα, ΕΕ, 
Ιαπωνία, Ρωσία κλπ) είναι στο 
ποιος θα εφαρμόσει πρώτος 
και πιο γρήγορα τον… προ-
στατευτισμό!! Αλλά και ποιος 
θα κατηγορήσει πιο έντονα 
τους άλλους ότι υπονομεύουν 
τον ελεύθερο ανταγωνισμό…

Έτσι οι ΗΠΑ καιρό τώρα 
κατηγορούν την Κίνα ότι το 
κράτος προστατεύει μεγάλα 
κινέζικα κρατικά- και όχι μόνο- 
μονοπώλια και επιχειρήσεις. 
Ταυτόχρονα παίρνει μέτρα και 
καλεί και τις άλλες ιμπεριαλι-
στικές δυνάμεις, την ΕΕ, να 
αποκλείσουν τα κινέζικα μονο-
πώλια από τον ελεύθερο αντα-
γωνισμό και το δικαίωμα να 
εξαπλώνονται πιο δυναμικά  
στην ευρωπαϊκή και την αμερι-
κάνικη οικονομία. Επίσης προ-
χωρά σε ρυθμίσεις (κρατικές 
χρηματοδοτήσεις, φορολογία) 
που ευνοούν την επιχειρηματι-
κή δράση μεγάλων μονοπωλί-
ων στην αμερικάνικη οικονο-
μία, ειδικά εκείνων που είχαν 
μεταναστεύσει στην Κίνα, με 
στόχο να τα προσελκύσει στον 
επαναπατρισμό. Ενέργεια, 
που προκαλεί όμως την αντί-
δραση των ηγετικών δυνάμε-
ων στην ΕΕ, αφού έτσι ευρω-
παϊκά μεγαθήρια σκέφτονται 
να μετακομίσουν στις ΗΠΑ και 
κάποια ήδη το κάνουν, αδυνα-
τίζοντας την ευρωπαϊκή οικο-
νομική ευρωστία και ανταγωνι-
στικότητα.  Τέτοιες αντιθέσεις 
εξέφρασε ο Μακρόν στον 
Μπάιντεν κατά την πρόσφατη 
επίσκεψή του στις ΗΠΑ, ενώ 
ήδη σε επίπεδο ΕΕ σκέφτονται 
τη λήψη αντίστοιχων μέτρων 
προστατευτισμού της ευρω-
παϊκής οικονομίας.

Το ίδιο αντιδρά και η Κίνα, 
που κατανοεί πως οι τέτοιες 
αντίπαλες αποφάσεις θα 
δυσκολέψουν τα σχέδιά της 

για ταχύτερη ανάπτυξη και 
κατάκτηση της πρωτοκαθεδρί-
ας στην ιμπεριαλιστική πυρα-
μίδα, στην επέκταση του 
«Δρόμου του Μεταξιού» κ.α. 
Διαμαρτυρήθηκε έντονα για 
την απαγόρευση σε κινέζικα 
μονοπώλια να εγκαταστήσουν 
δίκτυα 5G και να εξαγοράσουν 
επιχειρήσεις στην Ευρώπη, 
καταγγέλλοντας πως αυτά 
υπονομεύουν τον ελεύθερο 
ανταγωνισμό.

Φτάσαμε στο σημείο δηλα-
δή η Κίνα και η Ρωσία να 
υπερασπίζονται τον ελεύθε-
ρο ανταγωνισμό, μαζί με την 
ηγεσία στο ΔΝΤ, κόντρα στις 
ΗΠΑ, που ενώ έστησαν το 
ΔΝΤ και διορίζουν στην ουσία 
την ηγεσία του για να προω-
θήσουν τον ελεύθερο αντα-
γωνισμό, σήμερα τον σαμπο-
τάρουν!!!

Όλα αυτά εκτυλίσσονται σε 
ένα κουβάρι σύνδεσης και 
αποσύνθεσης ταυτόχρονα των 
οικονομικών σχέσεων (εμπό-
ριο, επενδύσεις, συνεργασίες, 
νέα σχήματα διαπλοκής συμ-
φερόντων κλπ). Εφευρίσκο-
νται ακόμα και τρόποι, μεθο-
δεύσεις και παράθυρα, που 
διευκολύνουν την ανταλλαγή 
των οικονομικών πάρε-δώσε, 
ακόμα και με τη Ρωσία, που 
κατά τα άλλα την έχουν στη 
γωνία με τα αλλεπάλληλα 
μέτρα εναντίον της. Το ρώσικο 
πετρέλαιο και αέριο κυκλοφο-
ρούν κανονικά στην Ευρώπη, 
μέσω Ινδίας, Κίνας, ελλήνων 
εφοπλιστών κ.α.

Τα βλέπει αυτά κάποιος 
απλός άνθρωπος, ένας εργά-
της, ένας νέος, ένας συνταξι-
ούχος και σκέφτεται: «εμένα 
που με αφορούν όλα αυτά; Τι 
μου προσφέρουν; Σε τι με 
ωφελούν;».

Όχι μόνο σε τίποτα, αλλά 
εγκυμονούν και τεράστιους 
κινδύνους για νέες πολεμικές 
συγκρούσεις σε ακόμα πιο 
εκτεταμένο επίπεδο από αυτόν 
στην Ουκρανία. Σε παγκόσμιο. 
Η ανακήρυξη από τις ΗΠΑ και 
το ΝΑΤΟ των Κίνας και Ρωσίας 
σαν εχθρών, που πρέπει 
οπωσδήποτε να εμποδιστούν 
να ανατρέψουν το σημερινό 
στάτους, δηλαδή την οικονομι-
κή πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ 
(των μονοπωλίων τους) και το 
καθεστώς διεθνών σχέσεων, 
που δεκαετίες έχουν επιβάλει, 
είναι ο κυρίαρχος στόχος, 
που οι ΗΠΑ ομολογούν πως 
προετοιμάζονται να πετύ-
χουν με όλα τα μέσα.

