
Οι εκλογές της 7 Ιούλη 
και τα αποτελέσματά τους 
έφεραν το γνωστό σκηνικό 
της αλληλοδιαδοχής των 
κομμάτων του δικομματι-
σμού- διπολισμού στην 
κυβερνητική θέση. Η ΝΔ 
εκτόπισε τον ΣΥΡΙΖΑ και 
ανέλαβε αυτή την ευθύνη, 
να συνεχίσει την υλοποίη-
ση των συμφωνημένων με 
το κεφάλαιο και την ΕΕ 
αντεργατικών και αντιλαϊ-
κών μέτρων, των ρυθμίσε-
ων σε όφελος αποκλειστι-
κά του μεγάλου κεφαλαί-
ου. Ξεδίπλωσε όμως και 
την ιδεολογική- προπαγαν-
διστική της επιχειρηματο-
λογία για να δικαιώσει την 
εφαρμογή αυτών των 
μέτρων.

Έτσι το πρώτο- πρώτο 
ζήτημα που έβαλαν στελέ-
χη της ΝΔ αμέσως μετά 
την ανακοίνωση των εκλο-
γικών αποτελεσμάτων, 
είναι πως «για πρώτη φορά 
η πλειοψηφία του λαού 
ενέκρινε ένα πρόγραμμα 
(της ΝΔ) και την εφαρμογή 
του» (Βορίδης), προτάσσο-
ντας εκείνα τα θέματα που 
περιλαμβάνονταν σ’ αυτό 
και που αποτελούν την 
«καρδιά του». Την μείωση 
της φορολογίας των κερ-
δών των επιχειρήσεων, των 
μερισμάτων των επιχειρη-
ματιών, τη μείωση των 
εισφορών τους στα ταμεία, 
τη γρήγορη επίλυση των 
δικαστικών διαδικασιών 
που προέρχονται είτε από 
τις αντιπαραθέσεις μεταξύ 
των «επενδυτών» για το 
ποιος θα πάρει τις δου-
λειές, είτε τις συγκρούσεις 
με τις εργατικές διεκδική-
σεις και δικαιώματα, την 
πλήρη ιδιωτικοποίηση της 
παιδείας, την κατάργηση 
του πανεπιστημιακού ασύ-
λου, το ξεπούλημα του 
υπόλοιπου μέρους της κοι-
νωνικής περιουσίας που 

έχει απομείνει στην ιδιο-
κτησία (μερική ή ολική) του 
κράτους, την δέσμευση για 
διατήρηση όλου του αντερ-
γατικού νομοθετικού πλέγ-
ματος, του συνολικού αντι-
λαϊκού φορολογικού 
συστήματος, το άρπαγμα 
της πρώτης κατοικίας των 
λαϊκών νοικοκυριών, τις 
κατασχέσεις για χρέη των 
500 ευρώ, τις υποχρεώσεις 
προς το ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ 
κλπ.

Από την πρώτη στιγμή 
η ΝΔ θέλει να «ενημερώ-
σει» το λαό, πως η ευθύνη 
και απόφαση για τα όσα 
αντεργατικά- αντιλαϊκά 
από τη μια μεριά και φιλι-
κά προς το κεφάλαιο από 
την άλλη μέτρα ληφθούν 
από την κυβέρνησή της, 
θα είναι δική του απόφα-
ση, θα βαρύνει αυτόν και 
όχι το κυβερνητικό κόμμα. 
«Δική του εντολή θα εκτε-
λεί». Κατά συνέπεια ο 
λαός δεν θα έχει λόγο και 
δικαιολογία να διαμαρτύ-
ρεται, να δυσφορεί, πολύ 
περισσότερο να διαφωνεί 
με αυτά κι ακόμα περισ-
σότερο να τα αντιπαλεύει. 

Τι θέλουμε να σημειώ-

σουμε όμως. Η πλειοψηφία 
του λαού, με βάση τα εκλο-
γικά αποτελέσματα, τυπικά 
δεν ενέκρινε το προεκλογι-
κό πρόγραμμα της ΝΔ. Η 
κοινοβουλευτική πλειοψη-
φία της προέκυψε από τον 
εκλογικό νόμο και όχι από 
την ψήφο της λαϊκής πλειο-
ψηφίας. Κι όσο κι αν 
θέλουν εκεί στη ΝΔ (και 
στα άλλα αστικά κόμματα) 
να αποφύγουν την αλήθεια 
αυτή, ότι δηλαδή η κυβερ-
νητική πλειοψηφία τους 
ήταν και είναι αποτέλεσμα 
καλπονοθείας, δεν μπο-
ρούν να το πετύχουν. Στε-
λέχη του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσαν 
μετά τις εκλογές, πως η ΝΔ 
πήρε αναμφισβήτητα τη… 
λαϊκή εντολή να κυβερνή-
σει!! Δεν αμφισβητούν την 
πλαστή πλειοψηφία, που 
υπήρξε και σε βάρος του 
κόμματός τους. Αυτή είναι 
η αστική δημοκρατία.

Δεν θα διαφωνήσουμε 
βέβαια πως ουσιαστικά το 
μεγαλύτερο μέρος του 
λαού αποδέχτηκε το πρό-
γραμμα της ΝΔ, αφού οι 
ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ 
(έστω η μεγάλη πλειοψη-
φία τους) ψήφισαν στην 

ουσία το ίδιο προεκλογικό 
πρόγραμμα, του ΚΙΝΑΛ το 
ίδιο, της ΧΑ το ίδιο, του 
Λεβέντη, του ΠΟΤΑΜΙΟΥ 
κλπ. Το πρόγραμμα που 
ορίζουν ο ΣΕΒ, οι τράπε-
ζες, οι εφοπλιστές, τα 
μονοπώλια. Που αποφασί-
ζουν οι Βρυξέλλες, το 
Γιούρογκρουπ, η ΕΚΤ, 
που συνερίζονται το ΔΝΤ, 
ο ΟΟΣΑ, που προτρέπουν 
οι ΗΠΑ. Αυτό άλλωστε 
είναι το δεδομένο, που το 
αστικό κοινοβουλευτικό 
σύστημα θέλει να εξασφα-
λίζει. Στους σημερινούς 
αρνητικούς για το εργατικό 
κίνημα συσχετισμούς απέ-
ναντι στο κεφάλαιο, είναι 
φανερό πως το καταφέρ-
νει.

Αυτό το γεγονός όμως, 
παρ’ όλο που στατικά φαί-
νεται να είναι υπέρ τους, 
ταυτόχρονα γυρίζει μπού-
μερανγκ, αφού αποδείχνει 
πως ο λαός απλά είναι 
εγκλωβισμένος στο αστικό 
πολιτικό σύστημα, που 
εκφράζεται στα κοινοβου-
λευτικά πλαίσια. Κι είναι 
σαφές πως ο λαός, μέσα 
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συνέχεια στη σελ. 2

Νέα κυβέρνηση - ίδια αντεργατική - αντιλαϊκή πολιτική. Από τα χειρότερα 
στα ακόμα χειρότερα. Δεν περιμένουμε σωτηρία από αυτούς που μας έρι-
ξαν στη θανατερή αρπάγη των μνημονίων, στο ασφυκτικό αγκάλιασμα της 
επιτροπείας, των ελέγχων και των εκβιασμών από τις τρόικες και τους 
θεσμούς. Θα συνεχίσουμε τους αγώνες. Αυτή είναι η μόνη σωτηρία μας.

Τα αποτελέσματα των 
εκλογών και το

εργατικό - λαϊκό κίνημα

Δεν προτρέχουμε. Αλλά η εμπειρία των τελευταίων 
σαράντα χρόνων με δικομματισμό έχει ήδη διαμορφώσει 
ένα δεδομένο, που δεν δείχνει να ανατρέπεται μέχρι και 
σήμερα. Ποιο; Η προσκόλληση των λαϊκών στρωμάτων 
στα κόμματα του δικομματισμού και των συμπληρωμά-
των τους όχι μόνο με την επιλογή της ψήφου στις εκλο-
γές, αλλά και στα ψεύτικα ταξίματα, τις απατηλές κάθε 
φορά ελπίδες, την αποδοχή της ιδεολογικής και κοινωνι-
κής χειραγώγησής τους. 
Το σκηνικό αυτό έχει δύο σταθερά χαρακτηριστικά

Το πρώτο είναι ότι τα δύο μεγάλα κόμματα συγκρα-
τούν ένα μεγάλο μέρος οπαδών και ψηφοφόρων, αλλά 
ανάμεσά τους υπάρχει κι εκείνο το στρώμα των πολιτών 
(αναφερόμαστε στα λαϊκά στρώματα), που μετακινούνται 
από το ένα στο άλλο, για διάφορους λόγους και διαμορ-
φώνουν κάθε φορά την διαφορά ανάμεσα στο πρώτο και 
το δεύτερο. Ο κύριος είναι η απογοήτευση από την πολι-
τική της τρέχουσας κυβέρνησης και η ανάγκη να βρουν 
άλλο «αποκούμπι», για να εναποθέσουν τις προδομένες 
ελπίδες τους στην εναλλακτική του δικομματισμού. 
Χοντρικά θα μπορούσαμε να τους χαρακτηρίσουμε με τη 
γνωστή και αποδεκτή πλέον λέξη «κοψοχέρηδες», χωρίς 
φυσικά κι αυτοί να αποτελούν μια ακλόνητη πολιτική 
οντότητα, αφού ένα σημαντικό μέρος τους αντιλαμβάνε-
ται κάποια στιγμή την απάτη και προσανατολίζεται 
σωστά, με ταξικό και ιδεολογικό κριτήριο. 

Είμαστε λοιπόν βέβαιοι πως σε πολύ σύντομο διάστη-
μα, θα εμφανιστούν και πάλι εκείνοι, που μετανιωμένοι 
για τη σημερινή επιλογή τους στις κάλπες θα αρχίσουν 
τη γκρίνια, το ανάθεμα προς τη νεοεκλεγείσα κυβέρνηση 
και τη ΝΔ. Και λέμε σε σύντομο, αφού από τις πρώτες 
δηλώσεις στελεχών της, τα πρώτα μέτρα που ήδη εξαγ-
γέλλει εν όψει των προγραμματικών δηλώσεων αφ’ ενός, 
τα μηνύματα από τις Βρυξέλλες και τις ανυπόμονες 
εκφράσεις των βιομηχάνων και μεγαλοεπιχειρηματιών 
αφ’ ετέρου η επόμενη μέρα έχει ήδη δείξει το αντιλαϊκό 
πρόσωπό της, που μόνο για ένα μήνα, τον προεκλογικό 
θολώθηκε σε μεγάλο βαθμό, καταφέρνοντας να κρύψει 
τη σκυτάλη που παρέλαβε από την προηγούμενη τελευ-
ταία μέρα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Όταν ο νέος πρωθυπουργός λέει πως δεν υπάρχει 
χρόνος για χάσιμο, εννοεί πως δεν πρέπει να αφεθεί 
χρόνος στο λαό να συνειδητοποιήσει τι συμβαίνει από 
την πρώτη κι όλας δική της μέρα. Ο αιφνιδιασμός πρέπει 
να είναι καίριος και αστραπιαίος. 

Το δεύτερο είναι η επίτευξη του στόχου η μεγάλη 
μάζα των λαϊκών στρωμάτων να λησμονεί τα παθήματά 
της από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις των ίδιων 
κομμάτων, με όποια μάσκα παραλλαγής κι αν αυτά εμφα-
νίζονται, να δίνει συγχωροχάρτι στο επόμενο που προ-
βάλλει σαν νέος διαχειριστής. Χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα των εκλογών αυτών είναι η στάση των συνταξιούχων.

Το λαϊκό αυτό στρώμα βρέθηκε αντιμέτωπο με την 
ίδια αντισυνταξιουχική πολιτική και από τα δύο μεγάλα 
κόμματα. Οι συντάξεις τσακίστηκαν και από τη ΝΔ και 
από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ότι περισώθηκε και απομένει ακόμα 
στην τσέπη των συνταξιούχων, είναι αποτέλεσμα των 
αγώνων του συνταξιουχικού κινήματος. Η πείρα τους 
μεγάλη. Η αγανάκτηση και οργή τους δεδομένη. Κι όμως 
στις εκλογές το 71,9% ψήφισε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, ενώ και το 
υπόλοιπο 18% που ψήφισε ΚΙΝΑΛ, ΜεΡΑ25, Ελληνική 
Λύση, ΧΑ δεν διαφοροποιήθηκε επί της ουσίας. Δηλαδή 
αυτό το 71,9% έδωσε συγχωροχάρτι στη ΝΔ και τον 
ΣΥΡΙΖΑ. Ακύρωσε με την ψήφο του τους αγώνες που 
έδωσε το κίνημα, υπονόμευσε τις όποιες επιτυχίες είχαν 
αυτοί, άνοιξε το δρόμο για τις συνέχεια στη σελ. 2

Αντικειμενικά το φύλλο αυτό του ΠΑ έχει μικτό περιεχόμενο. Προεκλογικό και μετεκλογι-
κό. Τα κείμενα αναφέρονται σε διάφορα γεγονότα και ζητήματα, που συνέβησαν, ενώ 

ακόμα ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με τη νέα κυβέρνηση της ΝΔ.

Της... σύνταξης
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Η λογική «το κράτος έχει 
συνέχεια» δεν ισχύει μόνο 
στη διαδικασία της διαδοχής 
των κυβερνητικών κομμά-
των, αλλά στην ουσία της 
πολιτικής που αυτά αποφα-
σίζουν και εφαρμόζουν. Έτσι 
και σήμερα με την κυβερνη-
τική αλλαγή που προέκυψε 
από τις πρόσφατες εκλογές. 

Η ΝΔ σαν κυβέρνηση κλη-
ρονόμησε όλες τις πολιτικές 
επιλογές και αποφάσεις που 
εφάρμοσε η προηγούμενη 
του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια οι μισές 
από αυτές ήταν δικές της 
(1ο και 2ο μνημόνια και οι 
νόμοι τους), απ’ όταν συγκυ-
βερνούσε μαζί με το ΠΑΣΟΚ. 
Αλλά και μπόλικες από τις 
ΣΥΡΙΖΑΙικης «ιδιοκτησίας» 
είχαν και τη δική της υπο-
γραφή (3ο μνημόνιο και πολ-
λοί εφαρμοστικοί νόμοι). 
Κληρονόμησε όλες τις συμ-
φωνίες που υπέγραψαν και 
τα τρία κόμματα (μαζί με 
κάποια μικρά όπως οι ΑΝΕΛ, 
ο ΛΑΟΣ, η Δημοκρατική Αρι-

στερά του Κουβέλη). Με το 
ΔΝΤ και την ΕΕ (Κομισιόν- 
ΕΚΤ- Γιουρογκρούπ). Το 
ΔΝΤ μπορεί σήμερα να μην 
συμμετέχει στα από ‘δω και 
πέρα προγράμματα, όμως 
εξακολουθούν να εφαρμόζο-
νται και οι δικές του υποδεί-
ξεις που έχουν ενσωματωθεί 
στα τρία μνημόνια.

Ένα το κρατούμενο λοι-
πόν είναι η υποχρέωση της 
ΝΔ να συνεχίσει την απρό-
σκοπτη εφαρμογή των μέχρι 
τώρα συμφωνηθέντων, αλλά 
και νέων με βάση τις εξελί-
ξεις στη ελληνική οικονομία. 
Για παράδειγμα θα χρεια-
στούν πρόσθετα μέτρα 
ύψους περίπου 5 δισεκατομ-
μυρίων ευρώ, για την κάλυ-
ψη των κενών στη στοχοθε-
σία των πρωτογενών πλεο-
νασμάτων στη διετία 2019- 
2020, δηλαδή η πιστή τήρη-
ση του απεριόριστης χρονι-
κής ισχύος 4ου μνημονίου. 
Το τονίζουν με κάθε ευκαιρία 
οι ευρωπαϊκοί «θεσμοί», το 

επαναλαμβάνουν ο ΣΕΒ και 
ο Στουρνάρας, οι διάφοροι 
ντόπιοι «σοφοί» υπερασπι-
στές των συμφερόντων της 
ολιγαρχίας. Το επισημαίνουν 
με τρόπο που δεν σηκώνει 
αντίρρηση άλλοι αξιωματού-
χοι, όπως η Μέρκελ, που 
απαντώντας σε ερώτηση 
δήλωσε πως «το Γιούρο-
γκρουπ (οι υπουργοί οικονο-
μικών και ο δικός μας μαζί) 
έχουν κάνει την ανακοίνωσή 
τους, το πλαίσιο δεν αλλάζει 
και δεν παίζει κανένα ρόλο 
σε ποιο κόμμα ανήκει ο εκά-
στοτε πρωθυπουργός…». 
Τόσο ωμά και κυνικά.

Έχει αξία να τονίσουμε 
επίσης την αναδίπλωση της 
ιταλικής κυβέρνησης των… 
«ευρωσκεπτικιστών», κάτω 
από την πίεση της απειλής 
της Κομισιόν ότι θα έμπαινε 
σε καθεστώς πειθαρχικής 
διαδικασίας, αν επέμενε στο 
στόχο της για υψηλότερο 
από το προβλεπόμενο για 
όλα τα κράτη- μέλη δημόσιο 
έλλειμμα. Η ιταλική κυβέρνη-
ση ψήφισε μέτρα μεγαλύτε-
ρης φορολόγησης με τον 
ΦΠΑ και μείωσης κονδυλίων 
για κοινωνικές ανάγκες. 
Αυτό και σε σχέση με τις 
γελοίες δηλώσεις του Α. Τσί-
πρα ότι «έγιναν θυσίες (από 
το λαό) για να κάνουμε την 
πατρίδα μας… αυτοδύναμη 
ξανά». Η Ιταλία είναι η τρίτη 
ισχυρότερη οικονομία στην 
ευρωζώνη κι όμως δεν μπό-
ρεσε να επιδείξει αυτοδυνα-
μία και να αντισταθεί στην 
πίεση της ευρωπαϊκής επι-
τροπείας. Πόσο μάλλον η 
δική μας υποδεέστερη οικο-
νομία.

