
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑ-
ΝΩΣΕΙΣ

Σε ανακοίνωσή της (12 
Σεπτέμβρη) η ΣΕΑ των 
ΣΣΟ αναφέρει:

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΣΥΝΕ-
ΧΙΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ - ΑΠΟ-
ΦΑΣΙΣΤΙΚΑ - ΑΔΙΑΚΟΠΑ 
ΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ 
ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 

Συνεχίζουμε την αγωνι-
στική μας πορεία σταθε-
ρά. Τα προβλήματα που 
μας έχουν φορτώσει όλες 
οι κυβερνήσεις είναι εδώ. 

Ο νέος συσχετισμός 
που διαμορφώθηκε μετά 
τις πρόσφατες εκλογές με 
την εναλλαγή μεταξύ των 
δύο κομμάτων στην 
κυβέρνηση, αποτελεί 
«εγγύηση» για την συνέχι-
ση και το βάθεμα των 
αντεργατικών, αντιλαϊκών, 
αντισυνταξιουχικών  πολι-
τικών, που έχουμε γνωρί-
σει τα περασμένα χρόνια. 

Η κατάσταση δεν είναι 
ίδια με το χθες, η κυβέρ-
νηση της Ν.Δ πατάει και 

αξιοποιεί την «προίκα» 
που έλαβε από την διακυ-
βέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, για 
να συνεχίσει στον ίδιο 
δρόμο βάζοντας τον πήχη 
σύμφωνα με τις ανάγκες 
των επιχειρηματικών ομί-
λων.  Ήδη η κυβέρνηση 
έχει δώσει το στίγμα της 
με την ένταση του αυταρ-
χισμού, το ηλεκτρονικό 
φακέλωμα και μια σειρά 
αντεργατικών, αντιλαϊκών 
νομοσχεδίων και δηλώσε-
ων, αλλά και αόριστων 
υποσχέσεων για την δημι-
ουργία  προσδοκιών, με  
επιδόματα, την στιγμή 
που  το πληρωμένο συντα-
ξιουχικό εισόδημα των 
συνταξιούχων και όλα 
τους τα δικαιώματα έχουν  
κατακρεουργηθεί.   

Αξιοποιεί τον νόμο 
Κατρούγκαλου, όλη την 
αντιασφαλιστική νομοθε-
σία και ετοιμάζει την 
κατάργηση του Δημόσιου 
χαρακτήρα της κοινωνι-
κής ασφάλισης, της υγεί-

ας, την παραπέρα  εμπο-
ρευματοποίηση της, με 
την προώθηση του συστή-
ματος των «τριών πυλώ-
νων» («εθνική» σύνταξη - 
επαγγελματικά ταμεία - 
ιδιωτική ασφάλιση) για να 
κατεδαφίσει ότι έχει απο-
μείνει. 

Η 1η του Οκτώβρη έχει 
καθιερωθεί ως  παγκόσμια 
ημέρα των συνταξιούχων. 
Η Συντονιστική Επιτροπή 
Αγώνα των συνταξιουχι-
κών οργανώσεων, οργα-
νώνει πανελλαδικό 
10ήμερο αγωνιστικών 
κινητοποιήσεων με συγκε-
ντρώσεις διαμαρτυρίας 
σε όλη την χώρα. 

Δεν θα νομιμοποιήσου-
με στην συνείδησή μας ότι 
μέχρι σήμερα μας έχει 
αφαιρεθεί, να συνεχίσουν 
να μας ληστεύουν με πρό-
σχημα την κρίση ή την 
ανάπτυξη του άδικου 
εκμεταλλευτικού συστή-
ματος, που με συνέπεια 
υπηρετούν όλες οι κυβερ-

νήσεις.  
Δεν πληρώσαμε για να 

παίρνουμε επιδόματα, 
αλλά συντάξεις, δημόσια 
κοινωνική ασφάλιση, 
υγεία, για να ζούμε με αξι-
οπρέπεια.