Κίνα- Ρωσία απάντησαν με 
τη διακήρυξη πως οι άλλοι 
πρέπει να το πάρουν απόφαση 
ότι δεν θα γίνεται πλέον ότι 
θέλουν αυτοί, πως πέρασαν 
αυτές οι εποχές του μονοπολι-
κού (αμερικανοΝΑΤΟικού) 
κόσμου, αλλά μπήκαμε στην 
εποχή του πολυπολικού. Προ-
ωθούν τις δικές τους συμμαχί-
ες, ενώ η συνεργασία των ενό-
πλων δυνάμεών τους γίνεται 
σταθερή και επεκτείνεται.

Η Ρωσία- χωρίς να αποτε-
λεί οικονομική απειλή επιπέ-
δου Κίνας- ήδη απάντησε με 
την ιμπεριαλιστική εισβολή 
στην Ουκρανία. Η ηγεσία της 
Κίνας απαντά στο ίδιο ύφος, 
αφ’ ενός αυξάνοντας διαρκώς 
τις δαπάνες για εξοπλισμούς, 
αφ’ ετέρου προειδοποιώντας 
πως προετοιμάζει τις ένοπλες 
δυνάμεις της για πόλεμο. Το 
αποδείχνει με τη στάση της 

απέναντι στις ΗΠΑ με αφορμή 
τις εξελίξεις γύρω από το 
καθεστώς της Ταϊβάν.

Στην ΕΕ, η μεν Γερμανία 
εξήγγειλε ένα εξοπλιστικό 
πρόγραμμα μαμούθ (100 
δισεκ. ευρώ) και έκανε καθαρή 
την πρόθεσή της να ηγηθεί και 
σε στρατιωτικό επίπεδο στην 
ΕΕ, ενώ η Γαλλία ενισχύει τις 
προσπάθειές της για να προω-
θήσει την μεγαλύτερη ανάπτυ-
ξη της ευρωπαϊκής πολεμικής 
βιομηχανίας στην κατεύθυνση 
σχετικά περισσότερης ανε-
ξαρτησίας από τις ΗΠΑ. Και 
στην ΕΕ και στην Αγγλία 
στρατιωτικοί αξιωματούχοι 
επαναλαμβάνουν την ανάγκη 
προετοιμασίας για μελλοντι-
κές πολεμικές συγκρούσεις.

Τέλος περιφερειακές δυνά-
μεις όπως η Ιαπωνία, η 
Αυστραλία, Τουρκία κ.α. μπαί-
νουν σε νέα στάδια ενίσχυσης 
των στρατιωτικών- εξοπλιστι-
κών δυνατοτήτων τους, δια-
γράφοντας και δόγματα όπως 
της μη επέμβασης σε άλλες 
χώρες, όπως έκανε η Ιαπωνία, 
ενώ η Αυστραλία συμφώνησε 
στην εγκατάσταση- στάθμευ-
ση στο έδαφός της αμερικάνι-
κων στρατηγικών βομβαρδι-
στικών ικανών να φέρουν 
πυρηνικές βόμβες, μετά μάλι-
στα τη δημιουργία της συμμα-
χίας ΑUKUS και την αγορά 
πυρηνικών υποβρυχίων από 
τις ΗΠΑ επίσης. Η Τουρκία δε 

επιβάλλει- και με τις ευλογίες 
των ΗΠΑ, Ρωσίας- το «δικαίω-
μά της» να επεμβαίνει όταν 
θέλει στρατιωτικά στο εσωτε-
ρικό άλλων χωρών, με πρώτο 
στόχο τη Συρία.

Καταλήγοντας. Ο ιμπερια-
λισμός, είτε με προστατευτι-
σμό, είτε με ελεύθερο αντα-
γωνισμό είναι το ίδιο επικίν-
δυνος για τους λαούς όλου 
του κόσμου. Κι όσοι αυταπα-
τώνται ή υποκρίνονται πως το 
κάνουν καλλιεργώντας στο 
λαό ψεύτικες ελπίδες, ότι μπο-
ρούν να βελτιώσουν τον ιμπε-
ριαλισμό, να τον μαλακώσουν, 
να τον κάνουν πιο δίκαιο, ελεύ-
θερο, αντάξιο των… αξιών του 
και άλλες τέτοιες αερολογίες, 
γίνονται απλά συνένοχοι και 
συμμέτοχοι στο διαρκές και 
εντεινόμενο έγκλημα που δια-
πράττεται σε βάρος της 
ανθρωπότητας συνολικά και 
κάθε λαού ξεχωριστά, από τον 
παγκόσμιο ιμπεριαλισμό και 
από την κάθε μια εγχώρια 
αστική τάξη.

Δεν υπάρχει άλλος δρό-
μος απέναντι σ’ αυτή την 
παγκόσμια επικίνδυνη κατά-
σταση. Η κοινή πάλη των 
εργαζομένων, των λαών, 
ξεκινώντας ο κάθε ένας λαός 
από την ανατροπή του δικού 
της εσωτερικού εχθρού, της 
δικής της αστικής τάξης, 
είναι η μόνη απάντηση. Η 
μόνη ελπίδα
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Μητσοτάκης: Μυρίζει εκλογές!!
Το είπε αυτό ο πρωθυπουργός μας σε κομματική μάζωξη 

μελών της ΝΔ. Ότι μυρίζουν εκλογές!!!!! Και το είπε χασκογελώ-
ντας, νομίζοντας πως σκαρφίστηκε κάποιο σκαμπρόζικο αστείο. 
Τον ακούσαμε και ξύναμε το κεφάλι μας πολλή ώρα. Ρε μπας 
και δεν είπε αυτό; Μήπως εννοούσε κάτι άλλο; Γιατί ως γνωστό 
στο πολιτικό μας σύστημα τις εκλογές ο πρωθυπουργός δεν 
τις… ανθίζεται, δεν τις μυρίζει, δεν τις μαντεύει, ούτε τις υπο-
ψιάζεται. Τις αποφασίζει αυτός και τις ανακοινώνει αυτός από 
μόνος του.