Δεύτερο είναι οι δεσμεύ-
σεις της ΝΔ απέναντι στο 
μεγάλο κεφάλαιο, ντόπιο και 
ξένο, τις οποίες ανέλαβε η 
ΝΔ με τις παρεμβάσεις και 
ομιλίες του Κ. Μητσοτάκη 
στα συνέδρια του ΣΕΒ, του 
ΣΕΠΕ κλπ. Δεσμεύσεις όσον 
αφορά τη μεγαλύτερη μείω-
ση της φορολόγησης των 
κερδών τους, των ασφαλι-
στικών εισφορών τους, τη 
μείωση του ενεργειακού 
κόστους (κάτι που δεν πρό-
κειται ούτε αυτή να κάνει για 
τους απλούς δανειολήπτες 
και χρεοφειλέτες, αφού θα 
ενταθεί η προσπάθεια για 
αποτελεσματικότερη λει-
τουργία του συστήματος 
των ηλεκτρονικών πλειστηρι-
ασμών), τη μεγαλύτερη μεί-
ωση της φορολόγησης των 
μερισμάτων των μεγαλομε-
τόχων επιχειρήσεων, την 
εξαφάνιση κάθε «εμποδίου» 
στην επενδυτική δραστηριό-
τητα (προστασία περιβάλλο-
ντος, δημόσια ιδιοκτησία σε 
κάθε είδους περιουσιακό 

στοιχείο- παραλίες, βουνά, 
δάση κλπ). Ακόμη άμεση 
διευθέτηση των δικαστικών 
διαφορών μεταξύ των επεν-
δυτών, που προκύπτουν από 
προσφυγές για το ποιος θα 
αναλάβει τα έργα, των 
όποιων εκκρεμοτήτων υπάρ-
χουν μεταξύ επιχειρήσεων 
και εργαζομένων (οφειλόμε-
να από δεδουλευμένα, εργα-
σιακά δικαιώματα) κλπ. Όλα 
αυτά περιλαμβάνονται στο 
πρόγραμμα της ΝΔ και θα 
κατατεθούν στις προγραμ-
ματικές δηλώσεις της κυβέρ-
νησης στη βουλή. Κι ακόμα 
περιλαμβάνονται και στο 
προεκλογικό πρόγραμμα 
του ΣΥΡΙΖΑ.

Υπάρχουν και κάποιες 
«υποσχέσεις» προς το λαό. 
Ότι δεν θα μειωθούν άλλο οι 
συντάξεις το 2019, άντε το 
2020. Αν θέλουμε το πιστεύ-
ουμε. Ούτε λέξη βέβαια για 
την επαναφορά των συνταξι-
οδοτικών δικαιωμάτων που 
καταργήθηκαν ή χτυπήθη-
καν. Θα μειωθεί ο ΕΝΦΙΑ, ο 
οποίος όμως θα μεταφερθεί 
για είσπραξη στην τοπική 
διοίκηση- κάτι που μπορεί να 
κρύβει δυσάρεστες για το 
λαό εκπλήξεις. Θα αυξηθεί ο 
κατώτερος μισθός σε βάθος 
τριετίας κατά 12%, αλλά με 
μονομερή απόφαση της 
κυβέρνησης και όχι με συλ-
λογικές συμβάσεις, κάτι που 
σημαίνει ότι θα ισχύει μόνο 
για εκείνες τις περιπτώσεις, 
που θα (αν) γίνεται αποδε-
κτή από τους εργοδότες- 
ήδη ο ΣΕΒ προσέφυγε στα 
δικαστήρια ενάντια στην 
προηγούμενη απόφαση της 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για τις 
τριετίες. Γι αυτά και για 
κάποια άλλα κρατάμε πολύ- 
πολύ μικρό καλάθι, αφού 
υπάρχουν όπως αναφέρου-
με και πιο πάνω οι δεσμεύ-
σεις προς την ΕΕ, αφ’ ετέ-
ρου εκείνο το «αν το επιτρέ-
πουν η επίτευξη των δημοσι-
ονομικών στόχων, το ποσο-
στό ανάπτυξης του ΑΕΠ», το 
οποίο προβλέπεται να αυξη-
θεί μόλις κατά 2,1% το 2019 
και 2,2% το 2020 (σύμφωνα 
με το ΙΟΒΕ θα μειωθεί προς 
το 1%), πολύ μακριά από το 
3% και 4% που έταζε προε-
κλογικά η ΝΔ. Επίσης δεν 
φαίνεται να γίνεται αποδεκτή 
η έκκληση της νέας κυβέρ-
νησης για μείωση του ποσο-
στού του πλεονάσματος στο 
2,5% από 3.5% του ΑΕΠ 
μέχρι το 2022.

Αυτό λοιπόν που πρέπει 
να μεγαλώσει είναι το 
«καλάθι» των αγώνων και 
της δράσης μας ενάντια 
στη νέα αντιλαϊκή πολιτική, 
που θα ξεδιπλωθεί στο επό-
μενο διάστημα.

συνέχεια από τη σελ. 1

από την πάλη του θα απε-
μπλακεί από τα δεσμά 
αυτά, όσος καιρός κι αν 
χρειαστεί για να το πετύ-
χει.

Το δεύτερο είναι πως 
αυτό το επιχείρημα το 
ακούσαμε πολλές φορές 
και από τα χείλη του Α. 
Τσίπρα και άλλων στελε-
χών της προηγούμενης 
κυβέρνησης. Ότι δηλαδή 
ο ελληνικός λαός ήξερε 
το πρόγραμμα του ΣΥΡΙ-
ΖΑ το 2015 και με την 
ψήφο του το είχε εγκρίνει. 
Το επιχείρημα δεν είναι 
καινούργιο, ο δικομματι-
σμός το έχει επικαλεστεί 
πολλές φορές.

Αλλά όπως ακριβώς 
συνέβη με την κυβέρνηση 
της «αριστεράς», έτσι θα 
συμβεί και με αυτή της 
«δεξιάς». Τα όποια «φιλο-
λαϊκά» μέτρα που προε-
κλογικά εξήγγειλε η ΝΔ, 
«θα γίνουν φτερό στον 
άνεμο» των περιθωρίων 
που θα (αν) αφήνει η επί-
τευξη των αντιλαϊκών συμ-
φωνηθέντων με το Γιούρο-
γκρουπ, των ματωμένων 

πλεονασμάτων, του υπό-
λοιπου 38% των απαιτήσε-
ων του ΣΕΒ, των στόχων 
για αύξηση του ΑΕΠ, που 
άφησε πίσω του ο ΣΥΡΙΖΑ. 
Ενώ όλες οι δεσμεύσεις 
προς το κεφάλαιο και την 
ΕΕ θα υλοποιηθούν ανε-
ξάρτητα από την εξέλιξη 
των μεγεθών της οικονομί-
ας. Το είπαν ανοιχτά και 
ξάστερα προεκλογικά. Και 
γι’ αυτό προσπαθούν να 
πείσουν το λαό πως τα 
αποδέχτηκε όλα χωρίς 
εξαιρέσεις και αμφισβητή-
σεις.

Ας το έχουν όμως υπ’ 
όψη τους. Ο αστικός κοινο-
βουλευτισμός δεν μπορεί 
να εγκλωβίζει επ’ αόριστον 
τη λαϊκή οργή για τις αντι-
λαϊκές πολιτικές. Περίοδος 
χάριτος δεν δίνεται ποτέ 
από το αγωνιζόμενο εργα-
τικό, ταξικό και λαϊκό κίνη-
μα. Θα είναι από την πρώτη 
μετεκλογική μέρα στην 
πρώτη γραμμή των αγώ-
νων, που είναι απόλυτα 
βέβαιο πως θα αναπτυ-
χθούν και δεν πρόκειται να 
τους αποφύγουν, ότι και 
να λένε, ότι και να κάνουν.

συνέχεια από τη σελ. 1

Τα αποτελέσματα των 
εκλογών και το

εργατικό - λαϊκό κίνημα

Της... σύνταξης

επόμενες ανατροπές.
Η ΝΔ δήλωσε πως τα όποια μέτρα θα πάρει θα είναι 

με την έγκριση και την απόφαση της πλειοψηφίας του 
λαού. Άρα ισχυρίζεται πως οι συνταξιούχοι έχουν συμ-
φωνήσει και εγκρίνει τις όποιες αντισυνταξιουχικές πολι-
τικές θα εφαρμόσει μέσα στην κυβερνητική θητεία της. 
Κι ας μην μας ξεγελούν οι «υποσχέσεις» της ότι δεν θα 
μειωθούν άλλο οι συντάξεις, τα επιδόματα κλπ. Τα ίδια 
έταζε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Όμως αυτά που υπερισχύουν τελικά 
είναι οι απαιτήσεις του μεγάλου κεφαλαίου, οι αποφά-
σεις στην ΕΕ, οι ανάγκες της «ανάπτυξης» της οικονομί-
ας του κεφαλαίου, οι αγορές. Άλλωστε οι αντισυνταξιου-
χικοί νόμοι και των τριών μνημονίων θα εφαρμόζονται και 
θα συνεχίσουν να κλέβουν τους συνταξιούχους.

Δεν ισχυριζόμαστε πως η απεμπλοκή του λαού απλά 
από τον δικομματισμό θα λύσει τα προβλήματά του. Η 
δυνατότητα του αστικού πολιτικού συστήματος να προ-
σφέρει λύσεις στη διαχείριση της πολιτικής έκφρασης 
της εξουσίας του κεφαλαίου είναι μεγάλη και σαφώς δεν 
εξαντλείται στον δικομματισμό ή διπολισμό. Γι’ αυτό 
άλλωστε υπάρχουν πάντα τα συμπληρώματα αυτού του 
συστήματος, που μπορούν να βοηθήσουν σε εναλλακτι-
κές μεθόδους, ή ακόμα και άλλες μορφές- παραλλαγές 
του αστικού κοινοβουλευτισμού. Κατά συνέπεια η αντι-
παράθεσή μας με τον δικομματισμό δεν έχει άλλο στόχο 
παρά να αποκαλύψει όσο γίνεται πιο καθαρά την ταύτιση 
των στρατηγικών επιλογών των κομμάτων του, να δείξει 
στο λαό την διέξοδο μακριά όχι μόνο από τον δικομματι-
σμό ή διπολισμό, αλλά από την επιρροή της αστικής 
ιδεολογίας, των αστικών επιχειρημάτων και μεθοδεύσε-
ων, που υπηρετούν την οικονομική εξουσία των καπιταλι-
στών σε βάρος της εργατικής τάξης και των συμμάχων 
της λαϊκών στρωμάτων. Να στρέψουν τη λαϊκή βούληση 
στο δρόμο του αγωνιστικού μονόδρομου για την ανατρο-
πή του συστήματος αυτού και την εγκαθίδρυση της 
εργατικής- λαϊκής εξουσίας.

Ποιοι είναι λοιπόν οι στόχοι οι δικοί μας, με τα σημε-
ρινά δεδομένα, απέναντι στην κατάσταση αυτή. Να μην 
αποδειχτούν οι συνταξιούχοι κοψοχέρηδες. Να περι-
φρουρήσουμε τις συντάξεις που έχουν απομείνει, να 
συνεχίσουμε να διεκδικούμε την επιστροφή των κλεμμέ-
νων. Να αναπτύξουμε ακόμα πιο δυνατούς αγώνες αντί-
στασης και διεκδίκησης. Να βοηθήσουμε ακόμα πιο 
αποτελεσματικά τους συναδέλφους να βγάλουν σωστά 
συμπεράσματα για την πολιτική που εφαρμόζεται σε 
βάρος μας, τις αιτίες και τους υπεύθυνους γι’ αυτήν. Να 
ενισχύσουμε τον αγωνιστικό προσανατολισμό και τη 
δράση του κινήματός μας. Με υπομονή και επιμονή να 
γκρεμίσουμε τα εμπόδια, που δυσκολεύουν την απε-
μπλοκή των συνταξιούχων από τη μέγγενη του δικομμα-
τισμού και του αστικού κοινοβουλευτισμού.

Οι συμφωνίες κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΕΕ, οι αποφάσεις της 
Κομισιόν και του Γιούρογκρουπ, οι δεσμεύσεις προς το 
μεγάλο κεφάλαιο = το πρόγραμμα της κυβέρνησης ΝΔ 

Ενημερωτικό σημείωμα του 
ΔΣ της Ομοσπονδίας

Προεκλογικά κυκλοφόρησε ένα ερωτηματολόγιο 
προς τα κόμματα της βουλής από ορισμένα Σωματεία, 
που δεν ανήκουν στην Ομοσπονδία Συντ/χων ΙΚΑ και 
στην ΣΕΑ με σκοπό να εκφράσουν (τα κόμματα) τις 
θέσεις τους. Το ερωτηματολόγιο αυτό οδηγεί στην 
ηττοπάθεια, στην μοιρολατρία, στις μειωμένες απαιτή-
σεις, που διευκολύνει όλα τα κόμματα της βουλής, 
που ψήφισαν μνημόνια με αποτέλεσμα την μείωση του 
εισοδήματος των Συνταξιούχων με τους Νόμους 
4051/12 -4093/12 και 4387/2016. Η Ομοσπονδία και η 
ΣΕΑ έχουν συγκεκριμένο διεκδικητικό πλαίσιο, που το 
έχουν καταθέσει στα κόμματα της βουλής, στους 
πρωθυπουργούς, στους αρμόδιους υπουργούς κτλ.  

Α) Τα σωματεία αυτά ζητάνε από τα κόμματα  (εφ’ 
όσο συμμετέχουν σε κυβερνήσεις) να εγγυηθούν ότι 
δεν θα μειώσουν άλλο τις συντάξεις μας, θεωρώντας 
σαν τετελεσμένο γεγονός την απώλεια όσων μας 
αφαίρεσαν μέχρι σήμερα οι κυβερνήσεις και τα κόμ-
ματα, που ψήφισαν τα μνημόνια και τους αντιασφαλι-
στικούς νόμους. Εμείς απορρίπτουμε αυτήν την λογι-
κή και εξακολουθούμε να διεκδικούμε την επιστροφή 
των κλεμμένων. Επιπλέον διεκδικούμε να δοθούν 
αυξήσεις στις συντάξεις. 

Β) Για την μείωση του αφορολογήτου από 1/1/2020 
το αίτημα ήταν να μην εφαρμοστεί η διάταξη για τη 
μείωση, πράγμα που το καταφέραμε μέσα από τους 
αγώνες μας. Άρα το ερώτημα που θέτουν τα σωματεία 
αυτά για το αν θα υλοποιηθεί η μείωση είναι άκυρο. Το 
εργατικό και συνταξουχικό κίνημα αγωνίζονται ακόμη, 
για  να μειωθεί ο συντελεστής φορολόγησης από το 
22% που είναι σήμερα,  επίσης να καταργηθεί η εισφο-
ρά αλληλεγγύης. 

Γ) Όσον αφορά το ερώτημά τους αν θα υπάρχει 
προσωπική διαφορά στις συντάξεις και αν θα περικο-
πεί, η Ομοσπονδία και η ΣΕΑ αφ’ ενός πέτυχαν την μη 
περικοπή της προσωπικήςς διαφοράς από 1/1/2019 
(δεν εφαρμόστηκε η σχετική διάταξη του νόμου 
4387/2016), ταυτόχρονα απαιτούν να μην υπάρξει 
κανένας επανυπολογισμός των συντάξεων, να καταρ-
γηθεί ο ν. Κατρούγκαλου 4387/2016, διότι στους 
συνταξιούχους μετά το 2016 η προσωπική διαφορά 
περικόπτεται. 

Καλούμε τους συνταξιούχους και ορισμένα Σωμα-
τεία της δύναμης της Ομοσπονδίας ΙΚΑ, να μην 
συμπλέουν σε αυτές τις κατευθύνσεις. Να διεκδικούν 
το σύνολο του πλαισίου αιτημάτων της Ομοσπονδίας 
Συνταξιούχων ΙΚΑ και της ΣΕΑ.  Και να καλέσουν τους 
συνταξιούχους να συμμετέχουν στους αγώνες που 
σχεδιάζει η ΣΕΑ.
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Ανακοίνωση του ΠΑΜΕ για τις 
τριετίες

Η προσφυγή του Συνδέ-
σμου Ελλήνων Βιομηχάνων 
υπέρ της κατάργησης των τρι-
ετιών αποτελεί μια ακόμα επί-
θεση των επιχειρηματικών ομί-
λων στα δικαιώματα των εργα-
ζομένων. Η τοποθέτηση του 
μέχρι πρόσφατα διατελέσαντα 
γενικού Διευθυντή του ΣΕΒ κ. 
Σκέρτσου σε υφυπουργό της 
κυβέρνησης επιβεβαιώνει την 
προσήλωση της ΝΔ να κλιμα-
κώσει την αντεργατική πολιτι-
κή, πιάνοντας το νήμα από 
εκεί που το άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ. 
Δεν είναι τυχαίο ότι ο ΣΕΒ 
προεκλογικά είχε ομολογήσει 
ότι η οικονομική πολιτική της 
προηγούμενης κυβέρνησης 
υλοποίησε κατά 62% τις 
θέσεις του. Σ’ αυτό το βαθιά 
αντιλαϊκό πλαίσιο θα κινηθεί 
και θα κλιμακώσει η ΝΔ.