Συνεχίζουμε την αγωνι-
στική μας πορεία. Απορρί-
πτουμε την λογική του 
«ότι έγινε-έγινε». Διεκδι-
κούμε ότι μας έχει αφαι-
ρεθεί στις συντάξεις, 
υγεία, κοινωνικές παρο-
χές, δικαιώματα, που είναι 
πληρωμένα σε όλο μας 
τον εργασιακό βίο, αλλά 
και σήμερα πληρώνουμε. 
Δεν τα χρωστάμε σε κανέ-
να δανειστή. 

Σταθερά παλεύουμε 
και απαιτούμε: 

• Να δοθούν άμεσα 
αυξήσεις σε όλες τις 
συντάξεις και να ορισθεί η 
κατώτερη σύνταξη στα 
600 ευρώ από τα 360 που 
είναι σήμερα.

• Κατάργηση του 
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συνέχεια στη σελ. 2

Ο αφοπλισμός του ταξικού εργατικού κινήματος δεν θα περάσει. Η 
οργάνωση, η συμμετοχή, η δράση μέσα από τα συνδικάτα, ο απεργια-
κός αγώνας της εργατικής τάξης κατακτήθηκαν με αίμα, φυλακές και 
εξορίες.  Τα σχέδια του μεγάλου κεφαλαίου και της κυβέρνησης θα 
μείνουν στα χαρτιά. Απαντάμε με αγώνες και κινητοποιήσεις.

1η Οκτώβρη:
Μέρα της Tρίτης Hλικίας:

το πρόγραμμα
κινητοποιήσεων της ΣΕΑ

Της... σύνταξης
Η νέα κυβέρνηση της ΝΔ με τις προγραμματικές δηλώ-

σεις, τα πρώτα μέτρα (νόμους κλπ) που πήρε, τις εξαγγελίες 
στην 84η ΔΕΘ, αλλά και φυσικά όσα (τα ίδια) θα καταθέσει 
στον προϋπολογισμό για το 2020, επιβεβαίωσε και δικαιώνει 
τις εκτιμήσεις του ταξικού εργατικού και λαϊκού κινήματος 
για την φιλομονοπωλιακή ουσία, το φιλοεργοδοτικό ταξικό 
πρόσημο και της δικής της, όπως και των προηγούμενων 
(ΝΔ, ΝΔ- ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ, ΣΥΡΙΖΑ), πολιτικής.

Τη χάραξή της πάνω στα ίδια χνάρια που έχουν αποτυπώ-
σει τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, οι ξένοι επενδυ-
τικοί όμιλοι, οι αποφάσεις της ΕΕ, οι δεσμεύσεις που έχει 
αναλάβει η χώρα απέναντι σε όλους αυτούς.

Δίνει και θα δώσει τα πάντα στο κεφάλαιο και θα μοιράσει 
κάποια ψίχουλα στο λαό, που την ίδια στιγμή θα τα παίρνει 
πίσω με άλλους τρόπους (πχ πάγωμα μισθών, αυξήσεις στα 
τιμολόγια του ρεύματος, παραπέρα ιδιωτικοποίηση στην 
υγεία, παιδεία, μεταφορές- διόδια, αστικές συγκοινωνίες 
κ.α.). Ακόμα η ιδιωτικοποίηση άλλων τομέων (πχ ύδρευση) 
θα επιφέρει νέες αυξήσεις στα τιμολόγια των αντίστοιχων 
υπηρεσιών και παροχών.

Κι ενώ στο κεφάλαιο δίνει άμεσα, φέτος και του χρόνου, 
τις αιτούμενες διευκολύνσεις (μείωση φορολογίας, κίνητρα 
κλπ), στους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα υπόσχεται 
την πιθανότητα, σε τρία ή τέσσερα χρόνια- λίγο πριν τις 
επόμενες εκλογές- με επίκληση της γνωστής από το πρό-
σφατο παρελθόν δικαιολογίας «αν το επιτρέψουν οι δημοσι-
ονομικές δυνατότητας της οικονομίας»- τη σταδιακή παροχή 
κάποιων «ανακουφιστικών» μέτρων (πχ κατάργηση της ειδι-
κής εισφοράς αλληλεγγύης).