Τις εκλογές μπορούμε να τις… μυρίσουμε, δηλαδή να τις 
υποθέσουμε όλοι εμείς οι άλλοι, που δεν μπορούμε να τις απο-
φασίσουμε, κάνοντας απλές εικασίες. Αλλά ο πρωθυπουργός; 
Αλλά δεν βαριέστε, Κυριάκος είναι αυτός. Μπορεί να αποφάσι-
σε μια καινούργια πολιτική εκλογική διαδικασία. Οι πρωθυπουρ-
γοί λοιπόν από ‘δω και πέρα πρώτα θα μυρίζουν τις εκλογές και 
ύστερα θα τις αποφασίζουν και ανακοινώνουν… Έτσι για να 
γίνει και πιο πικάντικη η κατάσταση!I

Τσακαλώτος στη βουλή: 
κλάμα για τη δημοκρατία…
Τον ακούσαμε τον Ευκλείδη να αγορεύει στη βουλή, αναλύ-

οντας τη σχέση ανισοτήτων στους μισθούς, στον πλούτο κλπ με 
τη δημοκρατία και… ράγισε η καρδιά μας. Απευθυνόμενος και 
κατηγορώντας την κυβέρνηση έλεγε πως υπάρχει «…βαθειά 
κρίση για τη δημοκρατία μας… μέσα από την ανακρίβεια (εννο-
ούσε ακρίβεια;;) καταλαβαίνουμε πόσο σοβαρό πρόβλημα είναι 
οι ανισότητες όλων των ειδών, του μισθού, του πλούτου, την 
πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά… οι απλοί άνθρωποι δεν τα 
βγάζουν πέρα… οι ανισότητες πρέπει να αντιμετωπιστούν μαζί 
με την ανάπτυξη… το μοντέλο «μειώνουμε τους φόρους στους 
πλούσιους, κάνουν επενδύσεις, έρχεται η ανάπτυξη και κάποια 
στιγμή θα αποζημιώσουμε τους φτωχούς και τους μεσαίους 
δοκιμάστηκε και απέτυχε… είστε οι μόνοι στην Ευρώπη που 
περιμένετε να λυθεί το πρόβλημα βοηθώντας τους πλούσιους… 
είναι η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη δικιά σας κυβέρνηση 
της δεξιάς και μιας κυβέρνησης προοδευτικής, που θα συνδυά-
σει απ’ την πρώτη στιγμή την κοινωνία με την οικονομία. Με 
τους κατώτατους μισθούς, με μια κοινωνική πολιτική… συνεχίζε-
τε στο να έχουν οι επιχειρήσεις υπερκέρδη, να μην πηγαίνετε 
στην πηγή, γιατί είναι δικοί σας άνθρωποι … αυτό το παραγωγι-
κό μοντέλο φαίνεται στο Ταμείο Ανάπτυξης και ανθεκτικότη-
τας…». Είπε κι άλλα, να μην επεκταθούμε.

Όλος αυτός ο αχταρμάς λοιπόν του Ευκλείδη συμπυκνώθηκε 
στο «βαθιά κρίση στη δημοκρατία μας»!! Προσπαθήσαμε να 
θυμηθούμε (όχι πως ήταν δύσκολο): Η πιστή εφαρμογή των δύο 
πρώτων μνημονίων και η επιβολή του τρίτου από την κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ δεν έφερνε κρίση στη δημοκρατία; Το ΟΧΙ του δημοψη-
φίσματος το 2015 που έγινε ΝΑΙ, δεν πλήγωσε τη δημοκρατία; 
Το ξεπούλημα των πάντων (λιμάνια, αεροδρόμια, ΔΕΚΟ, ΥΠΕΡ-
ΤΑΜΕΙΟ, χρηματιστήριο ενέργειας κ.α.) δεν λάβωσαν τη δημο-
κρατία; Οι νόμοι που τσάκισαν τους μισθούς και τις συντάξεις 
δεν πλάκωσαν βαριά τη δημοκρατία; Η στρατηγική συμφωνία με 
τις ΗΠΑ, η μετατροπή της χώρας σε μια απέραντη αμερικανο-
ΝΑΤΟική βάση δεν τσαλαπάτησαν τη δημοκρατία; Τα τεράστια 
υπερκέρδη των μονοπωλίων, που την πηγή τους ούτε τόλμησε 
να αγγίξει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν κουρέλιασαν τη δημοκρατία; Το υπο-
χρεωτικό παραγωγικό μοντέλο του ευρωπαϊκού Ταμείου Ανά-
πτυξης μαζί με τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ δεν το ψήφισαν, αδιαφορώ-
ντας για τη δημοκρατία;

Έχουμε κι άλλα, αλλά να μην επεκταθούμε
Καημένε Ευκλείδη τι θέλεις κι ανακατεύεις τη δημοκρατία 

στην κουβέντα σου με τη ΝΔ; Αφού ούτε η προοδευτική διακυ-
βέρνηση, ούτε η δεξιά την έχετε σε κάποια υπόληψη. Τη δική 
σας, την αστική δημοκρατία. Που την επικαλείστε μόνο στην 
μεταξύ σας αντιπαράθεση. Όταν μαζί επιτίθεστε στα λαϊκά 
δικαιώματα, τότε αυτή υπάρχει και εφαρμόζεται πιστά, κατά 
γράμμα. Με τις απαγορεύσεις, τα ΜΑΤ, την τρομοκρατία, τους 
αντιλαϊκούς νόμους, τον ετσιθελισμό της αστικής διακυβέρνη-
σης όποιου προσήμου. Άιντε να μην ανοίξουμε το… πληκτρολό-
γιό μας…

Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης: η παγίδα
Το καταστατικό ενός ακόμα 

ΤΕΑ, των «Εταιρειών Ομίλου 
Eurolife FFH και Συνεργατών - 
ΝΠΙΔ», ενέκρινε ο υφυπουρ-
γός Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. Αν και όπως ανα-
φέρεται στο καταστατικό, 
«σκοπός του Ταμείου είναι η 
χορήγηση παροχών επαγγελ-
ματικής ασφαλιστικής προστα-
σίας, πέραν της παρεχόμενης 
από την υποχρεωτική Κοινωνι-