Στη συγκεκριμένη περίπτω-
ση η υπονόμευση των Συλλο-
γικών Συμβάσεων Εργασίας, 
οι μειώσεις σε μισθούς και 
δικαιώματα πηγάζουν από την 
εφαρμογή των νόμων 
4093/2012 και 4172/2013, ειδι-
κότερα για το πάγωμα των 
τριετιών από τη διάταξη όπου 
ο κατώτατος μισθός ορίζεται 
ως «μοναδιαία αξία (ποσό) 
αναφοράς». Νόμοι που ψήφι-
σαν η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ και 
διατήρησε στο ακέραιο ο 
ΣΥΡΙΖΑ. Με το νόμο 4093/2012 
προβλέπεται το πάγωμα των 
τριετιών μέχρι η ανεργία να 
πέσει κάτω του 10%. Πρακτικά 
σημαίνει ότι όσοι εργαζόμενοι 
έπιασαν πρώτη φορά δουλειά 
το 2009 και δεν είχαν συμπλη-
ρώσει τριετία μέχρι το Φλεβά-
ρη του 2012, δεν είδαν καμία 
αύξηση στο μισθό τους εδώ 
και 10 χρόνια και ούτε προ-
βλέπεται να δουν. Αντίστοιχα 
πάγωσαν οι τριετίες για τους 
εργαζόμενους που έπιασαν 
πρώτη φορά δουλειά και πριν 
το 2009. Παράλληλα οι επιχει-
ρηματικοί όμιλοι πάγωσαν τις 
τριετίες και στις κλαδικές ΣΣΕ, 
αρνούμενοι στην πλειοψηφία 
των περιπτώσεων να υπογρά-
ψουν ΣΣΕ που τις κατοχυρώ-
νουν.

Με το νόμο 4172/2013, τον 
περιβόητο αντιδραστικό νόμο 
Βρούτση – Αχτσιόγλου, καταρ-
γήθηκαν οι συλλογικές δια-
πραγματεύσεις για τον καθο-
ρισμό του κατώτατου μισθού, 
ο οποίος καθορίζεται πια με 
υπουργική απόφαση και με 
αυστηρά κριτήρια την ανταγω-
νιστικότητα και την κερδοφο-
ρία των επιχειρήσεων. Με 
βάση άλλωστε αυτούς τους 
νόμους ακόμα και το επίδομα 
γάμου του 10% κατέστη μη 
υποχρεωτικό για τους εργο-
δότες, που δεν είναι μέλη 
εργοδοτικών οργανώσεων, 
που να δεσμεύονται από την 
ΕΓΣΣΕ ή από άλλη ΣΣΕ. 

Αποτελεί στην κυριολεξία 
ανέκδοτο η ανακοίνωση της 
πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ, που 
εμφανίζεται ως υπερασπιστής 

των δικαιωμάτων των εργαζο-
μένων, όταν η ίδια έχει απε-
μπολήσει το δικαίωμα της να 
διαπραγματεύεται και να υπο-
γράφει την ΕΓΣΣΕ στο όνομα 
της διασφάλισης της ανταγω-
νιστικότητας και της κερδοφο-
ρίας των επιχειρήσεων. Όμως 
η πρόκληση ξεπερνά κάθε 
όριο όταν η παράταξη του 
ΣΥΡΙΖΑ (ΕΑΚ) στη ΓΣΕΕ ισχυ-
ρίζεται ότι η ΝΔ θέλει να επα-
ναφέρει τους νόμους 
4093/2012 και 4172/2013 σε 
ισχύ. Λες και ισχύουν άλλοι 
νόμοι σήμερα. Λες και δεν 
ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που 
εφάρμοσε το νόμο Βρούτση 
(4172/2013) με τον οποίο κρά-
τησε τον κατώτερο μισθό στα 
άθλια επίπεδα των 650ευρώ 
προσφέροντας νέες εισφορο-
απαλλαγές στους επιχειρημα-
τικούς ομίλους, αφού για 4 
χρόνια διατήρησε στο ακέραιο 
το αίσχος των 586ευρώ  και 
του υποκατώτατου μισθού 
των 511ευρώ  για τους εργα-
ζόμενους μέχρι 25 ετών. Λες 
και δεν έχει μειωθεί ο μέσος 
μισθός στα χρόνια διακυβέρ-
νησης του ΣΥΡΙΖΑ κατά 10% 
και ως αποτέλεσμα της ισχύς 
αυτών των νόμων. Μαζί άλλω-
στε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η 
ΝΔ, το ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ αρνήθη-
καν στη Βουλή την πρόταση 
νόμου των 530 συνδικάτων, 
που καταργούσαν τα αντεργα-
τικά τερατουργήματα μαζί και 
το νόμο Βρούτση – Αχτσιό-
γλου, επανέφεραν τις συλλο-
γικές διαπραγματεύσεις, τον 
κατώτερο μισθό στα 751ευρώ 
, ξεπάγωναν τις τριετίες, τα 
δώρα και τα επιδόματα των 
εργαζομένων. Δεν ξεχνάμε ότι 
αυτή την πρωτοβουλία των 
συνδικάτων, πολέμησαν με 
σθένος η συνδικαλιστική 
μαφία στη ΓΣΕΕ, ο εργοδοτι-
κός και κυβερνητικός συνδικα-
λισμός σε πολλές Ομοσπονδί-
ες, συνδικάτα και Εργατικά 
Κέντρα.

Τη φόρα που έχει πάρει η 
ΝΔ και οι Υπουργοί της πατώ-
ντας στο νομοθετικό πλαίσιο 
του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να τους 
την κόψει η εργατική τάξη με 
τον αγώνα της, με τις διεκδι-
κήσεις της, με τα συνδικάτα 
της και την οργάνωσή της. 
Βάζουμε μπροστά τις δικές 
μας ανάγκες όχι τα κέρδη των 
λίγων. Ο ΣΕΒ έχει στην κυβέρ-
νηση τον δικό του άνθρωπο 
για να προωθεί απευθείας τις 
αξιώσεις του. Η εργατική τάξη 
έχει το ΠΑΜΕ, που είναι μέτω-
πο συσπείρωσης και πάλης 
σωματείων εργατικών κέντρων 
ομοσπονδιών επιτροπών 
αγώνα και συνδικαλιστών. 
Καλούμε κάθε τίμιο συνδικαλι-
στή όλους τους εργαζόμε-
νους, να οργανώσουμε την 
υπεράσπιση των δικαιωμάτων 
μας, την αντεπίθεσή μας.

Έλα μαζί να πάμε εργάτη 
με το ΠΑΜΕ, στους ταξικούς 
αγώνες βρίσκεται η ζωή.

Που διαφέρουν
ΣΥΡΙΖΑ- ΝΔ και οι άλλοι 

κολαούζοι τους;

Επειδή πολλές φορές 
μπαίνει το ερώτημα: μα 
είναι ίδια κόμματα η ΝΔ και 
ο ΣΥΡΙΖΑ; (παλιότερα 
έμπαινε το αντίστοιχο για 
τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, μέχρι 
που έκαναν μαζί κυβέρνη-
ση με το ίδιο πρόγραμμα). 
Ρωτάμε κι εμείς: αυτοί που 
καταθέτουν το ερώτημα, 
γιατί δεν ψάχνουν να 
βρουν τις σοβαρές διαφο-
ρές τους κι όταν τις βρουν 
τις λένε και σ’ εμάς. Όχι 
πως δεν υπάρχουν καθό-
λου. Έχουν άλλο όνομα. 
Έχουν άλλη ηγεσία. Έχουν 
άλλα στελέχη, άλλα γρα-
φεία, άλλα μέλη. Έχουν 
διαφορές του τύπου «θα 
εμφανίζεται η πολιτική 
τους με «αριστερό» ή με 
«δεξιό» πρόσημο. «Θα 
είναι ιδιωτική η παιδεία 
έμμεσα ή άμεσα». Θα 
έχουν μόνο πάρε- δώσε με 
την ακροδεξιά και τα φασι-
στικά παρακλάδια της ή θα 
την ενσωματώνουν και στις 
γραμμές τους. Θα μειώ-
νουν τη φορολογία των 
μερισμάτων των μετόχων 
επιχειρήσεων από το 15% 
στο 10% ή στο 5%. Θα 
εφαρμόζεται η ιδιωτικοποί-
ηση της κοινωνικής ασφά-
λισης, του συνταξιοδοτι-
κού με το σύστημα των 
τριών πυλώνων του νόμου 
4387/16 του ΣΥΡΙΖΑ ή με 
νέο νόμο της ΝΔ. Το επίδο-
μα- ψίχουλο στους απόλυ-
τα εξαθλιωμένους συμπα-
τριώτες μας θα ονομάζεται 
«κοινωνικό εισόδημα αλλη-
λεγγύης» ή «ελάχιστο 
εγγυημένο εισόδημα». Θα 
εφαρμοστεί η Συμφωνία 
των Πρεσπών με το καθα-
ρό «ναι» ή αφού πρώτα 
έχει προηγηθεί ένα δημα-
γωγικό, απατηλό «όχι». Και 
ορισμένα ακόμα (σκανδα-
λολογία, ηθικό κύρος, ποιο 
κόμμα θα έχει περισσότε-
ρες γυναίκες στην κυβέρ-
νησή του κλπ), που συνηθί-
ζουν να τα μεγαλοποιούν 
με στόχο τον αποπροσανα-
τολισμό του λαού.

Αντίθετα οι ομοιότητές 
τους είναι δεκάδες και 
αφορούν τα πιο σοβαρά, 
τα κρίσιμα για το λαό ζητή-
ματα. Είναι ίδιοι κι απα-
ράλλαχτοι στην συμφωνία 
τους για αποδοχή και υλο-
ποίηση των απαιτήσεων 
των βιομηχάνων, του μεγά-
λου κεφαλαίου. Το είπαν 
καθαρά οι ίδιοι οι βιομήχα-

νοι. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 
έκανε πράξη το 62% των 
προτάσεων του ΣΕΒ και 
απομένει στη ΝΔ να υλο-
ποιήσει το υπόλοιπο 38%. 
Ίδιοι κι απαράλλαχτοι στη 
συμφωνία τους σε όλες τις 
αντεργατικές- αντιλαϊκές 
αποφάσεις, κατευθύνσεις, 
ντιρεκτίβες στην ΕΕ και 
στην Ευρωζώνη, τις ψηφί-
ζουν μαζί με τους εκπρο-
σώπους όλων των άλλων 
κρατών- μελών της, σε όλα 
τα όργανα (Κομισιόν, Γιού-
ρογκρουπ, ευρωβουλή 
κλπ). Ίδιοι κι απαράλλα-
χτοι στην επικύρωση κάθε 
φιλομονοπωλιακού και 
φιλοεργοδοτικού μέτρου 
που αποφασίζεται επίσης 
εκεί.  Ίδιοι κι απαράλλα-
χτοι στις συμφωνίες με 
τους θεσμούς, στα μνημό-
νια, στα εφαρμοστικά 
μέτρα τους. Ίδιοι κι απα-
ράλλαχτοι στο ξεπούλημα 
κάθε κρατικής περιουσίας 
στα μεγάλα μονοπωλιακά 
συμφέροντα. Ίδιοι κι απα-
ράλλαχτοι στο απαραβία-
στο των 50 και πάνω φορο-
απαλλαγών των εφοπλι-
στών. Ίδιοι κι απαράλλα-
χτοι  στις δεσμεύσεις απέ-
ναντι στο ΝΑΤΟ, στη συμ-
μετοχή των ενόπλων δυνά-
μεων στη χώρα μας σε 
όλες τις βρώμικες δου-
λειές του δολοφονικού 
αυτού μηχανισμού. Ίδιοι κι 
απαράλλαχτοι στην συμ-
μετοχή με το 2% στις 
δαπάνες του. Ίδιοι κι απα-
ράλλαχτοι στις συμφωνίες 
με την ηγεσία των ΗΠΑ, 
είτε «άσπρη» είτε «μελαμ-
ψή». Ίδιοι κι απαράλλα-
χτοι και στα επιχειρήματα, 
το εξής ένα: «Μα τι να 
κάνουμε, μόνοι μας θα μεί-
νουμε; Ποιος θα μας προ-
στατέψει;» Και τελειωμό το 
«ίδιοι κι απαράλλαχτοι» 
δεν έχει. Κι αυτό ισχύει για 
όλα τα άλλα μικρότερα 
αστικά κόμματα, μόνιμα ή 
προσωρινά. Τα ίδια έκανε, 
κάνει και λέει το ΠΑΣΟΚ/
ΚΙΝΑΛ, τα ίδια ο Βελόπου-
λος, τα ίδια ο Βαρουφά-
κης.

Η γνώση αυτής της αλή-
θειας είναι κοινή στα λαϊκά 
στρώματα. Η πρώτη κου-
βέντα που θα ακούσεις 
είναι «όλοι τα ίδια είναι», 
«δεν αλλάζει τίποτα», «η 
καρέκλα τους ενδιαφέρει».

Αυτή η πεποίθηση όμως 

«Σύγκρουση»
ΣΥΡΙΖΑ - ΚΙΝΑΛ

Αμέσως μετά τις εκλογές φούντωσε η αντιπα-
ράθεση ανάμεσα στα δύο κόμματα ποιο από τα 
δύο θα εκπροσωπήσει τη σοσιαλδημοκρατία στη 
χώρα μας. Η επιδίωξη του ΣΥΡΙΖΑ να κυριαρχή-
σει στο χώρο της κεντροαριστεράς άναψε 
φωτιές στο ΚΙΝΑΛ, που τον κατάγγειλε ότι προ-
σπαθεί να αποδομήσει ακόμα περισσότερο το 
πρώην ΠΑΣΟΚ. Η υπεράσπιση και προώθηση 
του ρόλου που το κάθε κόμμα αποδίδει στον 
εαυτό του, σχηματοποιείται από τη μεριά του 
ΣΥΡΙΖΑ με τη στρατηγική της «Προοδευτικής 
Συμμαχίας», από δε του ΚΙΝΑΛ με την «Μεγάλη 
Δημοκρατική Παράταξη». Ο ΣΥΡΙΖΑ εντείνει την 
επίθεση ισχυριζόμενος πως το δικό του «όραμα» 
ξεκινάει από το αντίστοιχο του Α. Παπανδρέου, 
ενώ το ΚΙΝΑΛ διατηρεί τον τίτλο που ο Α.Π. προ-
σέδιδε στο δικό του. Μπορούμε να πούμε λοιπόν 
ότι «προοδευτική συμμαχία και μεγάλη δημοκρα-
τική παράταξη» είναι ένα και το αυτό, αφού οι 
εμπνευστές τους τα αποδίδουν και τα δύο στον 
Αντρέα. 

Και πράγματι, έτσι είναι. Τα παπανδρεϊκής 
έμπνευσης… οράματα ταιριάζουν γάντι και 
στους δύο. Αν ζούμε ο Παπανδρέου θα τους 
ένωσε «εις σάρκαν μίαν». Θα τους ένωνε ασφα-
λώς και η περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ θα αναδεί-
χνονταν πρώτο κόμμα και θα χρειαζόταν κοινο-
βουλευτική στήριξη από κάποιο άλλο. Η Φώφη 
είχε ξεκαθαρίσει πως θα την παρείχε. Αλλά και 
κάποιοι στο ΚΙΝΑΛ (Κρεμαστινός) διαμήνυσαν 
ανοιχτά ότι «θα μπορούσαμε ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ 
να είμαστε σήμερα κυβέρνηση με 40%». Κατά 
συνέπεια σύγκρουση δεν υπάρχει. Ταύτιση, ναι. 
Γιατί και η «προοδευτική συμμαχία» και η «μεγά-
λη δημοκρατική παράταξη» τον ίδιο στόχο έχουν. 
Να υπηρετήσουν τα συμφέροντα του μεγάλου 
κεφαλαίου, να υπερασπιστούν και να κινηθούν 
στα ασφυκτικά (για το λαό) πλαίσια της ΕΕ, να 
τηρήσουν κατά γράμμα τις δεσμεύσεις απέναντι 
στο ΝΑΤΟ. Γι’ αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ παράλληλα 
απευθύνει κάλεσμα ενότητας με το ΚΙΝΑΛ. Και 
για τον ίδιο λόγο μια ομάδα μέσα στο ΚΙΝΑΛ 
καλοβλέπει τη συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ποιο είναι το ζητούμενο που στη συγκυρία 
αυτή τους διαφοροποιεί; Η συγκράτηση της 
μεγάλης μάζας των ψηφοφόρων, που ανάλογα 
με τις εξελίξεις μπορεί να μετακινηθούν ξανά 
από το ένα κόμμα στο άλλο. Πριν εφτά χρόνια τα 
γεγονότα οδήγησαν τους ψηφοφόρους του 
ΠΑΣΟΚ στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορούν όμως να 
ξέρουν οι επόμενες ανακατατάξεις και εξελίξεις 
ποια αντίστοιχη ανατροπή μπορούν να φέρουν 
και ο όγκος αυτός να μετακινηθεί πάλι προς το 
ΚΙΝΑΛ, εγκαταλείποντας τον ΣΥΡΙΖΑ. Για σήμερα 
αυτός δείχνει ικανός να συγκρατήσει τον κόσμο 
αυτό. Αύριο όμως δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει.

Γιατί εκτός από τους στενούς υπαρξιακούς 
στόχους τους για παραμονή στο προσκήνιο της 
πολιτικής ζωής, υπάρχουν και οι πλατιοί του 
μεγάλου κεφαλαίου, που αν χρειαστεί θα δείξει 
την ιδιαίτερη προτίμησή του σε ένα από τα δύο. 
Όπως άλλωστε έχει κάνει επανελλειμμένα στο 
παρελθόν και μόλις προχτές, που ανέθεσε την 
διακυβέρνηση στη ΝΔ, παραμερίζοντας τον 
ΣΥΡΙΖΑ, όχι πως ήταν δυσαρεστημένο από την 
δική του κυβέρνηση. Κάτι που παραδέχονται τα 
κόμματα αυτά. Όταν πχ ο ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε 
πως συγκεκριμένοι κύκλοι συμφερόντων τον 
υπονόμευσαν υπέρ της ΝΔ, τι άλλο εκτός από 
ομολογία πως το τιμόνι το κρατάνε αυτοί οι 
κύκλοι, που αποφασίζουν ποιος θα είναι στην 
κυβέρνηση. 