Από την άλλη θα ενισχύσει τον αντεργατικό- αντισυνδικα-
λιστικό χαρακτήρα της «εργατικής» νομοθεσίας, θα δώσει 
νέα όπλα στην εργοδοσία, να επιβάλλει την τρομοκράτηση 
των εργαζομένων. Ξεκαθάρισε μάλιστα δια στόματος πρω-
θυπουργού πως θα εφαρμοστεί για τις απεργίες και τη λει-
τουργία των συνδικάτων, ότι ισχύει και στην ΕΕ (η «βέλτι-
στη» πρακτική), δηλαδή θα καταργηθούν ή θα περιοριστούν 
ασφυκτικά οι δυνατότητες για την κήρυξή τους. Επειδή 
προφανώς δεν αρκεί το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο που 
επιτρέπει στη δικαιοσύνη, δηλαδή στο κράτος και στους 
μηχανισμούς της εργοδοσίας να βγάζουν παράνομες, κατα-
χρηστικές κλπ το 95% των απεργιών, που αποφασίζουν οι 
εργαζόμενοι και τα συνδικάτα τους.

Οι υποσχέσεις για «ανάπτυξη για όλους και παντού» δεν 
είναι παρά μια ακόμα απάτη σε βάρος των εργαζόμενων και 
των λαϊκών στρωμάτων, ίδια με εκείνη της «δίκαιης ανάπτυ-
ξης» του ΣΥΡΙΖΑ. Η ανάπτυξη στον καπιταλισμό είναι ταξική, 
αποτέλεσμα ταξικής πολιτικής, δεν μπορεί να είναι διαφορε-
τική. Η ανάπτυξη αυτή θα είναι για τους λίγους, συγκεκριμέ-
νους πλουτοκράτες, παλιούς και νέους επενδυτές. Φιλομο-
νοπωλιακά κίνητρα και μέτρα κάθε είδους, που θα απογειώ-
σουν την εκμετάλλευση της εργατικής τάξης, θα συμπιέ-
σουν το λαϊκό εισόδημα ακόμα παρακάτω, θα μειώσουν 
περισσότερο τις δαπάνες για λαϊκές ανάγκες (συντάξεις, 
υγεία, παιδεία, πρόνοια, κοινωνικές παροχές κ.α.), ώστε να 
περισσέψουν επί πλέον κονδύλια για την χρηματοδότηση 
των επενδυτικών σχεδίων των κεφαλαιοκρατών.

Ακόμα και κάποιες παροχές που ηχούν θετικές (πχ επιδό-
ματα για γέννηση παιδιών), δεν μπορούν να καλύψουν τις 
τεράστιες δυσκολίες και ανεπάρκειες που αντιμετωπίζουν οι 
νέοι εργαζόμενοι, για να κάνουν οικογένειες και παιδιά, ξεκι-
νώντας από την ανεργία, τη μερική και εκ περιτροπής απα-
σχόληση, τους άθλιους μισθούς, τα μεγάλα έξοδα για το 
μεγάλωμα ενός παιδιού, τις σπουδές του και άλλες ανάγκες. 

Κατά συνέπεια δεν πρόκειται να υποκύψουμε στη νέα 
αυτή επιχείρηση εξαπάτησης του λαού με ψεύτικες ελπίδες 
και πάλι. Θα την ξεσκεπάσουμε, θα αποκαλύψουμε τη σκλη-
ρή ταξική, αντιλαϊκή διάστασή της. Θα εντείνουμε τις προ-
σπάθειες και τις δράσεις μας για να δυναμώσουν οι αγώνες 
ενάντια στην νέα επίθεση ενάντια στα δικαιώματά μας. 
Απορρίπτοντας τη μοιρολατρική λογική να αρκεστούμε 
στα ψίχουλα, θα διεκδικήσουμε την ικανοποίηση των σύγ-
χρονων αναγκών των εργαζομένων και του λαού μας.