κή Ασφάλιση, για την κάλυψη 
των ασφαλιστικών κινδύνων 
του γήρατος, της αναπηρίας 
και του θανάτου», καμία παρο-
χή και κάλυψη δεν δίνεται 
στους ασφαλισμένους, καθώς 
δυο αράδες πιο κάτω ξεκαθα-
ρίζεται: «Προς επίτευξη αυτού 
του σκοπού, ιδρύεται κλάδος 
Συνταξιοδοτικών Παροχών για 
παροχή εφάπαξ ποσού, χωρίς 
εγγύηση σχετικά με το ύψος 

των παροχών, τη διατήρηση 
του κεφαλαίου ή το ύψος της 
επενδυτικής απόδοσης...»! 
Ορθά κοφτά δηλαδή ομολο-
γείται ότι όχι μόνο δεν υπάρχει 
εγγύηση για το ύψος των 
παροχών, αλλά ούτε για τις 
εισφορές που θα δώσουν οι 
ασφαλισμένοι. Παρ’ όλα αυτά, 
κυβέρνηση, εργοδοσία και 
εργατοπατέρες, που πρωτο-
στατούν στην ίδρυση επαγγελ-

ματικών ταμείων, έχουν το 
θράσος να μιλάνε για «ασφαλι-
στική προστασία», ενώ πρόκει-
ται για την πιο ακραία μορφή 
ανασφάλειας, στην οποία 
παγιδεύουν τους εργαζόμε-
νους, με τους νόμους της 
σημερινής και όλων των προη-
γούμενων κυβερνήσεων.

Οι εφοπλιστές δεν κρύβονται
Οι εφοπλιστές μας μάς κάνουν πιο… περήφανους κι 

εμείς τους κάνουμε πιο πλούσιους. Οι άνθρωποι δεν κρύ-
βουν ούτε τα λόγια ούτε τα… πλούτη τους. Ορίστε τι 
ανοιχτά ομολόγησε ο κύριος Νίκος Βερνίκος πρόεδρος 
του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου στη γαλλική 
εφημερίδα «Liberation». «Το εμπάργκο στις θαλάσσιες 
μεταφορές ρωσικού πετρελαίου θα έχει θετικό αποτέλε-
σμα: Εμείς, οι εφοπλιστές, θα γίνουμε πλουσιότεροι. Το 
κόστος μεταφοράς, το οποίο έχει ήδη εκτοξευθεί στα 
ύψη, θα αυξηθεί ακόμη πιο γρήγορα… τα μποϊκοτάζ 
έχουν ως συνέπεια να ανεβαίνουν οι τιμές των προϊόντων 
που εισάγονται ή εξάγονται από τη χώρα στην οποία 
εφαρμόζεται το εμπάργκο».

Ακόμα αποκάλυψε πως «ο μισός πλανήτης αδιαφορεί 
για το μποϊκοτάζ και δεν επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία… 
οι πλοιοκτήτες, εκτός από τους Έλληνες, θα αναλάβουν 
επομένως τη μεταφορά του πετρελαίου...». 

Κι εκεί απάνω ήρθε καπάκι ο πρωθυπουργός που ανα-
κοίνωσε… κρυφά ότι η φορολόγηση των κερδών εφοπλι-
στών από τις μετοχές τους σε εταιρίες θα μειωθεί στο 5% 
από 10%. Να θυμίσουμε βέβαια πως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 
είχε κάνει αντίστοιχη μείωση από 15% στο 10%!!!

Η… σωστή πλευρά της ιστορίας που κανοναρχεί ο 
πρωθυπουργός μας, έχει και τα σωστά αποτελέσματά 
της. Και όλως τυχαίως τα αποτελέσματα των επιλογών 
αυτών των κυβερνήσεων πάντα ευνοούν τους πλούσιους. 
Που γίνονται πλουσιότεροι. Ενώ οι λαοί- που οι περισσό-
τεροι δυστυχώς δεν ξέρουν που βρίσκεται η ταξικά 
σωστή ιστορική πλευρά, για να πάνε στη μεριά της- 
ταλαιπωρούνται, σκοτώνονται, εξανδραποδίζονται, ξενι-
τεύονται, πεινάνε, κρυώνουν, γίνονται φτωχότεροι.

Άρα συμπέρασμα. Ας βρούμε την ταξικά σωστή 
πλευρά της ιστορίας, να την επιλέξουμε και να παλέ-
ψουμε για την κυριαρχία της. Ιστορικό καθήκον μας.

Τα νοσοκομεία, οι γιατροί, οι 
νοσηλευτές είναι δικοί μας. 

Χτίστηκαν, εξοπλίστηκαν, λει-
τουργούν από εμάς, για εμάς. 

Όχι για τα κέρδη ολίγων και των 
επιχειρηματιών της υγείας. Δεν 

θα χαρίσουμε τους γιατρούς 
μας στα κοράκια της υγείας, δεν 
θα τους αφήσουμε να γίνουν κι 
αυτοί κοράκια της υγείας μας
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Το ποιηματάκι μας
Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά 
λεφτά δεν έχω στη γωνιά. 
Η σύνταξη κάνει φτερά 
του μήνα σαν περάσ’ η εννιά.

Ο χρόνος που μας έφυγε 
ακρίβεια μας αφήνει. 
Κι ο νέος τώρα που θα μπει 
ελπίδες δεν μας δίνει

Αυξήσεις λέει μας έδωσε 
μπόλικες το γκουβέρνο, 
μα εγώ χαμένος θα βρεθώ, 
να μην τα καταφέρνω.

Γι’ αυτό παίρνω τα μέτρα μου 
και δεν θα περιμένω 
τις εκλογές που έρχονται. 
Καιρός θα ‘ναι χαμένος.