Το που θα καταλήξει λοιπόν η διαπάλη μεταξύ 
ΣΥΡΙΖΑ- ΚΙΝΑΛ θα το δούμε. Το σίγουρο είναι 
πως αυτή δεν αφορά το λαό, δεν εμφανίστηκε 
για την υπεράσπιση των αναγκών του. Χωρίς να 
αδιαφορούμε, απορρίπτουμε και αντιπαλεύουμε 
την κυρίαρχη στόχευσή της, να σιγουρέψει την 
παγίδευση λαϊκών στρωμάτων στο δίχτυ της 
σοσιαλδημοκρατίας.

ΥΓ: Πάντως το ΚΙΝΑΛ από αλλού το περίμενε 
κι από αλλού του ήρθε. Δυο στελέχη του έσπευ-
σαν να αποδεχτούν την υπουργοποίησή τους 
από την Μητσοτάκη και τους διέγραψε. Το 
φυσάνε και δεν κρυώνει. συνέχεια στη σελ. 5



ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 25-6- 2019  η 

παγκρήτια σύσκεψη των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχι-
κών Σωματείων με συμμετοχή των σωματείων και από 
τους τέσσερις νομούς της Κρήτης. Από μέρους των 
ομοσπονδιών ΙΚΑ και ΟΑΕΕ μίλησαν ο Ραλάκης Μανώ-
λης - μέλος της Διοίκησης και Σβορώνος Διονύσης - 
Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα. Η σύσκεψη έγινε στο 
πλαίσιο των πανελλαδικών συσκέψεων που γίνονται 
αυτό το διάστημα πανελλαδικά για να εκτιμηθούν τα 
αποτελέσματα των δράσεων του προηγούμενου δια-
στήματος αλλά και η οργάνωση του αγώνα ενάντια στις 
αντιλαϊκές πολιτικές.

Οι ομιλητές τόνισαν ότι οι συνταξιούχοι δεν υποστέλ-
λουν την σημαία του αγώνα με όποια κυβέρνηση κι αν 
έχουμε μετά τις εκλογές, εάν βρεθεί απέναντι όχι μόνο 
στους συνταξιούχους, αλλά και στα παιδιά και στα 
εγγόνια που είναι οι σημερινοί εργαζόμενοι. Οι συνταξι-
ούχοι δηλώνουν αγωνιστικό "παρών" για σήμερα και στο 
μέλλον θα μας βρίσκουν μπροστά τους. Οδηγός μας οι 
μαχητικές αγωνιστικές κινητοποιήσεις μας που πραγμα-
τοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα, για τη διεκδίκηση των 
δίκαιων αιτημάτων μας, για τη λύση των προβλημάτων 
που μας έχουν φορτώσει όλες οι κυβερνήσεις. Αυτή η 
αγωνιστική πορεία αποτελεί παρακαταθήκη για τη συνέ-
χισή τους με ακόμα μεγαλύτερη ορμή, ανεξάρτητα από 
το ποιο κόμμα θα βρεθεί στο τιμόνι της κυβέρνησης.

Η θέση των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργα-
νώσεων και του Συνταξιουχικού Κινήματος είναι η 
κατάργηση του Νόμου Κατρούγκαλου. Απορρίπτουμε 
την επιδοματική λογική. Δεν πληρώσαμε για να παίρ-
νουμε επιδόματα, αλλά συντάξεις για να ζούμε με αξιο-
πρέπεια. Σταθερά παλεύουμε και απαιτούμε την κατάρ-
γηση όλων των αντιασφαλιστικών αντεργατικών νόμων 
που έχουν ψηφισθεί από όλες τις κυβερνήσεις. Δεν 
είμαστε αμνήμονες, δεν υιοθετούμε τη λογική ό,τι έγι-
νε-έγινε. Διεκδικούμε ό,τι μας έχει αφαιρεθεί, δεν τα 
χρωστάμε σε κανένα δανειστή, είναι πληρωμένα με το 
αίμα και τον αγώνα μιας ζωής. Μόνο ο δρόμος του 
αγώνα φέρνει αποτελέσματα και τα σωματεία αποφάσι-
σαν να οργανώσουν όσο καλύτερα μπορούν τη δουλειά 
για την προετοιμασία της παγκρήτιας κινητοποίησης 
που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβρη στο Ρέθυμνο.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΙΚΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Ανακοίνωση εξέδωσε το ΔΣ προς τους συνταξιού-
χους του νομού: 

Αγαπητοί συνάδελφοι, ζούμε σε μια εποχή έντασης 
στην ευρύτερη περιοχή, αφού παραμονεύουν κίνδυνοι 
πολεμικών εμπλοκών στη Μέση Ανατολή, Ανατολική 
Μεσόγειο και όλη η περιοχή μας, τα Βαλκάνια, η Μαύρη 
Θάλασσα είναι «καζάνι που βράζει». Σε εποχή παρατε-
ταμένης οικονομικής κρίσης, με ανεργία που βασανίζει 
σχεδόν όλες τις ελληνικές οικογένειες, με συνεχείς 
μειώσεις σε μισθούς, ημερομίσθια και συντάξεις, με 
διάλυση των εργασιακών σχέσεων. Παρακολουθούμε 
μπροστά στις εκλογές μια κάλπικη αντιπαράθεση ανά-
μεσα στα κόμματα που κυβέρνησαν, ψήφισαν τα μνημό-
νια, τους αντιλαϊκούς, αντισυνταξιουχικούς νόμους, που 
τσάκισαν τη ζωή μας, τις συντάξεις μας, την υγεία, τις 
κοινωνικές παροχές. Η αντιπαράθεση γίνεται με στόχο 
πιο κόμμα θα κάτσει στην κυβερνητική καρέκλα, για να 
συνεχισθούν οι ίδιες πολιτικές. Στόχος τους η παραπέ-
ρα αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση, η 
μετατροπή των συντάξεων σε προνοιακά βοηθήματα 
και η ολοκληρωτική κατάργηση του κοινωνικού χαρα-
κτήρα της ασφάλισης. Θεωρούμε ότι οι συνταξιούχοι 
και οι οικογένειες τους, που βρέθηκαν στο μάτι του 
κυκλώνα όλα αυτά τα χρόνια, δεν θα πρέπει να πέσουν 
στην παγίδα της πόλωσης, αλλά να κρίνουν τα κόμματα 
με βάση τις πολιτικές τους και τη στάση που κράτησαν 
στα δίκαια αιτήματά μας. Αυτό να είναι το κριτήριο της 
ψήφου, να καταδικάσουν όλα εκείνα τα κόμματα που 
έβαλαν το χέρι τους, τόσο απο κυβερνητικές θέσεις ή 
στήριξαν με την ψήφο τους το τσάκισμα της ζωής μας. 
Ταυτόχρονα να στηρίξουν τις δυνάμεις που στάθηκαν 
δίπλα μας και θα συνεχίσουν να είναι στους νέους αγώ-
νες, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των εκλογών. Με 
τους αγώνες μας καταφέραμε να κερδίσουμε τη μη 

περικοπή των συντάξεων από 01-01-2019, να αποκρού-
σουμε την μείωση του αφορολόγητου από το 2020, να 
κερδίσουμε το πενιχρό επίδομα που η κυβέρνηση ονό-
μασε 13η σύνταξη, την αποκατάσταση των συντάξεων 
χηρείας. Δεν ξεχνάμε, δεν υιοθετούμε την λογική ότι 
έγινε - έγινε. Θα συνεχίσουμε τις διεκδικήσεις με ακόμα 
μεγαλύτερη ορμή ανεξάρτητα από το ποιο κόμμα θα 
βρεθεί στο τιμόνι της κυβέρνησης. ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΑΛΕΥ-
ΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:  Κατάργηση του νόμου Κατρού-
γκαλου.  Διεκδικούμε ότι μας έχει αφαιρεθεί.  Επαναφο-
ρά 13ης - 14ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ.  Αυξήσεις σε 
όλες τις συντάξεις.  Αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν 
σύστημα υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.  
Ουσιαστικά και άμμεσα μέτρα προστασίας των ανέρ-
γων.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Με ανακοίνωσή της συμπαραστέκεται στο δίκαιο 
αγώνα των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης για να 
βρεθεί τώρα λύση για τους πυρόπληκτους εστιακούς 
φοιτητές και ταυτόχρονα απαιτούν και διεκδικούν :

* Να δοθεί τώρα το επίδομα ενοικίου που είχαν 
δεσμευτεί κυβέρνηση και ΙΝΕΔΙΒΙΜ, για όλους τους 
εστιακούς φοιτητές, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να 
βρουν σπίτι πριν την έναρξη της εξεταστικής.

* Να παρθούν άμεσα όλα τα μέτρα με ευθύνη της 
κυβέρνησης και του Πανεπιστημίου, προκειμένου οι 
εστιακοί φοιτητές να παραμείνουν στα ίδια ξενοδοχεία 
αν δεν υπάρξει η λύση του επιδόματος.

* Αύξηση των θέσεων που δικαιούνται στέγαση. Να 
ανοίξουν νέες θέσεις για τους πρωτοετείς φοιτητές.

* Κανένα ενοίκιο στους εστιακούς φοιτητές! Οι φοι-
τητές δεν είναι πελάτες!

* Αντικατάσταση όλων των συγγραμμάτων που κατα-
στράφηκαν στην πυρκαγιά.

Είναι τεράστιες οι ευθύνες τόσο της κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ, όσο και των διοικήσεων του Πανεπιστημίου 
Κρήτης που δεν φρόντισαν να στεγάσουν τους φοιτη-
τές σε κατάλληλα, ασφαλή και σύγχρονα κτήρια και 
αδιαφόρησαν για την κατάσταση που επικρατεί στις 
εστίες του πανεπιστημίου. Επιπλέον, είναι τραγικό που 
σχεδόν ένα χρόνο μετά την πυρκαγιά στις εστίες, δεν 
έχει βρεθεί μόνιμη λύση για τους φοιτητές, οι οποίοι 
μέσα στην χρονιά αρκετές φορές αντιμετώπισαν την 
πιθανότητα να βρεθούν χωρίς στέγη.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΙΚΑ  ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΥΠΟ
Τα μέλη του σωματείου μας που συνήλθαμε σε γενι-

κή συνέλευση την 12/06/2019 στην αίθουσα του εργατι-
κού κέντρου Ελευσίνας αποφασίσαμε τα παρακάτω:

1) Η πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχί-
ζετε σε βάρος των συνταξιούχων με την στήριξη της ΕΕ 
του ΔΝΤ και της ΝΔ και των άλλων  αστικών πολιτικών 
κομμάτων . Μας εμπαίζουν ξεδιάντροπα όταν μιλάνε για 
καθαρή έξοδο από τα μνημόνια γιατί τα μέτρα που 
ψήφισαν τα ψήφισαν να μείνουν για πάντα. Μας εμπαί-
ζουν επίσης ξεδιάντροπα όταν βαφτίζουν τα ψίχουλα 
που μας έδωσαν άλλοι 13η σύνταξη και άλλοι επίδομα 
και σταδιακά μετατρέπουν τους συνταξιούχους σε 
ζητιάνους. Βαφτίζουν τη ζητιανιά πολιτική για τους 
αδύνατους.

2) Δεν θα ανεχτούμε αυτήν την κατάσταση. Θα παλέ-
ψουμε να μην εφαρμοστούν στη ζωή οι νόμοι εκτρώμα-
τα που ψηφίστηκαν στη βουλή. Να σταματήσει ο 
εμπαιγμός ότι τώρα τελείωσαν τα δύσκολα. Τα δύσκο-
λα τώρα αρχίζουν. Σε κάθε αξιολόγηση που θα μας 
κάνουν κυβέρνηση και δανειστές, θα παίρνονται και νέα 
μέτρα εις βάρος μας και εις βάρος του λαού. Με τους 
νόμους που τους βαφτίζουν ανάπτυξη θα εξαφανίσουν 
ότι έχει απομείνει από τα δικαιώματά μας για να φου-
σκώσουν τις τσέπες των μεγαλοεπιχειρηματιών των 
τραπεζιτών και των δανειστών. Δεν σκύβουμε το κεφά-
λι! Θα παλέψουμε για δρόμο ανάπτυξης που στόχο θα 
έχει όχι την αύξηση των κερδών του κεφαλαίου αλλά τις 
πραγματικές ανάγκες του λαού και της χώρας μας.

Απαιτούμε:
• Να καταργηθεί ο νόμος ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ. Κανέ-

νας επαναυπολογισμός σε κύριες και επικουρικές 
συντάξεις. Να μην εφαρμοστούν τα σχέδια των ΣΥΡΙ-
ΖΑ & ΝΔ για νέο ασφαλιστικό νόμο, τύπου ΠΙΝΟΣΕΤ. 
που θα αφαιρεί τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλι-
σης παραδίνοντάς την στους ιδιώτες.

• Να καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ , η Εισφορά Αλληλεγγύ-
ης για τους συνταξιούχους να μειωθεί ο συντελεστής 
φορολόγησης.

• Αποκατάσταση των συντάξεων στα προ κρίσης 
επίπεδα. Να αποδοθούν άμεσα η 13η & 14η σύνταξη.

• Άμεσα να επανέλθουν οι συλλογικές συμβάσεις 
γιατί οι συνέπειες θα είναι μεγάλες όχι μόνο για τους 
εργαζόμενους αλλά και για τους συνταξιούχους.

• Να παρθούν άμεσα μέτρα για την πλήρη στελέ-
χωση σε προσωπικό και εξασφάλιση υλικού εξοπλι-
σμού στο Θριάσιο νοσοκομείο και στις πρωτοβάθμιες 
μονάδες υγείας στην Ελευσίνα.

• Να δημιουργηθεί Κέντρο Υγείας στη Μάνδρα και 
περιφερειακό ιατρείο στη Μαγούλα και στις Εργατι-
κές Κατοικίες.

3)Θα συνεργαστούμε με σωματεία των συνταξιού-
χων άλλων ταμείων.

• Θα ανταποκριθούμε στα όποια καλέσματα της 
ομοσπονδίας μας και των συνεργαζόμενων με αυτή 
ομοσπονδιών στα πλαίσια της ΣΕΑ

• Θα συνεργαστούμε με τα άλλα ταξικά σωματεία 
της περιοχής μας στην ταξική κατεύθυνση πάλης του 
ΠΑΜΕ

• Θα παλέψουμε για την ακόμα καλύτερη οργάνω-
ση των συνταξιούχων και θα ανταποκριθούμε στους 
αγώνες για να γίνει ο λαός νοικοκύρης στον τόπο του, 
χωρίς να κάνουν κουμάντο δανειστές και τοκογλύφοι.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΙΚΑ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

Με ανακοίνωσή του το σωματείο κάλεσε «στη συγκέ-
ντρωση τη Δευτέρα 24 Ιούνη στο Εργατικό Κέντρο 
Κοζάνης. Θα μιλήσει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Συνταξιούχων ΙΚΑ  Δήμος Κουμπούρης».

Συνάδελφοι, -σες,
Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα  για σταθερότητα, 

ανάπτυξη, προοδευτικές λύσεις κρύβουν και θολώνουν 
σκόπιμα την αλήθεια, ότι και μετά τις εκλογές τα μνημό-
νια, οι εφαρμοστικοί νόμοι, τα μέτρα επιτήρησης, τα 
ματωμένα πλεονάσματα, όλες οι περικοπές θα  είναι 
εδώ, θα εφαρμόζονται και θα έρχονται νέα μέτρα. Στό-
χος τους η παραπέρα αύξηση των ορίων ηλικίας για 
συνταξιοδότηση, μετατροπή των συντάξεων σε προνοι-
ακά επιδόματα, με την κατάργηση σε ό,τι έχει απομείνει 
από τον κοινωνικό χαρακτήρα της Ασφάλισης. Οποια-
δήποτε κυβέρνηση και να προκύψει στις 7 Ιούλη, τα 
αντιλαϊκά μέτρα θα παραμείνουν. Οι νόμοι τους θα είναι 
εδώ, τα μνημόνιά τους θα είναι εδώ.

Πάνω στις ανελέητες περικοπές της ΝΔ και του 
ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ πρόσθεσε τις δικές του, και μάλιστα 
τη δική του επίθεση την έντυσε με τα χρώματα της «ισο-
νομίας» και της «δικαιοσύνης».

Με  το νόμο Κατρούγκαλου, μόνο την τετραετία 2016 
- 2019 οι μειώσεις σε παλιές και νέες συντάξεις εκτιμή-
θηκαν σε 8,2 δισ. ευρώ. Ειδικά δε για τις νέες συντάξεις 
οι μειώσεις αυτές θα είναι πολλαπλάσιες και σε βάθος 
χρόνου ανέρχονται σε δεκάδες δισ. ευρώ, γεγονός που 
αποσιωπά η προπαγάνδα του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε, οι ίδιοι 
ομολογούν ότι με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουν να 
ρίξουν τη συνολική συνταξιοδοτική δαπάνη από το 
17,3% του ΑΕΠ το 2016 στο 13,4% το 2020 και στο 12% 
το 2030, προσφέροντας τις καλύτερες υπηρεσίες στο 
κεφάλαιο και τους δανειστές.