Η ΣΕΑ στη συνε-
δρίασή της στις 12/9 
αποφάσισε το παρα-
κάτω πρόγραμμα 
περιφερειακών κινη-
τοποιήσεων:
Αττική 1/10
Πάτρα 2/10
Γιάννενα 3/10
Καλαμάτα 3/10
Λάρισα 3/10
Λιβαδειά 3/10
Κοζάνη 4/10
Κομοτηνή 8/10
Θεσσαλονίκη 9/10
Ρέθυμνο 11/10
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Την πρώτη μαζική, αγωνιστική 
απάντηση στην κυβέρνηση της 
ΝΔ, που συνεχίζει την αντιλαϊκή 
επίθεση πιάνοντας το νήμα από 
εκεί που το άφησε η κυβέρνηση 
του ΣΥΡΙΖΑ, έδωσαν το απόγευ-
μα του Σαββάτου χιλιάδες εργα-
ζόμενοι, άνεργοι, αυτοαπασχο-
λούμενοι, αγροτοκτηνοτρόφοι, 
νέοι, συνταξιούχοι και γυναίκες, 
από τη Θεσσαλονίκη, τη Μακεδο-
νία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία, 
με τη συμμετοχή τους στο συλ-
λαλητήριο που οργάνωσε το 
ΠΑΜΕ στη Θεσσαλονίκη στα 
εγκαίνια της 84ης ΔΕΘ. Χιλιάδες 
εργαζόμενου λαού και νεολαίας 
διαδήλωσαν με σύνθημα «Αγώ-
νας ενωτικός, μαζικός, ταξικός, 
για σύγχρονους όρους δουλειάς 
και αμοιβής, για ζωή με δικαιώ-
ματα!», στέλνοντας ξεκάθαρο 
μήνυμα ότι θα υπερασπιστούν το 
δικαίωμα στη συνδικαλιστική 
δράση, βροντοφωνάζοντας 
«Κάτω τα χέρια από τα σωμα-
τεία, χέρι δεν θα βάλετε στην 
απεργία».

Την κεντρική ομιλία στη συγκέ-
ντρωση έκανε ο Γιώργος Πέρ-
ρος, μέλος της Εκτελεστικής 
Γραμματείας του ΠΑΜΕ που τόνι-
σε:

«Χρειάζεται άμεση απάντηση! 
Να δημιουργήσουμε στους 
χώρους δουλειάς απεργιακό 
κλίμα, να παρθούν αποφάσεις, να 
μην επιτρέψουμε σε κυβέρνηση, 
εργοδοσία να χτυπήσουν τις συλ-
λογικές διαδικασίες, τις Γενικές 
Συνελεύσεις των συνδικάτων. Να 
χτυπήσουν το δικαίωμα ώστε να 
μπορούν να συζητούν οι εργαζό-
μενοι, να αποφασίζουν, να κρί-
νουν, να συνειδητοποιούν "ποιος 
είναι ο φίλος τους και ποιος είναι 
ο εχθρός"»… «Να μην επιτρέψου-
με να παραδοθούν στην εργοδο-
σία και την κυβέρνηση τα στοιχεία 
των εργαζομένων που αποφασί-
ζουν, που ψηφίζουν, που παλεύ-
ουν για τα δικαιώματα, για τη ζωή 
τους».

«Η ενότητα της εργατικής 
τάξης, που σφυρηλατείται μέσα 
στις συλλογικές διαδικασίες των 
συνδικάτων, δεν πρόκειται να 
δεχτούμε να χτυπηθεί», ξεκαθά-
ρισε, προσθέτοντας χαρακτηρι-
στικά: «Για παράδειγμα, θα μπο-
ρούσε να δοθεί ο μεγάλος ηρωι-