Το εικοσιδυό χαιρέτισα 
μ’ αγώνες του Δεκέμβρη. 
Μ’ αγώνες Γεναριάτικους 
το εικοσιτρία θα μέβρει.

Κάποιοι ζήλεψαν τις αστυ-
νομίες στις ΗΠΑ, που τον 
πισώπλατο, κατάστηθο, στο 
κεφάλι πυροβολισμό, τις 
δολοφονίες, με λαβές ασφυξι-
ογόνες και άλλους τρόπους, 
αθώων ανθρώπων τις έχουν 
στην καθημερινή… κανονικό-
τητά τους. Κι αποφάσισαν- 
εδώ και πολλά χρόνια βέβαια, 
δεν είναι καινούργιο το γεγο-
νός- να εφαρμόσουν, να επι-
βάλουν και στη χώρα μας μια 
παρόμοια κατάσταση. Όπου 
αστυνομικός σημαίνει απόλυ-
τος και αλάνθαστος εκτιμητής 
του δικαιώματός μας στη ζωή 
και ειδικά νέων ανθρώπων. 
Αστυνομικός που μπορεί να 
αποφασίζει αυθαίρετα αν θα 
ζήσουμε ή θα πεθάνουμε, 
ανάλογα με την ανάποδη που 
θα πάρει το μυαλό του σε 
κάθε στιγμή, που θα θεωρήσει 
ότι κάτι κάναμε, που τον ενό-
χλησε, που νόμισε πως είναι 
παράβαση, Ή κι αν κάναμε 
κάτι παραβατικό, αυτός αυτο-
αναγορεύεται σε εισαγγελέα, 
δικαστή και εκτελεστή της ποι-
νής, που τις περισσότερες 
φορές είναι ο θάνατος κατά 
την δική του αστραπιαία ετυ-
μηγορία.

Βγάζει το πιστόλι και μπαμ 
και κάτω. Θα τον πάρει ο 
χάρος τον παραβάτη ή πολλές 
φορές μάλιστα και τον μη 
παραβάτη. Τον κάθε αθώο 
που όμως το όργανο της 
τάξης θα τον θεωρήσει ως 
τέτοιον. Όπως τον Γρηγορό-
πουλο. Κι αν δεν είναι πιστόλι 
όπως προχτές στον νεαρό 
16χρονο Ρομά, θα είναι 
γκλομπ, θα είναι αρβυλιές ή 
γροθιές όπως στον Ζακ, στον 
Μάγγο και άλλους.

Αλλά ο αστυνομικός δεν 
είναι μόνος του. Δεν σκέφτε-
ται και ενεργεί έτσι από μόνος 
του. Όχι βέβαια. Πίσω του 
υπάρχει μια κυβέρνηση, υπάρ-
χουν δυο, τρεις, πολλές 
κυβερνήσεις, που δεκαετίες 
τώρα τον έχουν μαθητεύσει 
στο ρόλο αυτό. Πίσω του 
είναι ένα κράτος, που κατά 
τη γνώμη των πρωθυπουρ-
γών που το διοίκησαν, το 
διοικούν και ευελπιστούν να 
το ξαναδιοικήσουν έχει συνέ-
χεια. Και μια από τις συνέ-
χειές του είναι κι αυτή. Η 
διάπραξη δολοφονιών 
αθώων ανθρώπων. Από την 
αστυνομία που έχει συνέχεια 
στο έργο της αυτό. Με την 
ευθύνη και κάλυψη των 
υπουργών που την εποπτεύ-
ουν.

Όπως ο σημερινός. Ο Θεο-
δωρικάκος. Που ξεκίνησε στα 
νιάτα του από τη σωστή, ταξι-
κή πλευρά της ιστορίας και 
πέρασε ύστερα στην εγκλημα-

τική, επίσης βέβαια ταξική. 
Που θεωρεί το λαό, τη νεο-
λαία ιδιαίτερα ντε φάκτο επι-
κίνδυνη και παραβατική, άρα 
και το τιθάσευμά της με κάθε 
τρόπο, ακόμα και με πιστολιά 
στο κεφάλι, επιβεβλημένο.

Άραγε, μετά το πρόσφατο 
αυτό δραματικό γεγονός, ο 
Θεοδωρικάκος πως κοιτάζεται 
τα βράδια, πριν πάει για ύπνο, 
στον καθρέφτη; Με τι μάτια 
αντικρίζει τη φάτσα του; Ενο-
χές δεν νιώθει; Τύψεις δεν 
έχει; Κουβεντιάζει με τα παι-
διά του ανέμελα; Γελάει, λέει 
αστεία; Τρώει και πίνει με 
όρεξη; Κάθεται στην τηλεόρα-
ση και ξεχνιέται βλέποντας 
Μουντιάλ και φωνάζοντας 
γκοοοολ, όταν μπαίνει τέτοιο; 
Ξυπνάει το πρωί φρέσκος και 
ορεξάτος, ξυρίζεται και βάζει 
άρωμα, φοράει κοστούμι και 
γραβάτα, χτενίζεται σφυρίζο-
ντας κεφάτα στο είδωλό του 
στον καθρέφτη και λέει μέσα 
του «ωραίος είμαι»; Φιλάει τη 
γυναίκα του, αγκαλιάζει τα 
παιδιά του ή τα εγγόνια του 
(αν έχει), τους χαιρετάει με 
κέφι, μπαίνει στο αμάξι του και 
εντάξει του; Πάει στο υπουρ-
γείο του, χαιρετάει τους αστυ-
νομικούς φύλακές του με 
χαρωπές καλημέρες, ανεβαί-
νει στο υπουργικό γραφείο 
του και ρωτάει τη γραμματέα 
του «έχουμε κάτι σοβαρό 
σήμερα»;

Ας μη συνεχίσουμε. Δεν 
είναι προσωπικό το θέμα με 
τον Θεοδωρικάκο. Όποιος κι 
αν ήταν στη θέση του, ας 
πούμε ο προηγούμενος, ο 
Χρυσοχοΐδης, ίδια ήτανε τα 
πράγματα. Και γι’ αυτόν τα 
ίδια θα γράφαμε κι εμείς.