Συνάδελφοι δεν εφησυχάζουμε, δεν μας 
ξεγελούν οι ψεύτικες υποσχέσεις. Τις 

απάτες του δικομματισμού τις γευτήκαμε 
όλα τα προηγούμενα χρόνια, από όλες 

τις κυβερνήσεις. Τα ίδια ισχύουν και για 
τη σημερινή. Έχουμε πλούσια πείρα αγώ-

νων και αποτελεσμάτων. Επιμένουμε 
στην διεκδίκηση όλων των πάγιων αιτη-
μάτων μας. Θα αντιπαλέψουμε κάθε νέα 

αντιασφαλιστική πολιτική.
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δεν εκφράζεται μέχρι τώρα 
με πολιτική στάση από την 
πλειοψηφία του λαού. Δεν 
εκφράζεται πρώτα και 
κύρια με συνειδητοποίηση 
πως η «αλήθεια» αυτή πρέ-
πει να ανατραπεί. Να γίνει 
συνείδηση οργάνωσης και 
συμμετοχής στους αγώνες 
αντίστασης και απόκρου-
σης των αντεργατικών 
πολιτικών, που απορρέουν 
από αυτή την «αλήθεια». 

Να γίνει πολιτική συνείδη-
ση ανατροπής της όχι 
απλά με την ψήφο κάθε 
τέσσερα χρόνια, αλλά με 
την καθημερινή αγωνιστι-
κή ψήφο υπέρ των λύσε-
ων που προβάλλονται 
από το ταξικό εργατικό 
και λαϊκό κίνημα σε όφε-
λος του λαού, με την 
απαλλαγή του από τους 
«ίδιους κι απαράλλα-
χτους» και τα οικονομικά 
αφεντικά τους.

Πένθος

Στίς 5 Ιούνη πέθανε ο 
πρώην πρόεδρος του 
Σωματείου Συνταξιούχων 
ΙΚΑ Ν. Σερρών ΔΑΛΙΣΚΑΣ 
ΝΙΚΟΣ.

Ο συνάδελφος Δαλί-
σκας ήταν πολλά χρόνια 
πρόεδρος του Σωματείου 
Συντξιούχων ΙΚΑ Ν. Σερ-
ρών. Επίσης πρίν συνταξι-
οδοτηθεί, ήταν πρόεδρος 
του Σωματείου Ελαιοχρω-
ματιστών Ν. Σερρών.

Ο συνάδελφος Νίκος, 
από μικρό παιδί βγήκε στο 
μεροκάματο, για να συμ-
βάλλει στα οικονομικά της 
οικογενειάς του.

Ένιωσε στο πετσί του 
την καπιταλιστική εκμε-
τάλλευση και συνειδητο-
ποίησε ότι η εργατική 
τάξη, μόνο με την ενότητα 
και τον αγώνα της, όχι 
μόνο θα βελτιώσει τις 
συνθήκες διαβίωσης της, 

αλλά θα απαλλαγεί μια 
γιά πάντα απο την καπιτα-
λιστική βαρβαρότητα, 
καταργώντας την εκμε-
ταλλευση ανθρώπου απο 
άνθρωπο.

Ήταν βαθιά πεπεισμέ-
νος ότι αυτό μπορεί να 
γίνει μόνο με την επανά-
σταση, την επιβολή της 
επαναστατικής εξουσίας 
της εργατικής τάξης.

Γιαυτό εντάχτικε στο 
ΚΚΕ το κόμμα της εργατι-
κής τάξης.

Τον τιμημένο αυτό 
τίτλο τον κράτησε επάξια 
μέχρι το τέλος της ζωής 
του, χωρίς ταλαντεύσεις 
και υποχωρήσεις.

Η βαθιά του πίστη για 
το δίκιο της εργατικής 
τάξης και η βεβαιότητά 
του ότι ο ταξικός αντίπα-
λος δεν είναι ανίκητος 
ήταν που τον ατσάλωσαν 
και έγινε συνειδητός και 
πρωτοπόρος συυνδικαλι-
στής, αγαπητός πρόε-
δρος του Σωματείου και 
θετικό παράδειγμα για 
όλους μας.
Καλό ταξίδι Νίκο,
Εμείς συνεχίζουμε αταλά-
ντευτα το δρόμο που αλύ-
γιστος περπάτησες.

Η Διοίκηση του Σωματείου 
Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Σερρών

Το δόγμα «νόμος και τάξη» 
ενισχύεται

Κι άλλη… αμερικάνικη 
ανάπτυξη

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επικύρωσε την εξαγορά και 
των Ναυπηγείων Ελευσίνας (μετά τα Ναυπηγεία Σύρου) 
του ομίλου Ταβουλάρη από την αμερικάνικη ΟΝΕΧ. Δεν 
θα μπορούσαν βέβαια να χαλάσουν το χατίρι του αμε-
ρικανού πρέσβη, που με περίσσια επιμονή απαιτούσε 
την απόφαση αυτή. Ούτε φυσικά του «διαβολικά 
καλού» Τρραμπ, που μαζί του τα είχε συμφωνήσει ο 
Τσίπρας στην πριν τρία χρόνια επίσκεψη και συνάντησή 
του με τον αμερικανό πρόεδρο. Δεν ξέρουμε ακόμα τι 
διευκολύνσεις και τι δουλειές θα εξασφαλίσει η ΟΝΕΧ 
από το ελληνικό κράτος, όπως αυτές που είχε για τα 
Ναυπηγεία στο Νεώριο της Σύρου. Το βέβαιο είναι πως 
το μέλλον των εργαζομένων στην Ελευσίνα είναι το ίδιο 
υποθηκευμένο όπως εκείνο των εργαζομένων στη 
Σύρο, όπου ακόμα δουλεύουν μέσω εργολάβων, χωρίς 
σταθερή και μόνιμη εργασία, εξασφαλισμένους 
μισθούς. Στην Ελευσίνα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ φρόντισε 
να τους «εξασφαλίσει» δουλειά μέχρι το Σεπτέμβρη, 
οπότε τελειώνουν οι εργασίες του προγράμματος για 
το πολεμικό ναυτικό. Ποια θα είναι η τύχη τους μετά, τι 
θα κάνει η ΟΝΕΧ, είναι άγνωστο, δεν δεσμεύεται από 
πουθενά, ενώ ο απερχόμενος Ταβουλάρης χρωστάει 
στους εργάτες 17 εκατομμύρια από δεδουλευμένα.

Με τον τρόπο αυτό θα υλοποιηθεί για τους εργαζό-
μενους στη χώρα μας η «δίκαιη ανάπτυξη» του ΣΥΡΙΖΑ 
και της ΝΔ. Σύντομα θα ξεφουσκώσει και το ψέμα 
αυτό, θα αποκαλυφθεί η απάτη. Εμείς θα είμαστε εδώ.

Το επιπλέον στοιχείο 
που προστίθεται στο πρό-
γραμμα της ΝΔ, είναι 
αυτό της ενίσχυσης του 
δόγματος «νόμος και 
τάξη». Ένα από τα πρώτα 
μέτρα της νέας κυβέρνη-
σης είναι η κατάργηση 
του πανεπιστημιακού 
ασύλου (π.α). Κι εδώ απο-
δείχνεται ο προβοκατόρι-
κος ρόλος των διάφορων 
ομάδων «αντιεξουσια-
στών», που επιτέλους η 
δράσης τους… δικαιώνε-
ται μετά από τόσα χρόνια. 
Γιατί βέβαια όλοι ξέρουμε 
πως το π.α. δεν προστά-
τευε την ανεξέλεγκτη(;) 
δράση αυτών των περίερ-
γων ομάδων, αφού ήταν 
φανερό πως το… άσυλό 
τους το εξασφάλιζαν με 
άλλες μεθόδους. Το γεγο-
νός λχ ότι αυτές οι ίδιες 
ομάδες έχουν ένα δεύτε-
ρο άσυλο στα Εξάρχεια, 
στο οποίο η αστυνομία 
δεν πλησιάζει καν, απο-
δείχνει πως το πρόβλημα 
δεν είναι τα πανεπιστήμια, 
αλλά οι μηχανισμοί που 
κρύβονται πίσω από τους 
διάφορους «μπαχαλάκη-
δες». Το π.α. προστάτευε 
το δικαίωμα κύρια του 
φοιτητικού κινήματος να 

οργανώνει τη δική του 
αυτοτελή παρέμβαση στα 
πανεπιστημιακά πράγμα-
τα, τους αγώνες του ενά-
ντια στην πολιτική των 
κυβερνήσεων που ήθελαν 
να καταργήσουν το δημό-
σιο χαρακτήρα της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης, να 
απαξιώσουν το επίπεδο 
του γνωστικού αντικειμέ-
νου των πανεπιστημίων, 
σε μια προσπάθεια να το 
εξισώσουν με εκείνο των 
ιδιωτικών κολλεγίων και 
υποβαθμισμένων παραρ-
τημάτων ξένων πανεπι-
στημίων, που λειτουργούν 
στη χώρα μας πολλά χρό-
νια.

Το δόγμα αυτό το 
έχουμε αισθανθεί κι εμείς 
οι συνταξιούχοι στο πετσί 
μας και επί ΝΔ- ΠΑΣΟΚ 
και επί ΣΥΡΙΖΑ. Κι όσο θα 
ανοίγουμε τη δράση μας 
για ανάπτυξη περισσότε-
ρων και μεγαλύτερων 
αγώνων ενάντια και στην 
κυβέρνηση αυτή, τόσο θα 
επικρέμαται πάνω από τα 
κεφάλια μας η εφαρμογή 
του με σκληρότερες χρή-
σεις. Όμως τα «βουνά 
είναι μαθημένα από χιό-
νια» και δεν λυγίζουν από 
την απειλή αυτή.

Πρόσφατα μια αμερι-
κάνικη εταιρία ερευνών 
και η τράπεζα UBS έδω-
σαν στη δημοσιότητα 
στοιχεία για την κατανομή 
του πλούτου στις ΗΠΑ 
στη δεκαετία 2008- 2018. 
Τι λένε λοιπόν  αυτά: Στο 
διάστημα αυτό οι δισεκα-
τομμυριούχοι από 267 
αυξήθηκαν στους 607(!!!), 
απ’ όταν η οικονομία 
μπήκε σε κρίση και αφού 
πέρασε στην ανάπτυξη. 
Αντίθετα οι αμερικανοί 
πολίτες που έχουν ανάγκη 
των «κρατικών κουπονιών 
σίτισης» -δηλαδή ένα 
πιάτο φαΐ- έφτασαν στα 
39 εκατομμύρια, αυξήθη-
καν κατά 40%, ενώ οι 
χαμηλόμισθοι δυσκολεύο-
νται όλο και περισσότερο 
να επιβιώσουν με τους 
συνέχεια μειούμενους 
μισθούς και το υψηλό 
κόστος ζωής (πχ νοίκια). 
Σε συνολικό επίπεδο, το 
1/5 του πληθυσμού (οι 
πλούσιοι) κατέχει το 88% 
του εθνικού πλούτου των 
ΗΠΑ, ενώ τα υπόλοιπα 4/5 
μόλις το 12%. Σε αριθμη-
τικά στοιχεία, με πληθυ-
σμό περίπου 350 εκατομ-
μύρια, τα 70 εκατομμύρια 
κατέχουν αυτό το 88% 
ενώ τα υπόλοιπα 280 το 
μίζερο 12%. Να σημειώ-
σουμε εδώ πως στο 1/5 
των πλουσίων συγκαταλέ-
γονται και εκατομμύρια 
στελεχών επιχειρήσεων, 
που δεν είναι εκατομμυρι-
ούχοι, έχουν όμως υψη-
λές ετήσιες αμοιβές γύρω 
στα 200- 300.000 δολά-
ρια.

Ακόμα στη Νέα Υόρκη 
οι άστεγοι που κοιμούνται 
σε «δημόσια καταφύγια» 
(δεν υπολογίζονται όσοι 
κοιμούνται στους δρό-
μους, στις γέφυρες, στα 
πάρκα) αυξήθηκαν κατά 
70% μέσα στη δεκαετία. 

Δεν ξέρουμε αν ο πρό-
εδρος των ΗΠΑ Ντ. 
Τρραμπ, συγκαταλέγεται 
στους δισεκατομμυριού-
χους, πάντως εκατομμυ-
ριούχος είναι σίγουρα. Κι 
αυτός ο άνθρωπος ζει στη 
χλιδή, όταν εκατομμύρια 
συμπατριώτες του βιώ-
νουν στην εξαθλίωση 

κυριολεκτικά. Κι είναι 
πρόεδρός τους!! 

Αυτή είναι η πιο σημα-
ντική πλευρά της… άμε-
σης δημοκρατίας, που 
υπάρχει σε όλο τον καπι-
ταλιστικό κόσμο. Η Οικο-
νομική. Όπου βέβαια κάθε 
άλλο παρά δημοκρατία 
υπάρχει. Αυτή που καθη-
μερινά επιβεβαιώνει την 
ισχύ του δόγματος, πως 
στον καπιταλισμό και σε 
περιόδους κρίσης και σε 
περιόδους ανάπτυξης «οι 
φτωχοί γίνονται φτωχότε-
ροι και οι πλούσιοι- πλου-
σιότεροι».

Σ’ αυτή τη μορφή ανά-
πτυξης μας καλούν τα 
κόμματα της αστικής 
τάξης να στηρίξουμε τις 
ελπίδες μας εμείς, ο ελλη-
νικός λαός, για να ξεπε-
ράσουμε τα προβλήματά 
μας και να ωφεληθούμε. 
Να μοιραστούμε τον 
πλούτο πιο δίκαια με 
τους… βιομήχανους, τους 
τραπεζίτες και τους εφο-
πλιστές. Τους μετόχους 
της COSCO, της ΟΝΕΧ, 
της ΕΧΧΟΝ, της TOTAL, 
της FRAPPORT και των 
άλλων καρχαριών. 

Στην ανάπτυξη όπου 
το 1/10 των ελλήνων… 
πατριωτών βιομηχάνων 
και λοιπών παράσιτων 
(μαζί με τους ξένους 
επενδυτές που θα ανα-
γορεύονται σε… εθνι-
κούς ευεργέτες, μόλις 
κάνουν επενδύσεις στην 
Ελλάδα) θα καρπώνεται 
το μεγάλο μερίδιο του 
πλούτου και ο λαός θα 
αρκείται σε κάποια 
ψίχουλα, για να επιβιώ-
νει.

Αυτή η κατάσταση μας 
υποχρεώνει να παραμεί-
νουμε σταθεροί, απόλυτα 
δεσμευμένοι στο στόχο 
των αγώνων μας να 
πάρουμε την υπόθεση 
«ανάπτυξη» στα δικά μας 
εργατικά και λαϊκά χέρια, 
να καρπωθούμε αποκλει-
στικά όλο τον πλούτο, 
που εμείς παράγουμε 
απαλλαγμένοι από τα 
παράσιτα-ληστές του 
κόπου και του ιδρώτα των 
εργαζομένων.

ΗΠΑ: τα αποτελέσματα 
της δικής τους ανάπτυξης

Που διαφέρουν
ΣΥΡΙΖΑ- ΝΔ και οι άλλοι 

κολαούζοι τους;
συνέχεια από τη σελ. 3

Δεν περιμένουμε αντιπολίτευση 
με φιλολαϊκό προσανατολισμό 
από εκείνους, που εφάρμοσαν 
τα δύο πρώτα μνημόνια, έφε-

ραν το τρίτο, ψήφισαν το νόμο 
Κατρούγκαλου.

Η λαϊκή αντιπολίτευση θα 
εκφραστεί στους δρόμους των 
αγώνων από το ταξικό εργατικό 
και λαϊκό κίνημα. Οι συνταξιού-

χοι θα είμαστε στην πρώτη 
γραμμή.

Η ανάπτυξή τους είναι μια 
απάτη. Δίκαιη μοιρασιά του 

πλούτου στον καπιταλισμό δεν 
υπάρχει. Υπάρχει μόνο η εκμε-
τάλλευση της εργατικής τάξης 
και των εργαζομένων από το 

μεγάλο κεφάλαιο, η κλοπή του 
κόπου και του ιδρώτα τους από 
τα παράσιτα τους καπιταλιστές. 
Φιλολαϊκή ανάπτυξη μπορεί να 
υπάρξει, μόνο αν αυτή περάσει 
στα χέρια των εργαζομένων και 

του λαού.

Αυτοδύναμη Ελλάδα
δεν μπορεί να υπάρξει μέσα

στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ.
Μόνο η έξοδος και η απεμπλο-

κή από τους μηχανισμούς 
αυτούς θα αποτελέσει βάθρο 

για την αυτοδυναμία της 
χώρας και του λαού μας.
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Οι ενεργειακοί πόροι της 
χώρας μας και ο λαός

Χαράς ευαγγέλια στη ΝΔ, στον ΣΥΡΙΖΑ και στους 
άλλους. Οι ενεργειακοί πόροι της χώρας μας μπήκαν κι 
αυτοί στο δρόμο της… ανάπτυξης. Ήδη η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ σε μια από τις τελευταίες πράξεις της υπέγρα-
ψε σύμβαση για την παραχώρηση των «οικοπέδων» 
στην Κρήτη σε κοινοπραξία της αμερικάνικης EXXON 
(40%), της γαλλικής TOTAL (40%) και των ΕΛΠΕ (20%) 
για έρευνα και εκμετάλλευση. Αν ισχύουν οι εκτιμήσεις 
για τον όγκο των κοιτασμάτων, μπορούμε με σιγουριά 
να πούμε πως, κύρια οι δυο μεγάλες πολυεθνικές θα 
εξασφαλίσουν τεράστια κέρδη. 

Κι επειδή ένα από τα «δυνατά» επιχειρήματα των 
κυβερνήσεων είναι το όφελος, που θα προκύψει για το 
λαό, ο οποίος θα έχει μπόλικη ενέργεια για τις ανάγκες 
του, ας δούμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Η πλήρης απε-
λευθέρωση της αγοράς στα ορυκτά καύσιμα, που 
επέτρεψε, μαζί με την «δημοσίων συμφερόντων» ΕΚΟ, 
να αναπτυχθούν και οι άλλες εταιρίες με δίκτυα, κατέ-
ληξε τα καύσιμα στη χώρα μας να είναι τα ακριβότερα 
στην Ευρώπη, φυσικά και λόγω της υπερφορολόγη-
σης. Μάλιστα η ΕΚΟ είναι η πιο ακριβή(!!).