κός πολύμηνος αγώνας των χαλυ-
βουργών χωρίς τις δεκάδες συλ-
λογικές μαζικές μαχητικές απο-
φασιστικές Γενικές Συνελεύσεις; 
Πώς μπορεί αυτό να αντικαταστα-
θεί από ελεγχόμενες και απρόσω-
πες ηλεκτρονικές διαδικασίες, 
που θέλουν να φέρουν στη ζωή 
των συνδικάτων από τη μία το 
φακέλωμα και από την άλλη το 
χτύπημα της ζωντανής και ενερ-
γής συμμετοχής;». «Ο στόχος της 
αστικής τάξης, της κυβέρνησής 
της για να μπορέσει να περάσει τη 
νέα αντεργατική επίθεση, θέλει 
υποταγμένα ή άφωνα Συνδικάτα, 
κλείνει το μάτι σε αυτούς που 
έχουν κάνει επιστήμη τον "κοινωνι-
κοεταιρισμό", σε όσους θέλουν να 
μεταλλάξουν τα Συνδικάτα σε 
όργανα στήριξης των επιδιώξεων 
των μεγαλοεπιχειρηματιών».

«Εδώ από τη Θεσσαλονίκη, 
από αυτό το βήμα δίνουμε τη σκυ-
τάλη στην Αθήνα, σε άλλες πόλεις 
της χώρας, ώστε να προχωρή-
σουν αντίστοιχα σε πλατιές 
συσκέψεις σωματείων, να αποφα-
σίσουν μέσα από τη συζήτηση το 
επόμενο αγωνιστικό βήμα, να 
γίνει το αγωνιστικό πλαίσιο του 
ΠΑΜΕ κτήμα όλο και περισσότε-
ρων. Να απαντήσουμε με το δικό 
μας σχέδιο κόντρα στο σχέδιο 
κυβέρνησης, ΕΕ και βιομηχάνων 
να μας κάνουν σύγχρονους σκλά-
βους, δυναμώνοντας τους πυρή-
νες αντίστασης σε κάθε κλάδο και 
χώρο δουλειάς. Μαζί με τους 
συμμάχους μας, αγρότες, ΕΒΕ, 
μαζί με τους φοιτητές και σπου-
δαστές, απευθύνουμε κάλεσμα 

για οργάνωση της πάλης. Κανέ-

νας συμβιβασμός με τα ψίχουλα. 
Αγώνας για σύγχρονους όρους 
δουλειάς, για ζωή με δικαιώμα-
τα!».

«Η κανονικότητα, η "δίκαιη ανά-
πτυξη" ή "ανάπτυξη για όλους", 
έχει ως προϋπόθεση τη διαρκή 
πρέσα στα εργατικά δικαιώματα 
και στις ανάγκες του εργαζόμε-
νου λαού», πρόσθεσε, τονίζοντας 
ότι με εφόδιο την πλούσια πείρα 
που έχουν σήμερα οι εργαζόμε-
νοι, «χρειάζεται να ανοίξει πιο 
βαθιά η συζήτηση: Ανάπτυξη για 
ποιον».

Αναδεικνύοντας βασικές πλευ-
ρές της αντιλαϊκής επίθεσης, 
αναφέρθηκε στη νέα αντιασφαλι-
στική επίθεση, στους πλειστηρια-
σμούς και τις κατασχέσεις, στις 
νέες ιδιωτικοποιήσεις, στη βαθύ-
τερη ιμπεριαλιστική εμπλοκή του 
λαού και της χώρας, στους χιλιά-
δες πρόσφυγες θύματα των ιμπε-
ριαλιστικών πολέμων και επεμβά-
σεων κ.ά.

Σε απάντηση αυτής της επίθε-
σης, «σήμερα χρειάζεται ένα κίνη-
μα διεκδικητικό, που θα διεκδικεί 
σύγχρονους όρους δουλειάς», 
τόνισε, «προβάλλοντας επιθετικά 
τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες και 
τις δυνατότητες που αντικειμενικά 
υπάρχουν για την ικανοποίησή 
τους», σε σύγκρουση με τους 
επιχειρηματικούς ομίλους, τις 
συμμαχίες τους και κάθε κυβέρ-
νηση που τους υπηρετεί.