Επανερχόμαστε λοιπόν. 
Κράτος ταξικό, Πλευρά ταξι-
κή. Κυβερνήσεις ταξικές. 
Σώματα πραιτωριανών ταξι-
κά. Που ο σκοπός ύπαρξής 
τους είναι η τρομοκρατία, η 
καθυπόταξη του λαού, η επι-
βολή του ταξικού, αστικού 
σιδερένιου νόμου της νέα 
τάξης. Και με δολοφονίες.

Αλλά δεν πρόκειται να 
πετύχουν το στόχο τους. Ο 
λαός ετούτος δεν τρομοκρα-
τείται, δεν υποχωρεί, δεν υπο-
τάσσεται. Το έχει αποδείξει 
ιστορικά, διαχρονικά. Πως 
ξέρει ποια είναι η σωστή πλευ-
ρά της ιστορίας. Και κάποια 
στιγμή θα πετάξει από πάνω 
της το αστικό πέπλο που της 
έχουν ρίξει, για να την κρύ-
βουν. Και θα την σηκώσει με 
τα χέρια του ψηλά.

Όχι ο λαός ετούτος δεν 
θα υποκύψει στην τρομοκρα-
τία των δολοφόνων.

Θα την τσακίσει με την 
πάλη του.

Οι δολοφόνοι με μισθό και 
οι μέντορές τους

Ο «εχθρός λαός» στο στόχα-
στρο της ΕΕ και του ΝΑΤΟ
Επαναλήφθηκε πάλι (κάθε δύο χρόνια) η άσκηση μονάδων 

του στρατού και υπό την καθοδήγηση ΝΑΤΟικών και ευρωενω-
σιακών αξιωματούχων και δυνάμεων σε σενάριο που προβλέπει, 
πως οι ένοπλες δυνάμεις εκπαιδεύονται στην καταστολή δράσε-
ων ομάδων ανθρώπων που χαρακτηρίζονται «αντάρτες, επανα-
στάτες και στασιαστές», που μπορεί να πάνε έξω από ένα 
ΝΑΤΟικό στρατόπεδο ή βάση και να φωνάζουν συνθήματα «έξω 
το ΝΑΤΟ, έξω οι βάσεις, θέλουμε ειρήνη» και άλλα τέτοια… 
απαράδεκτα!!

Εν τάξει, καταλαβαίνουμε το φόβο τους. Και το φόβο μας να 
έχουν. Αλλά ότι και να κάνουν, δεν πρόκειται ούτε από τα συν-
θήματα αυτά να απαλλαχτούν, πολύ δε περισσότερο να είναι 
σίγουροι, πως, μια μέρα, και αντάρτες και επαναστάτες θα 
βγουν στους δρόμους και οι ευρωαμερικανοΝΑΤΟικοί δεν θα 
ξέρουν κατά που να φύγουν… Γιατί είμαστε βέβαιοι πως οι 
ένοπλες δυνάμεις μας με το λαό μας θα στοιχηθούν.

Πάτσι και πόστα ο… Πάτσης
Ο εισαγγελέας Εφετών με επιστολή του προς τη βουλή ζήτη-

σε την άρση της ασυλίας του πρώην βουλευτή της ΝΔ Ανδρέα 
Πάτση, για να εξετάσει το «πόθεν έσχες» του. Δεν ξέρουμε 
φυσικά λεπτομέρειες και για ποιους άλλους ειδικούς λόγους 
ζητήθηκε ο έλεγχος του «πόθεν έσχες» του πανάξιου αυτού 
τέκνου του πολιτικού μας συστήματος. Άλλωστε λίγο- πολύ όλοι 
μάθαμε τα «χοντρά» της υπόθεσης. Ο άνθρωπος ή αχυράνθρω-
πος της τράπεζας πήρε ή του έδωσε ένα δάνειο 4 εκατ. ευρώ, 
για να βάλει στο χέρι περιουσίες ανθρώπων, που χρωστούσαν 
στην τράπεζα 60εκατ. ευρώ. Είναι το πιο σίγουρο στοιχείο, που 
δεν αμφισβητείται. Και για εμάς, την απλή κοινή γνώμη, αυτό 
φτάνει για να τον κάνει να φαίνεται στα μάτια μας αυτό που 
είναι βέβαια. Ένα κοράκι ανάμεσα στα άλλα που ξεπετάχτηκαν 
με κρωγμούς αβυσσαλέας απληστίας στον τόπο μας.

Φυσικά το ζήτημα δεν είναι το «πόθεν έσχες», αυτό εν πολ-
λοίς έγινε γνωστό. Ούτε αν ήξερε ή όχι το νόμο για τους βου-
λευτές και τη σχέση τους με τέτοιες μπίζνες. Κι αυτό είναι δευ-
τερεύον. Το ζουμί, η βαθιά ουσία της υπόθεσης είναι το πώς, 
σε ποιες βάσεις, με ποιες προϋποθέσεις εμφανίζονται στον 
ουρανό μας αυτά τα κοράκια. Με ποιανών την άδεια πετούν 
και εφορμούν να αρπάξουν, να κλέψουν- γιατί τα κοράκια είναι 
γνωστά σαν πουλιά για την ικανότητά τους αυτή. Να κλέβουν.

Αν και εδώ που τα λέμε αδικούμε τα καημένα τα κοράκια. 
Αυτά άλογα ζωντανά είναι, πουλιά που το ένστικτο της επιβίω-
σής τους τα καθοδηγεί στον τρόπο αυτό κι άλλον δεν ξέρουν, 
ούτε έχουν πονηρές σκοπιμότητες.