Στον τομέα των ΑΠΕ (ανανεώσιμες πηγές ενέργει-
ας) το κόστος της επιχειρηματικής δράσης των ιδιω-
τών έπεσε στις πλάτες των καταναλωτών ηλεκτρικής 
ενέργειας με την επιβολή του αντίστοιχου τέλους. Η 
ΔΕΗ, με διάφορους τρόπους έχει επιβάλλει όλα τα 
προηγούμενα χρόνια αυξήσεις τιμολογίων, ετοιμάζεται 
για νέες, ενώ σφίγγει τη θηλιά στο λαιμό των κατανα-
λωτών που αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαρια-
σμούς τους.

Ας δούμε όμως και ένα παράδειγμα από άλλη χώρα, 
πλουσιότερη μάλιστα σε ορυκτά καύσιμα από τη δική 
μας. Στη Νιγηρία, δυο φορές, μία το 2012 και μία πριν 
15 μέρες, σκοτώθηκαν 154 άνθρωποι και τραυματίστη-
καν πάνω από 50, όταν σε ανατροπές βυτιοφόρων, 
προσπάθησαν να μαζέψουν με δοχεία(!!!) το πετρέλαιο 
που χυνόταν, αλλά πήρε φωτιά και εξερράγη. Είναι 
σχετικά πρόσφατες άλλωστε οι λαϊκές εξεγέρσεις ενά-
ντια στις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων. Η ενεργει-
ακή φτώχεια του λαού της πλούσιας σε κοιτάσματα και 
αποθέματα Νιγηρίας δεν διαφέρει από αυτή στη χώρα 
μας, όπου χιλιάδες νοικοκυριά δεν μπορούν να έχουν 
ηλεκτρικό ρεύμα και χρωστάνε λογαριασμούς. Αυτά 
θα είναι τα ενεργειακά «ελέη» που θα… ωφεληθεί ο 
λαός μας από τα αντίστοιχα κοιτάσματα. Αυτός θα 
συνεχίσει να είναι ενεργειακά φτωχός και τα μονοπώ-
λια θα θησαυρίσουν.

Dear calendar.
Αγαπητό μου ημερολόγιο.

Σε λίγες μέρες έχουμε 
(το τονίζω: έχουμε) εκλο-
γές εδώ στην Ελλάδα μας 
(το τονίζω: μας). Περιττό 
να σου τονίσω πόσο υπεύ-
θυνος νιώθω γι’ αυτές, 
αφού αισθάνομαι εδώ και 
αρκετό καιρό ελληναράς, 
τόσο μου έχει κλέψει την 
καρδιά αυτή η χώρα. Περι-
μένω με μεγάλη ανυπομο-
νησία τα αποτελέσματα, 
παρ’ όλο που απ’ ότι φαίνε-
ται πρωθυπουργός θα γίνει 
ο Κυριάκος. Ίδωμεν. Ας 
συνεχίσω με τα πεπραγμέ-
να μου.

18 Ιούνη 2019: Πήγα 
στο Στεφανοβίκειο, στο 
Βόλο να επιθεωρήσω την 
βάση των ελικοπτέρων μας 
και να παραστώ στην 
παράδοση, σαν δώρο, στην 
ελληνική αεροπορία καμιά 
δεκαριά παλιοελικοπτέ-
ρων, που τα είχαμε για 
πέταμα. Ε δεν θα δίναμε 
τζάμπα καινούργια. Εκεί με 
ρωτήσανε για τις τουρκι-
κές διεκδικήσεις στην περι-
οχή της Κύπρου κι εγώ 
απάντησα για άλλη μια 
φορά, πως τώρα είναι η 
ώρα για διάλογο, αφού 
«ΗΠΑ και ΕΕ μοιράζονται 
μια προοπτική για τις εξελί-
ξεις στα ύδατα στα ανοιχτά 
της Κύπρου». Ήταν ένας 
καλυμμένος τρόπος να πω 
πως «ΗΠΑ και ΕΕ μοιράζο-
νται τα κοιτάσματα αερί-
ου». Μερικές φορές χρειά-
ζεται λίγη διπλωματία. 

Επίσης ενημέρωσα 
(εγώ, όχι ο Αποστολάκης) 
πως άρχισαν οι συζητήσεις 
για το πούλημα στις ελλη-
νικές ένοπλες δυνάμεις 

νέων πλοίων και αεροπλά-
νων F 35».

Με πληροφόρησαν πως 
κάποιοι αντιδρώντες στην 
αμερικανοελληνική φιλία 
και συνεργασία έκαναν 
συγκέντρωση έξω από το 
στρατόπεδο Γεργούλα στη 
Ν. Ιωνία. Για να πω την 
αλήθεια, δεν ξέρω που 
είναι αυτό το μέρος και το 
στρατόπεδο, θα το επισκε-
φτώ κάποια στιγμή.

19 Ιούνη 2019: Συνα-
ντήθηκα με τον Κουμου-
τσάκο της ΝΔ και τα είπαμε 
ένα χεράκι, συμφωνώντας 
σε όλα, δηλαδή αυτός συμ-
φώνησε μαζί μου. Καλό 
παιδί και μάλλον θα αναλά-
βει κάποιο πόστο στην 
κυβέρνηση που θα φτιάξει 
ο Κυριάκος μετά τις εκλο-
γές. Θα έχουμε την ευκαι-
ρία να του τα λέω πιο 
συχνά.

27 Ιούνη 2019: Μεγάλη 
μέρα η σημερινή. Μαζί με 
τον Γάλλο πρέσβη παρευ-
ρεθήκαμε στην υπογραφή 
της σύμβασης παραχώρη-
σης στην EXXON και στην 
TOTAL (δώσαμε και στα 
ΕΛΠΕ ένα 20% έτσι για 
λόγους αβροφροσύνης) 
των οικοπέδων στην Κρήτη 
για την εκμετάλλευση των 
υδρογονανθράκων από την 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τι καλό 
παιδί αυτός ο Αλέξης. 
Λίγες μέρες έμεναν πριν 
παραδώσει την πρωθυ-
πουργία κι αυτός σκεφτό-
ταν εμάς. 

2 Ιούλη 2019: Ξανασυ-
ναντήθηκα με τον Κουμου-
τσάκο της ΝΔ. Ήθελε να 
βρεθούμε για να με διαβε-
βαιώσει πως και με κυβέρ-
νηση ΝΔ η εμβάθυνση των 

ελληνοαμερικανικών σχέ-
σεων θα προχωρήσει. Του 
είπα να μην αγχώνεται και 
πως είμαι βέβαιος πως 
αυτό το έχω σίγουρο.

3 Ιούλη 2019: Ημέρα 
της Ανεξαρτησίας μας. 
Έκανα ένα σωρό δουλειές. 
Οργάνωσα δεξίωση στην 
πρεσβεία μας. Ήρθαν όλα 
τα καλά παιδιά από ΣΥΡΙ-
ΖΑ, ΝΔ και ΚΙΝΑΛ, σημερι-
νοί και αυριανοί υπουργοί, 
στρατιωτικοί, αστυνομικοί. 
Κάλεσα και μέλη της 
πρώην βασιλικής οικογέ-
νειας της Ελλάδας. Μη με 
ρωτήσεις γιατί. Σε δήλωσή 
μου στον ΑΝΤ1 είπα πως 
όλοι ενδιαφερόμαστε να 
συνεργαστούμε με τον 
Ερντογάν, να παραμείνει η 
Τουρκία προσηλωμένη στη 
Δύση. Ακόμα έδωσα συνέ-
ντευξη στο ΑΠΕ και δήλω-
σα πως όποιος κι αν εκλε-
γεί στις 7 Ιούλη κυβέρνη-
ση, θα συνεχιστεί με πολύ 
δυναμικό τρόπο η πρόοδος 
στη σχέση των δυο χωρών. 
Ακόμα ενημέρωσα για τη 
λειτουργία του «εργαστη-
ρίου για την παραπληρο-
φόρηση» που φτιάξαμε με 
υπηρεσίες της Ελλάδας, 
των Σκοπίων, της Σλοβενί-
ας και φυσικά δικές μας. Ο 
στόχος του εργαστηρίου 
είναι να αντιμετωπίσουμε 
την κακή παραπληροφόρη-
ση για τις σχέσεις μεταξύ 
των χωρών αυτών. Στο 
κάτω- κάτω αν έχει ο 
κόσμος παραπληροφόρη-
ση, αυτή να είναι η δική 
μας.

8 Ιούλη 2019: Έστειλα 
συγχαρητήρια στη νέα 
κυβέρνηση για την εκλογή 
της και αντάλλαξα μηνύμα-
τα με τον Κουμουτσάκο σε 
πολύ φιλικό μάλιστα κλίμα. 
Τον αποκάλεσα Γιώργο και 
αυτός Τζεφ, έτσι με τα 
μικρά μας ονόματα. Δεν 
θέλω να του δίνω και πολύ 
θάρρος, αλλά δεν πειράζει, 
πρώτη μέρα είναι, άστον 
να χαρεί.

9 Ιούλη 2019: Υιοθέτη-
σα και αναδημοσίευσα στο 
προσωπικό μου ιστολόγιο 
το μήνυμα του πρώην πρέ-
σβη μας Νίκολας Μπερνς 
ότι με την εκλογή της ΝΔ 
στην κυβέρνηση έχουμε 
μια «νέα μέρα για την 
Ελλάδα, αφού πετάχτηκαν 
έξω οι λαϊκιστές». Μπορεί 
να φαίνεται ότι αδειάζω τον 
Αλέξη με το μήνυμα αυτό, 
αλλά είμαι βέβαιος πως θα 
δείξει κατανόηση και δεν 
θα με παρεξηγήσει. Τόσα 
χρόνια κολλητοί είμαστε.

Ακόμα συναντήθηκα με 
τον Ντ. Χάρις και τον Ε. 
Ζεμενίδη και συζητήσαμε 
πως θα δουλέψουμε (με) 
τον Κυριάκο και τον Δένδια 
για να πάνε καλά τα πράγ-
ματα με την Κύπρο και το 
Ισραήλ.

10 Ιούλη 2019: Έστειλα 
τα συγχαρητήριά μου στην 

νέα υπουργό παιδείας Νίκη 
Κεραμέως και της είπα 
πως «υπάρχουν τόσα 
πολλά για εμάς να κάνουμε 
μαζί σε αυτόν τον χώρο». 
Το έχουμε πει πολλές 
φορές, πως μας ενδιαφέ-
ρει ιδιαίτερα το μέλλον των 
νέων παιδιών στην Ελλάδα, 
που θα δουλέψουν για το 
δικό μας μέλλον.

Την ίδια μέρα έστειλα 
μήνυμα στον υπουργό 
υγείας Β. Κικίλια λέγοντας 
και σ’ αυτόν ότι «έχουμε να 
κάνουμε δουλειές μαζί και 
με το Ελληνοαμερικανικό 
επιμελητήριο». Καλά δεν 
έκανα που τους ξεκαθάρι-
σα από την αρχή, πως ότι 
κάνουν θα το κάνουν μαζί 
μου κι όχι μόνοι τους;

Επίσης υποδέχτηκα 
τους πρώτους 9 έλληνες 
μαθητές που θα πάνε στην 
πατρίδα για να… γαλβανι-
στούν με τις αξίες των ΗΠΑ 
και τους έδωσα οδηγίες, 
πώς να συμπεριφερθούν 
στα σπίτια των αμερικάνι-
κων οικογενειών, που θα 
τους φιλοξενήσουν για ένα 
χρόνο. Το μόνο που φοβά-
μαι είναι μήπως πέσουν σε 
κανένα αμερικανόπουλο, 
που μπορεί να μπουκάρει 
στο σχολείο οπλισμένο με 
κανένα οπλοπολυβόλο και 
τους καθαρίσει. 

15 Ιούλη 2019: Συναντή-
θηκα με τον νέο υπουργό 
άμυνας Ν. Παναγιωτόπου-
λο και επιβεβαίωσα πως 
και με αυτόν «θα ενισχύ-
σουμε περαιτέρω τη 
συνεργασία μας στον 
τομέα της ασφάλειας και 
της άμυνας…». Τονίζω το 
περαιτέρω, για να δείξω 
άλλη μια φορά πως ανα-
γνωρίζω τη συνεργασία 
μου με τον Αποστολάκη, 
γιατί εμείς στις ΗΠΑ εκτι-
μάμε πως «η συνεργασία 
μας με την κυβέρνηση του 
Αλέξη ήταν καλύτερη απ’ 
ότι περιμέναμε. 

Τέλος, αγαπητό μου 
ημερολόγιο θέλω να σου 
εκμυστηρευτώ κάτι. Επειδή 
ο Λεβέντης δεν εκλέχτηκε 
ξανά στη Βουλή, δεν θα 
ξαναβρεθούμε, οπότε θα 
ησυχάσω από αυτόν τον 
μπελά. Το τι τραβούσα δεν 
περιγράφεται. Σε κάθε 
συνάντησή μας έπεφτε ο 
τσακωμός σύννεφο. Μου 
τα έσουρνε κανονικά και 
δεν τολμούσα να του αντι-
μιλήσω. Είχα απελπιστεί, 
δεν ήξερα πώς να τον αντι-
μετωπίσω. Μάλιστα το 
είχαμε συζητήσει με τον 
γερμανό πρέσβη, που κι 
αυτόν τον κατσάδιαζε ο 
Λεβέντης κάθε που βρισκό-
ντουσαν. Ευτυχώς μας 
έσωσε ο ελληνικός λαός. 
Θα του χρωστάω ευγνωμο-
σύνη και σαν απόδειξη θα 
δώσω εντολή στον Κυριά-
κο πλέον να πουλήσει στην 
ΟΝΕΧ και τα Ναυπηγεία 
Σκαραμαγκά.

Το ημερολόγιο του Πάιατ

Έχουμε ξαναγράψει για το θέμα, 
όταν υπογράφτηκε η σχετική συμφω-
νία «Στρατηγικού Διαλόγου» Ελλά-
δας – ΗΠΑ, από την κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Ποια είναι η εξέλιξη από τότε. 
Εννιά έλληνες μαθητές αναχώρησαν 
για τις ΗΠΑ, όπου στα πλαίσια του 
προγράμματος FLEX (πρόγραμμα 
ανταλλαγής μελλοντικών ηγε-
τών!!!!!), θα φιλοξενηθούν για ένα 
χρόνο σε αμερικάνικες οικογένειες 
και παράλληλα θα φοιτήσουν σε αμε-
ρικάνικα γυμνάσια και λύκεια. Αυτό 
το FLEX σε δελτίο του αναφέρει πως 
τα παιδιά αυτά θα επιστρέψουν πίσω 
στην Ελλάδα «γαλβανισμένα και 
εμπνευσμένα… να επηρεάσουν (με 
τις αμερικάνικες αξίες) θετικά τις 
πατρίδες και τις κοινότητές τους… 
για τις προτεραιότητες των ΗΠΑ 
στην περιοχή». Δηλαδή θα μας 
έρθουν πίσω αυτά τα εννιά παιδιά 
πλήρως… αμερικανάκια και θα εργα-
στούν σε «κυβερνήσεις, επιχειρήσεις, 
ΜΚΟ, εκπαίδευση και δημοσιογρα-
φία», φωνάζοντας συνεχώς «ζήτω οι 
ΗΠΑ». Μπορεί να μας βγει κανένας 
πρωθυπουργός ή υπουργός στο μέλ-
λον από τη φουρνιά αυτή ή την επό-
μενη ή μεθεπόμενη, που θα αναλαμ-
βάνει το πόστο του στην ελληνική 

κυβέρνηση, αλλά το μυαλό του θα 
είναι αμερικάνικο.  Ήδη στην νέα 
κυβέρνηση φιγουράρουν τα ονόματα 
υπουργών και υφυπουργών, που 
έχουν υποστεί τέτοιο… γαλβανισμό. 
Ασφαλώς βέβαια δεν ξεχνάμε πως 
και κάποιοι νεόκοποι πρωθυπουργοί 
και υπουργοί, χωρίς τέτοια επιμόρ-
φωση, αλλά με ένα- δυο ταχύρυθμα 
προγράμματα έγιναν τα καλύτερα 
αμερικανάκια, που πέρασαν από την 
ελληνική πολιτική σκηνή. Κι έχουν 
μέλλον ακόμα, νέοι είναι.

Θα μας βγουν αμερικάνοι προπα-
γανδιστές (δημοσιογράφοι), αμερι-
κάνοι δάσκαλοι (εκπαιδευτικοί), αμε-
ρικάνοι ΜΚΟίτες (παράσιτα που 
κάνουν αρπαχτές με τον πόνο του 
κοσμάκη) κλπ.

Θα παίρνουν τα παιδιά μας οι 
αμερικάνοι με τη σύμφωνη γνώμη 
των κυβερνήσεων ΝΔ τώρα, ΣΥΡΙΖΑ 
χτες και θα τα μετατρέπουν σε πρά-
κτορες των αμερικάνικων συμφερό-
ντων. Επί οθωμανικής κατοχής αυτό 
ονομαζόταν γενιτσαρισμός. Σήμερα 
του βάζουν το περιτύλιγμα της 
«ανταλλαγής ηγετών». Υπάρχει όμως 
και η άλλη πλευρά. Ανταλλαγή δεν 
θα υπάρχει, αφού μόνο ελληνόπουλα 
θα πηγαίνουν στις ΗΠΑ για γαλβανι-

σμό. Αμερικανάκια που θα έρχονται 
εδώ για να γαλβανίζονται με τα ελλη-
νικά συμφέροντα δεν θα υπάρξουν. 
Θα πείτε, αφού έτσι κι αλλιώς τα 
ελληνικά συμφέροντα της αστικής 
τάξης είναι συνυφασμένα και ταυτι-
σμένα με τα αμερικάνικα, οπότε 
ποιος ο λόγος να γίνει αυτό. Δίκιο 
έχετε. Δίκιο όμως θα έχουμε γενικά 
όταν θα αποκαλούμε αυτούς τους 
αυριανούς «ηγέτες» πράκτορες των 
αμερικανών . Έτσι στα ίσια, χωρίς 
δισταγμό. Όπως πράκτορες των αμε-
ρικανών είναι και όσοι δημοσιογρά-
φοι παίρνουν εντολές από την πρε-
σβεία των ΗΠΑ για το τι θα γράφουν 
και θα λένε στα ΜΜΕ, παίρνουν 
μέρος σε σεμινάρια και συσκέψεις με 
τον Πάιατ κλπ. 