Και από το βήμα της συγκέ-
ντρωσης, ο Γ. Πέρρος επανέλαβε 
το κάλεσμα του ΠΑΜΕ «σε όλα τα 
συνδικάτα, σε κάθε τίμιο συνδικα-
λιστή, σε κάθε εργαζόμενο ώστε 
να ανοίξει η συζήτηση και να μπει 
σε πρώτο πλάνο η ανάγκη της 
μετατροπής του συνδικαλιστικού 
κινήματος σε πραγματικό στήριγ-
μα των εργαζομένων, σε δύναμη 
υπεράσπισης των συμφερόντων 
τους».

«Να δυναμώσουμε την οργάνω-
σή μας παντού! Σε κάθε τόπο 
δουλειάς, στη γειτονιά. Να αλλά-
ξουμε τους συσχετισμούς στο 
συνδικαλιστικό κίνημα. Να αποβά-
λουμε από τα σωματεία μας τους 
ξεπουλημένους και συμβιβασμέ-
νους τον εργοδοτικού και κυβερ-
νητικού συνδικαλισμού», κατέλη-
ξε, υπογραμμίζοντας ότι «ο δρό-
μος για τη λαϊκή ευημερία δεν 
περνάει μέσα από τη στήριξη του 
σχεδιασμού του κεφαλαίου, για 
ανάπτυξη στην υπηρεσία του 
μεγαλύτερου κέρδους, αλλά μέσα 
από την πάλη για την ανατροπή 
αυτού του σχεδιασμού, της ίδιας 
της εξουσίας του κεφαλαίου, για 
μια διαφορετική οργάνωση της 
οικονομίας, προς όφελος της 
μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας».

νόμου 4387/16 (Καρούμπαλου) 
και όλων των αντιασφαλιστικών 
νόμων. Κανένας επανυπολογι-
σμός στις συντάξεις. 

• Όχι στη μείωση του αφορο-
λόγητου. 

• Άμεση απόδοση των πλη-
ρωμένων δώρων μας, όχι στα 
επιδόματα. 

• Ανακεφαλαιοποίηση των 
ταμείων μας.  Άμεση καταβολή 
των συντάξεων και επανέκδοση 
των εκκαθαριστικών. Άμεση 
κατάργηση της ειδικής εισφο-
ράς αλληλεγγύης.  

• Αποκλειστικά δημόσιο 
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, 
δημόσιας δωρεάν υγείας για 
όλους, κατάργηση και απαγό-
ρευση σε κάθε εμπορευματο-
ποίηση. 

• Διεκδικούμε ό,τι μας έχει 
αφαιρεθεί από όλο το αντισυ-
νταξιουχικό - αντιασφαλιστικό 
νομικό πλαίσιο, που ψήφισαν 
όλες οι κυβερνήσεις. 

Να αποδοθούν άμεσα χωρίς 
αιτήσεις, δικαστήρια και προα-
παιτούμενα, όσα ακόμα  οι 
κυβερνήσεις  αυθαίρετα παρα-
κρατούν σε κύριες - επικουρικές 
συντάξεις. 

Την 1η Οκτώβρη, Τρίτη ώρα 
10 πμ θα πραγματοποιηθεί στην 
Αθήνα Παναττική συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας στην Πλατεία 
Εθνικής Αντίστασης (πρώην 
Κοτζιά). 

Θα ακολουθήσει πορεία στο 
Υπουργείο Εργασίας

Όλοι στον δρόμο του αγώνα. 
Να μην λείψει κανένας. 

συνέχεια από τη σελ. 1

1η Οκτώβρη:
Μέρα της Tρίτης Hλικίας

Το ΔΣ συνεδρίασε στις 11/9 
και συζήτησε για τον απολογισμό 
δράσης και τον σχεδιασμό  μετά 
τις εκλογές. Με βάση την εισήγη-
ση της Εκτελεστικής Επιτροπής 
εκτίμησε και αποφάσισε πως:

Η αγωνιστική πορεία που 
έχουμε ακολουθήσει στο κίνημα 
των συνταξιούχων αποτελεί 
πολύτιμη πείρα για την συνέχιση 
της αγωνιστική δράσης μας το 
επόμενο διάστημα. Έχουμε εκτι-
μήσει αυτή την πορεία, τα θετι-
κά, αλλά και τις αδυναμίες μας… 
Σε αυτή την βάση θα συνεχίσου-
με την δράση μας το επόμενο 
διάστημα στις νέες συνθήκες 
που διαμορφώθηκαν μετά τις 
βουλευτικές εκλογές… Η κυβέρ-
νηση της ΝΔ πατάει και αξιοποιεί 
την «προίκα» από την διακυβέρ-
νηση του ΣΥΡΙΖΑ, για να συνεχί-
σει τις αντεργατικές πολιτικές 
βάζοντας τον πήχη σύμφωνα με 
τις ανάγκες του κεφαλαίου… Η 
κυβέρνηση της ΝΔ προετοιμάζει 
την συνέχεια και  τον επόμενο 
γύρο επίθεσης ενάντια στο 
ασφαλιστικό. Οι δηλώσεις του 
υφυπουργού Ν. Μηταράκη είναι 
χαρακτηριστικές και αποκαλυπτι-
κές, για το πώς η κυβέρνηση θα 
αξιοποιήσει το υπόβαθρο από τις 
προηγούμενες αντιασφαλιστικές 
μεταρρυθμίσεις… Ειδικά για την 
επικουρική σύνταξη υπογραμμί-
ζει πως, για τους εργαζόμενους- 
ασφαλισμένους μετά το 2021, 
αυτή θα  αποτελεί προϊόν κεφα-
λαιοποιητικών συστημάτων, 
επενδύσεων, αποταμιεύσεων… 
Αυτό που επιδιώκεται είναι, στις 
πλάτες των μελλοντικών ασφαλι-
σμένων και των συντάξεών τους, 
να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις 
και την ίδια στιγμή, με την παρα-
πέρα μείωση της κύριας σύντα-
ξης, να δημιουργηθεί η κατάλλη-
λη ζήτηση για ασφάλιση στις ιδι-
ωτικές εταιρείες, αφού το δημό-
σιο ασφαλιστικό σύστημα θα 
έχει μετατραπεί σε πτωχοκο-
μείο… Βασική προϋπόθεση για 
να περάσουν τα παραπάνω είναι 
όχι απλά η διατήρηση του αντερ-
γατικού οπλοστασίου των τριών 
μνημονίων, αλλά το βάθεμα της 
επίθεσης στα εργατικά δικαιώμα-
τα, η αλλαγή στον συνδικαλιστι-
κό νόμο με την ωμή παρέμβαση 
του κράτους και της εργοδοσίας 
στην δράση των συνδικάτων. 
Είναι γνωστές οι δηλώσεις του 
υπουργού εργασίας περί ηλε-
κτρονικών ψηφοφοριών στις δια-
δικασίες της απεργίας, καθώς 
και η καθιέρωση ηλεκτρονικού 
μητρώου συνδικαλιστικών οργα-
νώσεων και στελεχών… Η «αντι-
πολίτευση» του ΣΥΡΙΖΑ είναι 
προσχηματική αφού για όλα τα 
παραπάνω έχει στρώσει το χαλί 
σε αυτές τις πολιτικές, που τώρα 
η αστική τάξη επέλεξε την ΝΔ να 
τις ολοκληρώσει… Η σφοδρότη-
τα αυτής της επίθεσης έχει 
στόχο την ίδια την ύπαρξη του 
σ.κ. και χρειάζεται να κατανοη-
θεί, ότι πέραν τον άλλων δίνουμε 
την μάχη για την ύπαρξη των 
συνδικάτων... Σε αυτή την βάση 
να επικεντρώσουμε την δουλειά 
και την δράση μας στα παρακά-
τω ζητήματα:

* Στην καλή, ουσιαστική λει-
τουργία της ΣΕΑ, την παραπέρα 
συσπείρωση δυνάμεων σε αυτή. 
Έχουμε την δυνατότητα να διευ-
ρύνουμε την σύνθεσή της με την 
συμμετοχή και άλλων συνδικά-
των.