Οι άνθρωποι έχουν βρωμερά σκεφτικά και στόχους στο 
μυαλό τους. Οι άνθρωποι είναι διεφθαρμένοι. Οι άνθρωποι 
ψηφίζουν διεφθαρμένους νόμους. Οι άνθρωποι έχουν, υπηρε-
τούν, χαϊδεύουν, γλύφουν συμφέροντα. Γίνονται κλέφτες, 
απατεώνες, άρπαγες, ληστές, δολοφόνοι. Κι όλα αυτά όχι στο 
πουθενά, στο κενό. Αλλά στο σύστημα που λέγεται καπιταλι-
σμός. Που ούτε λίγο ούτε πολύ αναγορεύει τους ληστές σε 
«επενδυτές», που επιδίδονται στο ευχάριστο και θεάρεστο έργο 
ανάπτυξης οικονομικών δραστηριοτήτων, προσφέρουν στην 
ανάπτυξη της χώρας, δημιουργούν θέσεις εργασίας (εκβιαστών 
και μπουκαδόρων που σπάζουν πόρτες σπιτιών), εξυψώνουν την 
αξιοπιστία του κράτους μας και άλλα τέτοια…

Αυτά τα ζητήματα πρέπει να απασχολούν το λαό. Τα κύρια. 
Σ’ αυτά να κεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας. Αυτά να βάλουμε 
στόχο της πάλης μας. Από αυτά, να δράσουμε με μεγαλύτερη 
επιμονή, για να απαλλαχτούμε.

Για να αποκαταστήσουμε και την αξιοπρέπεια των αθώων 
πτηνών.

Η Κιβωτός της αθλιότητας
Που να ήξερε κι αυτός ο κακομοίρης ο Νώε τι θα γίνει στο 

μέλλον. Βλέπεις κι ο θεός του δεν τον προειδοποίησε, ούτε τον 
προφύλαξε. Τον άφησε στο έλεος των ανθρώπων που… γλίτω-
σε από τον κατακλυσμό.

Κι έτσι το βρωμερό παραμάγαζο που πληρωνόταν αδρά για 
να μαζεύει πεταμένα παιδιά, με τον καλό σκοπό τάχα να τα 
φροντίζει, πήρε το όνομα του σωτήριου πλοιαρίου του αγαθού 
Νώε. Του το έδωσε ο παπάς- ακόμα κάποιοι γελοίοι τον λένε 
«πατήρ»-, που διαφέντευε το διαφθορείο αυτό. Με σκοπό το 
προσωπικό οικονομικό όφελος, αλλά και την ικανοποίηση άλλων 
παλιανθρώπινων διαστροφικών ορέξεων διάφορων παρατρεχά-
μενων ή και του ίδιου, σύμφωνα με τις καταγγελίες παθόντων 
παιδιών, που «φιλοξενήθηκαν» στην Κιβωτό. Οι δικαστικές και 
νομικές διαδικασίες θα αποδείξουν το βάσιμο ή όχι των καταγ-
γελιών.

Πάντως και το 1/10 των όσων βγήκαν στο φως να είναι αλή-
θεια, αρκούν για να αποδείξουν για μια ακόμα φορά το αυταπό-
δεικτο. Ο καπιταλισμός,  σαν διεφθαρμένο σύστημα που σαπί-
ζει, δεν μπορεί παρά να βρωμίζει, να διαφθείρει και τις συνειδή-
σεις πολλών ανθρώπων που ζουν και γαλουχούνται με τις 
«αξίες» του. Το βλέπουμε κάθε μέρα γύρω μας, το ζούμε, το 
αισθανόμαστε.

Κι όσοι από εμάς κατανοούμε πως «δεν πάει άλλο», έχου-
με χρέος απέναντι στα παιδιά, στις νέες γενιές να καταστρέ-
ψουμε τον σάπιο καπιταλισμό, να τον βουλιάξουμε σε έναν 
κατακλυσμό, που εμείς θα πλημμυρίσουμε με την πάλη μας. 
Για να επιπλεύσει η Κιβωτός μιας άλλης κοινωνίας. Που θα 
σώσει πραγματικά, μια για πάντα τους ανθρώπους.

Οι απάτες της… απατημένης 
Εύας Καϊλή

Η Εύα είναι ευρωβουλευτίνα του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος 
του Ευρωκοινοβουλίου. Διεξαχθείσης λοιπόν μιας συζήτησης 
στην Ολομέλεια σχετικά με τη «βάναυση καταπάτηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Κατάρ» (όπου αποδεδειγμένα 
πέθαναν περίπου 15.000 εργάτες, λόγω των βάρβαρων και τρα-
γικών συνθηκών εργασίας και διαμονής των δεκάδων χιλιάδων 
μεταναστών εργατών στα έργα για τις υποδομές του Μουντιάλ), 
η εν λόγω … κυρία δήλωσε, παίρνοντας το λόγο, πως το Κατάρ 
έχει γίνει  «πρωτοπόρος στα εργατικά δικαιώματα» (!), ότι έχει 
σημειώσει «ιστορικές μεταρρυθμίσεις, που ενέπνευσαν τον 
αραβικό κόσμο, δεσμευόμενο από όραμα»!!!!!

Δυσκολευτήκαμε να το πιστέψουμε. Μια τόσο ευαίσθητη 
κυρία, με περγαμηνές στην υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων, να έκανε τέτοιο λάθος; Κοτζάμ «αριστερό, σοσιαλιστικό» 
ΠΑΣΟΚ εκπροσωπεί, δεν μπορεί να το εκθέτει έτσι ασυλλόγιστα. 
Κάτι άλλο συμβαίνει. Η Εύα πρέπει να εξαπατήθηκε από 
κάποιους που ζήλεψαν την πρόοδό της. Μα πριν προλάβουμε να 
ολοκληρώσουμε το συλλογισμό μας έσκασε η… βόμβα. Η Εύα 
δεν εξαπατήθηκε αλλά εξαπάτησε. Σύμφωνα με τις κατηγορίες 
της βελγικής εισαγγελίας, συμμορία, στην οποία συμμετείχε και 
η Εύα μας, ξέπλενε μαύρο χρήμα Καταριανών λεφτάδων, έναντι 
αδρών ανταμοιβών. Κι έτσι καταλάβαμε τον υπερασπιστικό του 
Κατάρ οίστρο της στο ευρωκοινοβούλιο.