Προσοχή λοιπόν στα παιδιά μας. 
Δεν κινδυνεύουν μόνο από τα ναρκω-
τικά, το ίντερνετ κ.α., αλλά και από τα 
προγράμματα αυτά. Τα αμερικάνικα. 
Που θα τα κάνουν καλούς «γιες σερ» 
και «γιες μεν». Που θα θεωρούν την 
πατρίδα τους (μας) μια ακόμη αμερι-
κάνικη πολιτεία.

Πως λέει το τραγούδι: «Έχε το 
νου σου στο παιδί, γιατί αν γλιτώσει 
το παιδί, υπάρχει ελπίδα»…

Γαλβανιστήριο αλλά… ΗΠΑ
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Στην πρώτη ομιλία του στο 
υπουργικό συμβούλιο ο Κ. 
Μητσοτάκης τόνισε πως «πρέ-
πει να αποδείξουν ότι δεν είναι 
μια ακόμη κυβέρνηση σαν τις 
προηγούμενες». Εμφανώς η 
αναφορά του ήταν απαξιωτική 
για τις κυβερνήσεις εκείνες. 
Άρα ο νέος πρωθυπουργός 
θεωρεί πως οι προηγούμενες 
κυβερνήσεις της ΝΔ- και αυτή 
του Σαμαρά στην οποία ο Κ. 
Μητσοτάκης ήταν υπουργός- 
δεν ήταν καλές, δεν αποτελούν 
παραδείγματα προς μίμηση. 
Αποτελεί αυτό μια έμμεση 
μορφή αυτοκριτικής της ΝΔ και 
του ίδιου; Να θυμίσουμε πως ο 
Κυριάκος υπερασπιζόταν σφό-
δρα την κυβέρνηση Σαμαρά 
απέναντι στην κριτική του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, παρουσιάζοντάς την σαν 
επιτυχημένη.

Επανέλαβε κι αυτός, όπως 
όλοι οι προηγούμενοι πρωθυ-
πουργοί, πως ξεκινάνε να χτί-
σουνε την Ελλάδα του 2021. 
Αυτό που απέφυγε να αναφέ-
ρει, είναι πως ότι και να χτίζε-
ται στην Ελλάδα και μετά το 
2021, θα είναι υπό εκχώρηση 
μέχρι το 2099. Και επειδή 
βέβαια αυτή η εκχώρηση δεν 
θα αφορά τους καπιταλιστές, 
επενδυτές και επιχειρηματίες- 
δεν υπάρχει περίπτωση να 
εκχωρήσουν τις επιχειρήσεις 
και τα κέρδη τους σε κανέναν-, 
αυτή θα αναφέρεται στην 
δημόσια περιουσία κάθε 
είδους και τα δικαιώματα των 
εργαζομένων και του λαού.

Ο Κυριάκος πάντως είπε και 
το πιο σύντομο προεκλογικό 
ανέκδοτο. Ότι θα υποχρεώσει 
τους εργοδότες να τηρούν την 
εργατική νομοθεσία!!! Βέβαια 
δεν ήταν και τελείως ανακριβής. 
Γιατί να μην την εφαρμόσουν οι 
βιομήχανοι; Αφού πλέον η εργα-
τική νομοθεσία δεν περιέχει 
φιλεργατικές ρυθμίσεις, είναι 
σχεδόν καθαρά αντεργατική. Με 
την έννοια αυτή η κυβέρνηση δεν 
θα χρειαστεί να τους πιέσει για 
να την εφαρμόσουν, θα το 

κάνουν μόνοι τους και με μεγάλη 
ευχαρίστηση.

Με φόντο μια «οικογενεια-
κή» φωτογραφία (περιστοιχι-
σμένος από στελέχη της ΧΑ σε 
ζωντανό τηλεοπτικό βίντεο) ο 
Μιχαλολιάκος ανακοίνωσε 
«την επιστροφή της ΧΑ στους 
δρόμους», μετά το εκλογικό 
ξεπέταγμά της από τη Βουλή. 
Κοιτώντας τη εικόνα τους 
θυμηθήκαμε την δήλωση του 
Άρη Σπίνου, μάρτυρα… υπερά-
σπισης του Μιχαλολιάκου στη 
δίκη της Χρυσής Αυγής, που 
είπε πως κάποιοι χρυσαυγίτες 
είναι βλαμμένοι, βλάκες και 
χαζοί(!!!). Έχει απόλυτο δίκιο 
ο… μάρτυρας. Μάρτυρας η 
εικόνα.

Από τον ίδιο μάθαμε επίσης 
πως «ο Μιχαλολιάκος έχει στη 
βιβλιοθήκη του 400.000 (!!) 
βιβλία, που μάλιστα τα έχει δια-
βάσει πάνω από δυο φορές!!!». 
Ας δεχτούμε πως το έχει κάνει 
μόνο δυο φορές. Άρα έχει δια-
βάσει στη ζωή του 800.000 (!!!!) 
βιβλία. Εάν υποθέσουμε πως 
άρχισε τη… μελέτη σε ηλικία 20 
χρονών, διάβασε τον τεράστιο 
αυτό όγκο βιβλίων σε 30 χρόνια 
ή κάτι περισσότερο. Δηλαδή διά-
βαζε 26.600 βιβλία το χρόνο(!!!!!) 
ή 72την ημέρα(!!!!!!), ή 3 την 
ώρα(!!!!!!!). Χωρίς σταματημό. 
Χωρίς να κοιμάται, να τρώει, να 
δουλεύει, να ασχολείται με οτι-
δήποτε άλλο. Ούτε ο σούπερμαν 
δεν μπορεί να το κάνει αυτό. 
Προφανώς ο μάρτυρας ανήκει 
στην ομάδα των χρυσαυγιτών, 
στους οποίους ο ίδιος έδωσε τον 
παραπάνω χαρακτηρισμό.

«Λάρ’σα- Λάρ’σα σε είδα και 
λαχτάρ’σα». Κάπως έτσι την 
είδαν την περίπτωση Βελόπου-
λος και Νασίκας. Και φαγώθη-
καν μεταξύ τους για τη βουλευ-
τική έδρα του νομού. Κι αυτός 
ο Βελόπουλος δεν μπορούσε 
να στείλει μια επιστολή στο 
Χριστό και να ζητήσει τη γνώμη 
του, πώς να λύσει το πρόβλη-
μα; Μια θεϊκή συμβουλή θα 
βοηθούσε σίγουρα και θα γλι-
τώνανε τα δικαστήρια. Γιατί το 
ξεφτίλισμα δεν το γλιτώσανε.

Σκοτωμός στα υπουργεία 
κατά την παράδοση- παραλαβή 
των υπουργείων από τους συρι-
ζαίους στους νεοδημοκράτες. 
Κονταροχτυπήθηκαν το «νέο με 
το παλιό», το «φως με το σκοτά-
δι», το «μέλλον με το παρελ-
θόν». Αντάλλαξαν πολύ βαριές 
κουβέντες, που δεν αρμόζουν 
στο πολιτικό… πολιτισμό τους.

Κατρούγκαλος και Δένδιας 
μετά από ένα ακατάσχετο 
υβρεολόγιο μεταξύ τους συμ-
φώνησαν πως «η εξωτερική 
πολιτική δεν προσφέρεται για 

κομματικές αντιπαραθέσεις».
Στο ίδιο κλίμα της σφοδρής 

αντιπαράθεσης Αποστολάκης 
και Ρήγας διαβεβαίωσαν τους 
Παναγιωτόπουλο και Στεφανή, 
πως «είχαν μαζί τους εξαιρετική 
συνεργασία» όταν ήταν αντιπο-
λίτευση η ΝΔ και πως «θα είναι 
απολύτως στη διάθεσή τους για 
βοήθεια σε όλα τα θέματα».

Ο Τσακαλώτος σε κατάστα-
ση ασυνάρτητης υστερίας 
έφτυσε καταπρόσωπα τον Στα-
ϊκούρα, του είπε πως «του 
αφήνει μια σημαντική παρακα-
ταθήκη έργου», ενώ ο δεύτε-
ρος έξαλλος από θυμό διαβε-
βαίωσε τον Ευκλείδη πως «θα 
οικοδομήσει πάνω σ’ αυτό». 

Εκεί που έγινε χαμός και ανα-
γκάστηκαν να παρέμβουν οι 
υπάλληλοι του υπουργείου για 
να τους χωρίσουν, ήταν όταν ο 
Δραγασάκης παρέδωσε στον 
Άδωνι, που έσπευσε αμέσως 
μετά να δηλώσει ότι «υπήρξε 
μεν πολιτική αλλαγή, αλλά το 
κράτος έχει συνέχεια και δεν 
ήρθε για να γκρεμίσει το έργο 
του προκατόχου του, γιατί δεν 
το απαξιώνει καθόλου, αφού 
πολλές από τις πρωτοβουλίες 
του απερχόμενου υπουργού 
έτυχαν και της δικής του συναί-
νεσης στη Βουλή».

Στο υπουργείο εργασίας 
υπήρξε μια πιο ήπια ατμόσφαι-
ρα, γιατί ο Βρούτσης φέρθηκε  
πολιτισμένα απέναντι σε μια 
γυναίκα, την Αχτσιόγλου. 
Αντάλλαξαν μόνο κάποια υπο-
νοούμενα και μετά συμφώνη-
σαν πως θα συνεχιστεί η εφαρ-
μογή του νόμου Βρούτση- 
Αχτσιόγλου ή Βρούτση- Αχτσι-
όγλου- Βρούτση όπως θα λέγε-
ται από δω και πέρα, μέχρι να 
ξαναέρθει η  Αχτσιόγλου και να 
γίνει Βρούτση- Αχτσιόγλου- 
Βρούτση- Αχτσιόγλου.

Για να μη σας ταλαιπωρούμε 
περισσότερο δεν θα αναφερθού-
με στα υπόλοιπα υπουργεία. Δεν 
θέλουμε να σας χαλάσουμε και 
την καλή διάθεση που έχετε απέ-
ναντι στην εθνική ομοψυχία, που 
απαιτούν οι βιομήχανοι από τα 
κόμματα και τις κυβερνήσεις 
τους.

Το γράφουμε και αλλού, 
πως ο αμερικανός πρέσβης Τζ. 
Πάιατ έστειλε συγχαρητήριο 
μήνυμα στον νέο υπουργό 
υγείας Β. Κικίλια και του είπε 
πως «έχουν να κάνουν πολλά 
μαζί» στον τομέα της υγείας, 
με την συνεργασία του ελληνο-
αμερικανικού επιμελητηρίου. 
Ανέλαβε δηλαδή από μόνος 
του τη θέση του υφυπουργού  
(ή στην ουσία του υπουργού) 
υγείας. Αν δεν ανατριχιάσατε 
ακόμη, να σας υπενθυμίσουμε 

πως στις ΗΠΑ δεν υπάρχει 
καθόλου δημόσιο σύστημα 
υγείας, είναι αποκλειστικά ιδι-
ωτικό, δηλαδή ο ασθενήσας 
είναι υποχρεωμένος να πλη-
ρώσει για τα πάντα, αν έχει. Αν 
δεν… Άραγε κάτι τέτοιο έχει 
κατά νου ο Πάιατ; Κι ο Κικίλιας;

Ο Κικίλιας μάλιστα εγκαινίασε 
τη θητεία του πραγματοποιώ-
ντας… αιφνιδιαστικές επισκέ-
ψεις σε νοσοκομεία για να διαπι-
στώσει πως λειτουργούν. Αλή-
θεια δεν ξέρει και θέλει να μάθει 
τώρα; Γιατί δεν ρώτησε τον 
Ξανθό, γιατί δεν ρώτησε τον 
Γεωργιάδη. Όσο για τα σώου 
των «αιφνιδιαστικών ελέγχων» τα 
έκαναν και οι υπουργοί του ΣΥΡΙ-
ΖΑ και μετά ρήμαξαν τα νοσοκο-
μεία. Δεν κάνει καλύτερα κανένα 
έλεγχο στις καταστάσεις των 
κενών στα νοσοκομεία και να τα 
γεμίσει με το αναγκαίο προσωπι-
κό; 

Μετά τις ΗΠΑ η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ ανακάλυψε πως με το 
Ισραήλ «μοιραζόμαστε κοινές 
αξίες και στόχους, που σκοπό 
έχουν να προωθήσουν την ειρή-
νη και την σταθερότητα στην 
περιοχή μας». Τάδε έφη Απο-
στολάκης από το Ισραήλ λίγες 
μέρες πριν εγκαταλείψει το 
υπουργείο. Καλά δεν ντρεπό-
ντουσαν και δεν ντρέπονται εκεί 
στον ΣΥΡΙΖΑ για τις απόψεις 
αυτές; Γιατί προφανώς τις 
έχουν ακόμα. Άσχετα αν τώρα 
σαν αντιπολίτευση, ίσως το παί-
ξουν και πάλι ολίγον προστάτες 
και φίλοι των Παλαιστινίων. Από 
πότε το Ισραήλ έχει τέτοιους 
σκοπούς; Γιατί, εκτός από το 
παλαιστινιακό δράμα που προ-
καλεί, αυτό που βλέπουμε σαν 
εξωτερική πολιτική του προς 
την περιοχή, είναι οι συνεχείς 
επεμβάσεις στη Συρία με βομ-
βαρδισμούς στρατιωτικών στό-
χων, η εκτόξευση απειλών κατά 
του Ιράν, η αντιπαλότητα με τον 
Λίβανο για τους ενεργειακούς 
πόρους, η υποστήριξη προς τη 
Σαουδική Αραβία στην επέμβα-
σή της στην Υεμένη κ.α. Αλλά 
είπαμε. Τα συμφέροντα πρυτα-
νεύουν, όχι φυσικά τα λαϊκά, 
αλλά των μονοπωλίων. Στο 
βωμό της εξυπηρέτησής τους 
μπορείς να κάνεις κολεγιές με 
κάθε είδους διάβολο, βαφτίζο-
ντάς τον άγγελο. Τρραμπ. Νετα-
νιάχου. Αυτοί του ταιριάζουν 
του Τσίπρα. 

Μετά τους δικούς μας έχου-
με και έναν νέο θαυμαστή των 
«δημοκρατικών αρχών και 
αξιών του ΝΑΤΟ και της ΕΕ»!!!!! 
Τον πρόεδρο της Αλβανίας Ιλίρ 
Μέτα. Αυτές επικαλέστηκε για 
να στηρίξει τα συγχαρητήριά 
του προς τους αλβανούς που 

μποϋκοτάρισαν τις δημοτικές 
εκλογές. Μας γεννήθηκε το 
ερώτημα, επειδή αυτός μάλλον 
δεν τις ήξερε, μήπως ρώτησε 
τον Αλέξη, που τις είχε γνωρί-
σει εκ βαθέων κι αυτός τον 
διαβεβαίωσε πως υπάρχουν;

Τον υπέρ πάντων αγώνα 
έδωσε η Φώφη και το ΚΙΝΑΛ, για 
να πιάσουν τον απαραίτητο 
αριθμό βουλευτών, όχι για να 
εξυπηρετήσουν τους σκοπούς 
τους, αλλά αυτούς της ΝΔ. Θα 
πείτε βέβαια, αφού ταυτίζονται 
γιατί μας δημιουργεί απορία. 
Ήθελαν να συμπληρώνουν με 
τη ΝΔ 200 βουλευτές, ώστε να 
αλλάξει ο εκλογικός νόμος και 
να μπορεί ένα κόμμα να κυβερ-
νάει με την ισχνή μειοψηφία του 
35%. Αλλά και τους 180 για να 
μπορεί να τροποποιήσει το 
σύνταγμα. Τον δεύτερο τον 
πέτυχε. Η ΝΔ μαζί με το ΚΙΝΑΛ 
έχουν 180. Αν προστεθούν οι 
βουλευτές του Βελόπουλου, 
μπορεί και του Γιάνη (με ένα ν) 
πάνε παραπάνω. Τέτοιο ξεδιά-
ντροπο ξεγύμνωμα δεν το βλέ-
πεις καθημερινά. Μας το πρό-
σφερε το ΚΙΝΑΛ.

Θα ανατυπώσουμε δυο σχό-
λια των Νιου Γιορκ Τάιμς χωρίς 
κανένα δικό μας.

Πρώτο: «Ο Μητσοτάκης έχει 
σπουδές στο Χάρβαρντ και στο 
Στάνφορντ, πρώην άνθρωπος 
της McKinsey. Για να εκλεγεί, 
χρειάστηκε να αντιμετωπίσει 
προκαταλήψεις ότι είναι πολύ 
«Αμερικανός» και πολύ τεχνο-
κράτης…»!!!

Δεύτερο: «… οι ΗΠΑ ακύρω-
σαν τη δυσαρέσκεια που είχε 
ξεκινήσει από τη στήριξή της 
στη στρατιωτική χούντα 1967- 
1974… Ο ελληνικός αντιαμερι-
κανισμός συνετρίβη σε μεγάλο 
βαθμό, με νεκροθάφτη μια αρι-
στερή κυβέρνηση»!!!

Καλό ε;
Μετά από το παραπάνω 

ασφαλώς αυθόρμητα βγαίνει το 
ερώτημα, που είναι σχετικό με 
την αναφορά του Α. Τσίπρα 
στην εισήγησή του στη συνεδρί-
αση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ 
(13/7/2019), ότι «το ζητούμενο 
δεν είναι να αλλάξουμε τις αξίες 
μας, τις ιδέες μας, τις αρχές 
μας αλλά τη φόρμα (το περιτύ-
λιγμα δηλαδή) για να υπηρετή-
σουμε καλύτερα αυτές τις 
αξίες». Ποιες αξίες και ιδέες και 
αρχές; Του αριστερού ψάλτη 
του φιλοαμερικανισμού; Γιατί 
τον δεξιό τον έχει η ΝΔ από 
χρόνια. Έλειπε ο αριστερός και 
βρέθηκε. Και υπηρέτησε άρι-
στα, όχι απλά καλύτερα, τις 
αμερικάνικες αξίες και ιδέες και 
αρχές. Good boy.

Α σ τ ε ί α  κ α ι  σ ο β α ρ ά

“ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ 
ΑΓΩΝΑΣ”

Ιδιοκτήτης:
Ομοσπονδία Συνταξιούχων

Ελλάδος-ΙΚΑ-ΕΤΜ
Εκδότης:

ΤΑΣΟΣ ΚΛΑΔΗΣ
Γραφεία:

Σωκράτους 23
(4ος όροφος)

Τ.Κ. 105 52 ΑθΗΝΑ

Τηλ.: 210 52 29 442
Fax: 210 52 29 907

Διανέμεται 
δωρεάν
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Το ποιηματάκι μας
Στο πριν το τεύχος το ‘παμε

και ήταν η αλήθεια,

ότι σε μας δεν πιάνουνε

ψέματα, παραμύθια.

Τον κόσμο κι αν γελάσανε

μία φορά ακόμα,

οι εξαιρέσεις οι πολλές 

φέρνουνε τον κανόνα.

Τα δίπολα παιχνίδια τους

ύπουλα πάντα θα ‘ναι,

μα θα ‘ρθει η μέρα σύντομα,

που πια δεν θα περνάνε.

Βρυξέλλες, ΣΕΒ και Τράπεζες

τώρα κανοναρχάνε

και το λαό στα κέφια τους 

τον φέρνουν και τον πάνε.

Όλα τα κάνουν δύσκολα,

εμπόδια μας βάζουν,

σαν βρει ο λαός το δρόμο του

πέρα πια δεν τα βγάζουν.

Στα πόδια μου εγώ γερά

πάντοτε θα πατάω,

και βήματα κάνω μπροστά,

μπροστά όλο προχωράω.

Κι ότι μ’ αγώνες κέρδισα

μ’ αγώνες θα κρατήσω.

Να μου τ’ αρπάξουν άλλη μια

δεν θα τους τα αφήσω.

Γράψαμε στο προηγού-
μενο τεύχος πως δεν 
έπρεπε να υπάρχει Παγκό-
σμια Ημέρα Παιδικής 
Εργασίας, που κρύβει την 
υποκρισία του καπιταλι-
σμού για το τεράστιο αυτό 
πρόβλημα, που ο ίδιος 
δημιουργεί. Το ίδιο θέλου-
με να διατυπώσουμε και 
για την αντίστοιχη ημέρα 
των προσφύγων. Ένα 
απλό ερώτημα. Γιατί 
υπάρχουν πρόσφυγες; 
Και δεύτερο. Ποιοι είναι οι 
υπαίτιοι που υπάρχουν; Οι 
ίδιοι που προκαλούν και 
αυτό το τεράστιο πρόβλη-
μα είναι αυτοί που υποκρι-
τικά καθιέρωσαν την 
παγκόσμια ημέρα του. Για 
να μπορούν να έχουν μια 
μέρα το χρόνο, που να 
ξεπλένουν με ψεύτικα 
δάκρυα συμπόνοιας και 
αποφάσεις χωρίς ουσια-
στικό αντίκρισμα, την 
ευθύνη και ενοχή τους για 
το ότι σε όλες τις υπόλοι-
πες 364  χιλιάδες και εκα-
τομμύρια πρόσφυγες 
αφήνουν τις πατρίδες 
τους, τα σπίτια και τις 
οικογένειές τους, με 
σκοπό να βρουν μια καλύ-
τερη τύχη εκεί, όπου ζουν 
οι υπαίτιοι των συμφορών 
τους.

Λχ την ημέρα αυτή 
έχουν και οι ΗΠΑ στο ημε-
ρολόγιό τους. Κι όμως την 
ίδια στιγμή σηκώνουν 
τείχη στα σύνορά τους για 
να εμποδίσουν την «άνοδο 
των μυρίων» προσφύγων, 
που με την διεθνή ιμπερια-
λιστική πολιτική τους προ-
καλούν. Τα στοιχεία των 
ίδιων των αμερικάνικων 
υπηρεσιών περιγράφουν 
την τραγωδία χιλιάδων 
μεταναστών, που είναι 
στοιβαγμένοι σε χώρους 
κράτησης, όπου δεν υπάρ-
χει χώρος ούτε για να 
ξαπλώνουν, ενώ έχουν 
πεθάνει δεκάδες. Το ίδιο 
ισχύει και για την ΕΕ, που 
σηκώνει τα δικά της φράγ-
ματα, για να συγκρατήσει 
τα κύματα των προσφύ-
γων, που δημιουργεί με 
την παρόμοια πολιτική της 
σε χώρες της Ασίας και 
της Αφρικής και τους υπο-
χρεώνει να διαβιούν σε 
άθλιες συνθήκες στα 
κέντρα κράτησης στα 
νησιά μας.

Κι όχι μόνο αυτό, αλλά 
εμποδίζουν εκείνους που 
θέλουν να επιστρέψουν 
στις πατρίδες τους, πχ 5,5 
εκατομμύρια Παλαιστίνι-

ους, επειδή έτσι προστά-
ζουν τα πιο ιδιαίτερα συμ-
φέροντα του Ισραήλ, που 
υποβοηθά τα ιμπεριαλιστι-
κά σχέδια.

Έτσι το 2018, με βάση 
τα στοιχεία της Ύπατης 
Αρμοστείας του ΟΗΕ, οι 
βίαια εκτοπισμένοι από τις 
πατρίδες τους ανήλθαν 
στα 70,8 εκατομμύρια. Η 
μεγάλη πλειοψηφία τους 
(67%) προέρχεται από τη 
Συρία, το Αφγανιστάν, την 
Παλαιστίνη, το Νότιο Σου-
δάν, τη Σομαλία και τη 
Μιανμάρ. Ποιο είναι το 
κοινό στοιχείο; Ότι εκεί 
ξεδιπλώνονται πολυετείς 
ιμπεριαλιστικές επεμβά-
σεις. Το ίδιο ισχύει και για 
τη Βενεζουέλα, όπου 
κύρια η επέμβαση των 
ΗΠΑ ενάντια στην κυβέρ-
νηση Μαδούρο και η πρό-
κληση εσωτερικών 
συγκρούσεων και δυσκο-
λιών διαβίωσης, έχει οδη-
γήσει 3,4 εκατομμύρια 
πολίτες της στην προσφυ-
γιά.

Φυσικά να πάρουμε υπ’ 
όψη μας πως υπάρχουν 
και μερικά εκατομμύρια 
πρόσφυγες, που ξενητεύ-
ονται τυπικά όχι κάτω από 
την πίεση τέτοιων μορφών 
βίας. Όμως αν η επιβίωση 
στη χώρα τους είναι αδύ-
νατη λόγω οικονομικών ή 
άλλων δυσκολιών κι αυτό 
αποτέλεσμα της βίας της 
εκμετάλλευσης και της 
φτώχειας που προκαλείται 
από αυτήν είναι. Τέτοιας 
μορφής πρόσφυγες είναι 
οι εκατοντάδες χιλιάδες 
νέοι έλληνες που μετανά-
στευσαν στο εξωτερικό 
στα 10 χρόνια της κρίσης. 
Αυτοί δεν περιλαμβάνο-
νται στα στοιχεία της 
έκθεσης της ΥΑ του ΟΗΕ.

Οι διαπιστώσεις του 
τύπου πως αυτός ο 
κόσμος «χρειάζεται περισ-
σότερη ασφάλεια από τον 
πόλεμο, τις συγκρούσεις 
και τις διώξεις» και τα επα-
κόλουθα κενά περιεχομέ-
νου ευχολόγια, δεν πρό-
κειται να εξαλείψουν το 
πρόβλημα, όσο θα εξακο-
λουθούν να υπάρχουν 
πόλεμοι, συγκρούσεις και 
διώξεις. Η πάλη άρα του 
διεθνούς αντιιμπεριαλιστι-
κού εργατικού και λαϊκού 
κινήματος πρέπει να δυνα-
μώσει ακόμα περισσότερο 
στην κατεύθυνση της ανα-
τροπής των αιτίων που 
προκαλούν τέτοιες απάν-
θρωπες καταστάσεις.

Οι συγκρούσεις ανάμε-
σα στα μεγαθήρια- πολυε-
θνικές συνεχίζονται με 
αμείωτη ένταση. Μάλιστα 
κάποιες φορές παίρνουν 
και εσωοικογενειακές δια-
στάσεις, αφού από τη μια 
μεριά υπάρχουν τα εθνι-
κών πλευρών μονοπωλιακά 
συμφέροντα κι απ’ την 
άλλη οι κανόνες της ελεύ-
θερης αγοράς και η ανά-
γκη προσέλκυσης ξένων 
επενδύσεων. Έτσι πρό-
σφατα η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή απέρριψε την συγ-
χώνευση των εταιριών 
σιδηροδρόμων της Γερμα-
νίας SIEMENS και της Γαλ-
λίας ALSTOM, προκαλώ-
ντας την οργή των δύο 
κυβερνήσεων. Ταυτόχρονα 
οι υπουργοί οικονομίας 
της Γερμανίας, Γαλλίας και 
Πολωνίας έστειλαν έγγρα-
φο και κάλεσαν την Κομι-
σιόν «να λαμβάνει περισ-
σότερο υπ’ όψη τον αντα-
γωνισμό σε παγκόσμιο 
επίπεδο και να προστατεύ-
ει τα στρατηγικά ευρωπαϊ-
κά συμφέροντα» έναντι 
των κινέζων και αμερικα-
νών ανταγωνιστών. Έχου-
με το φαινόμενο Γερμανοί, 
Γάλλοι και Πολωνοί στελέ-
χη της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής να στρέφονται 
ενάντια στις επιλογές των 
κυβερνήσεων και μονοπω-
λίων των χωρών τους, 
υπέρ των αμερικάνικων και 
κινέζικων, στο όνομα του 
ελεύθερου ανταγωνισμού. 
Και αντίθετα οι κυβερνή-
σεις των χωρών τους στρέ-
φονται ενάντια στις απο-
φάσεις, που τα στελέχη 
αυτά παίρνουν σε βάρος 
των ευρωπαϊκών μονοπω-
λίων και απαιτούν από 
αυτά να προκρίνουν την 
εθνική ή έστω στενά ευρω-
παϊκή προέλευσή τους 
έναντι του τελείως φιλε-
λεύθερου προσανατολι-
σμού της ΕΕ. 

Επίσης στην επιστολή 
των τριών υπουργών μπαί-
νει το ζήτημα να αυστηρο-
ποιηθούν οι κανόνες που 
επιτρέπουν σε αμερικάνικα 
μονοπώλια, ειδικά της 
ψηφιακής οικονομίας (πχ 
FACEBOOK), να εξαγορά-
ζουν ή να συγχωνεύονται 

με μικρότερες ευρωπαϊκές 
εταιρίες, ώστε να εμποδι-
στεί η αμερικάνικη κυριαρ-
χία. Να θυμίσουμε εδώ 
πως ο Κ. Μητσοτάκης σε 
προεκλογική ομιλία του 
στην Πάτρα περιχαρής 
δήλωσε, πως στην Ελλάδα 
αναπτύσσονται μικρές επι-
χειρήσεις στον κλάδο 
αυτό, που «εξαγοράζονται 
από μεγάλες εταιρίες». 
Άραγε δεν ήξερε για την 
επιστολή των τριών υπουρ-
γών, που ζητούν ακριβώς 
το αντίθετο;

Το θέμα αυτό αποτελεί 
τη μια πλευρά του προβλή-
ματος. Γιατί υπάρχει και η 
άλλη. Στη Γερμανία απέτυ-
χε η συγχώνευση της επεν-
δυτικής τράπεζας 
Deutsche Bank με την επί-
σης γερμαν ική 
Commerszbank. Οπότε η 
DB ανακοίνωσε την απόλυ-
ση 18.000(!!!) εργαζομέ-
νων σε Γερμανία, Αγγλία, 
Αμερική, Ιαπωνία με στόχο 
να μειωθούν τα λειτουργι-
κά και εργατικά κόστη 
κατά 6 δισ. ευρώ και να 
αυξηθούν τα έσοδα κατά 2 
δισ. ευρώ. Εδώ η λογική «ο 
εργαζόμενος είναι κόστος, 
που πρέπει να απαλλα-
χτούμε από αυτό» προς 
όφελος των κερδών των 
μετόχων σπάει κόκκαλα. 
Φυσικά δεν είναι η πρώτη 
φορά. Στο παρελθόν αυτή 
η τακτική έχει επαναλη-
φθεί πάρα πολλές φορές.

Από την προοπτική αυτή 
μας καλούν οι κυβερνήσεις 
και τα κόμματα του ευρω-
παϊκού και κοσμοπολίτικου 
προσανατολισμού στη 
χώρα μας να περιμένουμε 
τη σωτηρία μας. Να προ-
σμένουμε πως στο βάλτο 
που συγκρούονται τα βου-
βάλια, θα σωθούμε εμείς 
τα βατράχια. Γιατί για το 
ρόλο αυτό μας έχουν. Των 
βατραχιών. Υπάρχει όμως 
και η άλλη λύση. Να μεγα-
λώσουμε εμείς, να υψω-
θούμε στο μέγεθος των 
βουβαλιών και να πετά-
ξουμε έξω από τη χώρα 
μας τα ξένα βουβάλια, 
που μετατρέπουν την 
οικονομία της χώρας και 
του λαού σε βούρκο.
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Ο πόλεμος
των πολυεθνικών

Εργασιακές σχέσεις και
κάλπικα ταξίματα

Το σύστημα Εργάνη κατέγραψε μέσα στο μήνα Μάη 
(κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ), πως οι προσλήψεις μερικής και 
εκ περιτροπής εργασίας ήταν σε ποσοστό του συνόλου 
των προσλήψεων 50,16%, δηλαδή μία στις δύο. Αλλά 
και ένα μέρος των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης 
έχουν ημερομηνία λήξης. Ενώ χιλιάδες είναι αυτοί που 
δουλεύουν για 200-400 ευρώ το μήνα με μεγαλύτερα 
απλήρωτα ωράρια.

Γιατί αναφερόμαστε και πάλι σε ένα γεγονός έτσι κι 
αλλιώς γνωστό σε όλους. Γιατί ακούσαμε από στόμα-
τος Κ. Μητσοτάκη στις προεκλογικές ομιλίες του να 
υπόσχεται «καλές και καλά αμοιβόμενες θέσεις απα-
σχόλησης», που θα προέλθουν από την ανάπτυξη, τις 
νέες πολλές επενδύσεις κλπ. Άραγε τι εμποδίζει τους 
επενδυτές που ήδη έχουν προχωρήσει σε τέτοιες να 
δίνουν καλές και με καλούς μισθούς δουλειές; Δηλαδή 
τι θα αλλάξει και οι νέοι, επί κυβέρνησης ΝΔ, επενδυ-
τές θα διαφοροποιηθούν από τους παλιούς, επί ΣΥΡΙ-
ΖΑ, και θα αλλάξουν στάση υπέρ των εργαζομένων 
τους; Θα αρχίσουν να προσλαμβάνουν μόνιμους εργα-
τοϋπάλληλους με κατώτερους μισθούς, ας πούμε, 751 
ευρώ; Δεν θα προσφεύγουν στη μερική απασχόληση, 
στις ελαστικές σχέσεις εργασίας, στον κατώτατο μισθό 
πείνας, που ισχύει σήμερα; Έχει κάποιο μαγικό ραβδί η 
ΝΔ που θα το κουνήσει πάνω από τους επενδυτές και 
θα γίνει αυτό το… θαύμα;

Επειδή βέβαια δεν πιστεύουμε σε θαύματα, έστω κι 
αν επέλθει η επιβεβαίωση τους από τον πλέον αρμόδιο 
για τη γνησιότητά τους Βελόπουλο (Κυριάκος κι αυτός), 
θέλουμε να τονίσουμε, πως το εργατικό κίνημα δεν 
πρόκειται να παραιτηθεί από τον σταθερό στόχο πάλης 
του για μόνιμη εργασία, σταθερό ωράριο (8ωρο, 5νθή-
μερο), κατώτερο μισθό 751 ευρώ, κατοχύρωση των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων και συμβάσεων.

Ξεπουλάνε τα πάντα. Δεν θα μείνει 
τίποτα ελληνικό- λαϊκό. Όλη η χώρα 
θα ανήκει σε αμερικανούς, γάλλους, 

γερμανούς, άγγλους, κινέζους, 
ρώσους, τούρκους, καναδούς και 

κάθε άλλης πάστας και προέλευσης 
επενδυτές. Ο αληθινός λαϊκός πατρι-

ωτισμός είναι να τους διώξουμε 
όλους- και τους ντόπιους συνεργάτες 

τους- και να πάρουμε τη χώρα μας 
πάλι πίσω, στα δικά μας χέρια.