Η Εύα μας δεν αμάρτησε δαγκώνοντας ένα μήλο μόνο, αλλά 
μασουλώντας… λεφτόδεντρα ολόκληρα!!!

ΗΠΑ-Σαν Φρανσίσκο-Robocop
Το ότι περνάμε στην εποχή, όπου η τεχνητή νοημοσύνη θα 

αρχίσει να παίρνει το πάνω χέρι στην λειτουργία και τον έλεγχο 
της κοινωνίας είναι πλέον γεγονός. Η ρομποτική στην οικονομι-
κή λειτουργία (ρομπότ στην παραγωγή μηχανών, αγαθών και 
άλλων προϊόντων κλπ) μπαίνει σε δεύτερο επίπεδο, παρ’ όλο 
που αυξάνεται συνεχώς η συμμετοχή της στην παραγωγική 
διαδικασία, μπροστά έρχεται ο ελεγκτικός της ρόλος.

Έτσι το δημοτικό συμβούλιο του Σαν Φρανσίσκο στις ΗΠΑ 
αποφάσισε να δώσει την άδεια στην αστυνομία να χρησιμοποιεί 
ρομπότ ικανά να σκοτώνουν!!! Ο αρχηγός της αστυνομίας 
δικαιολόγησε την απόφαση, λέγοντας πως η χρήση των ρομπότ 
θα είναι «λύση της ύστατης προσφυγής» σε ακραίες περιπτώ-
σεις τρομοκρατικών ενεργειών, μαζικών σκοτωμών κλπ. Να 
λοιπόν που, σιγά- σιγά με τις πρώτες δικαιολογίες έτοιμες, 
σκάνε μύτη οι Ρόμποκοπ!! Και που είστε ακόμη…

Αναρωτιόμαστε όμως. Τα ρομπότ θα έχουν την άδεια να 
σκοτώνουν και τους αστυνομικούς, τη στιγμή που θα δολοφο-
νούν αθώους, άοπλους πολίτες, όπως κατά κόρον συμβαίνει 
στην άγια, δημοκρατική, ελεύθερη αυτή χώρα και κοινωνία;

Ουγγαρία: Απεργίες 
εκπαιδευτικών

Δυο μήνες τώρα στη χώρα αυτή έχουν ξεσπάσει ασταμάτη-
τες απεργιακές κινητοποιήσεις από τους εκπαιδευτικούς, που 
στηρίζονται από μαθητές, γονείς και εργατικά σωματεία γιατί 
άραγε; Γιατί γίνονται εδώ απεργίες από τους εκπαιδευτικούς 
μας, αποχές και καταλήψεις από τους μαθητές μας; Για τους 
ίδιους λόγους, με τα ίδια αιτήματα. Αυξήσεις μισθών, προσλή-
ψεις εκπαιδευτικού προσωπικού. Ενάντια στην αντιλαϊκή κυβερ-
νητική πολιτική εδώ. Ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρ-
νησης Ορμπάν, τη συνολική υποβάθμιση της παιδείας και των 
κοινωνικών παροχών σε όλα τα επίπεδα κ.α. εκεί. Ενώ προστέ-
θηκαν οι καταγγελίες για την απαγόρευση των απεργιών, τις 
απολύσεις εκπαιδευτικών που απεργούν, τις αποβολές μαθητών 
που τους συμπαραστέκονται.

Στην Ουγγαρία να θυμίσουμε τώρα έχουν καπιταλισμό. Τώρα 
συμβαίνουν αυτά τα αντιεκπαιδευτικά. Γιατί στη σοσιαλιστική 
Ουγγαρία ούτε δάσκαλοι και καθηγητές έλειπαν, κανένας δεν 
έμενε απλήρωτος, οι μαθητές τα είχαν όλα, στους γονείς η παι-
δεία δεν κόστιζε τίποτα. Αναγκαίες οι συγκρίσεις

ΗΠΑ: τέρμα οι απεργίες στους 
σιδηροδρόμους

Απεργίες κήρυξαν οι εργαζόμενοι στους σιδηρόδρομους 
διεκδικώντας το δικαίωμα σε 7 ημέρες αναρρωτική άδεια το 
χρόνο, όταν αρρωσταίνουν. Που σημαίνει πως δεν το είχαν. 
Πως δούλευαν κι όταν ήταν άρρωστοι. Και με πυρετό, κορονο-
ϊό, έμφραγμα, γαστρεντερίτιδα… Τι πιο λογικό, ανθρώπινο. 
Δικαίωμα που έχουν οι εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο, σε όλες 
τις εργασίες. Θεωρητικά τουλάχιστον. Ομολογούμε πως δεν το 
ξέραμε. Ότι στη χώρα της ελευθερίας υπάρχει τέτοιο δουλο-
κτητικό κατάλοιπο!!!!

Τι συνέβη; Αμ έπος απ’ έργον ο Μπάιντεν, κατ’ εντολή των 
450 ενώσεων σιδηροδρομικών εταιριών (Συνδέσμου Αμερικανι-
κών Σιδηροδρόμων), επανέφερε στο προσκήνιο νόμο του 1926 
(!!) και με την ομόθυμη ψήφο Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικα-
νών στο Κογκρέσο (που κατά τα άλλα… σκοτωθήκανε στις 
πρόσφατες εκλογές για την πρωτοκαθεδρία στα όργανα του 
κράτους) απαγόρευσε την απεργία, ενώ επέβαλε σύμβαση 
στους εργαζόμενους (οι οποίοι την απέρριψαν), που αυτός 
συμφώνησε με τους εργοδότες και η οποία δεν περιέχει το 
επίμαχο αίτημα (!!).

Τι σας θυμίζει αυτό; Το νόμο Βρούτση/Αχτσιόγλου  που με 
το ζόρι επιβάλει στους εργαζόμενους όποιους μισθούς θέλουν 
οι κυβερνήσεις, αγνοώντας τη θέλησή τους και το δικαίωμα στις 
ΣΣΕ;