* Να συνεχίσουμε και να δυνα-
μώσουμε την επαφή μας με τις 

άλλες οργανώσεις της ΣΕΑ μέσα 
από τις περιφερειακές της 
συσκέψεις... Σταθερά να καλλι-
εργούμε την ανάγκη της ενωτι-
κής δράσης του συνταξιουχικού 
κινήματος με το εργατικό. 

* Να ρίξουμε το ανάλογο 
βάρος να γραφτούν οι συνταξι-
ούχοι στα σωματεία τους.

* Τα Δ.Σ. των πρωτοβάθμιων 
σωματείων μας να συνεδριάζουν 
τακτικά με προετοιμασμένες 
εισηγήσεις, θέματα, να έχουν 
δημοκρατική λειτουργία, να 
παίρνουν υπόψη θετικές γνώμες 
και απόψεις... 

* Να πάρουμε μέτρα, να έχου-
με γνώση και να δώσουμε  βοή-
θεια  για το πώς τα σωματεία μας 
αναπτύσσουν την επαφή  και 
δεσμούς  με τα μέλη  τους μέσα 
από ζωντανή ενημέρωση, όπως 
Γ. Συνελεύσεις, ενημερωτικές 
συσκέψεις, ατομικές επαφές. 

* Να μελετήσουμε καλύτερα  
και να επικαιροποιήσουμε το 
πλαίσιο των αιτημάτων μας, που 
πρέπει να ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες του σήμερα σε όλα τα 
αιτήματα, χωρίς να υιοθετούμε 
την λογική «ότι έγινε-έγινε». Να 
ορίσουμε ομάδα που θα επεξερ-
γασθεί τον νέο διεκδικητικό μας 
πλαίσιο… να παίρνει υπόψη και 
τα αιτήματα του εργατικού κινή-
ματος, τα ζητήματα που προκύ-
πτουν από την συμμετοχή της 
χώρας μας στους τεράστιους 
εξοπλισμούς, τις πολεμικές 
δαπάνες. 

* Να στηρίζουμε με ιδεολογι-
κά επιχειρήματα το πλαίσιο αιτη-
μάτων μας, που θα δίνουν απα-
ντήσεις στα επιχειρήματα της 
κυβέρνησης… Να χτυπάμε την 
λογική της μοιρολατρίας του 
συμβιβασμού, των χαμηλών 
προσδοκιών. Μεγάλο μας ατού 
είναι τα αποτελέσματα της  αγω-
νιστικής πορείας και δράσης, 
που έχουμε αναπτύξει ως συντα-
ξιουχικό κίνημα. 

* Κάνουμε καθαρό στην 
κυβέρνηση, στους πάντες ότι 
διεκδικούμε το σύνολο των αιτη-
μάτων μας.

Μπροστά μας άμεσα έχουμε:
Η  1η Οκτώβρη είναι η παγκό-

σμια ημέρα Τρίτης Ηλικίας. Αυτή 
την ημέρα καθώς και τις επόμε-
νες, διοργανώνονται σε όλο τον 
κόσμο  μαχητικές, μαζικές διαδη-
λώσεις των συνταξιούχων. Σε 
αυτή την κατεύθυνση να κινη-
θούμε και φέτος, με δράση που 
πρέπει από τώρα να ξεκινήσουμε 
και να συνεχίσουμε τον μαραθώ-
νιο δρόμο των προηγούμενων 
κινητοποιήσεων μας. Αύριο συνε-
δριάζει η ΣΕΑ, για να καταλήξου-
με σε πρόγραμμα δράσης που 
έχουμε ήδη σαν πρόταση, με 
περιφερειακές συσκέψεις των 
σωματείων της ΣΕΑ σε όλη την 
χώρα. Θα ακολουθήσουν συγκε-
ντρώσεις σε όλη την χώρα και 
Παναττική στην Αθήνα. Το πρό-
γραμμα των συγκεντρώσεων θα 
διαρκέσει από τη 1.10 έως τις 
11.10... θα αποτελέσει το «εναρ-
κτήριο λάκτισμα» των κινητοποι-
ήσεων της νέας περιόδου… Τα 
σωματεία μας αναλαμβάνουν την 
ευθύνη της καλής οργάνωσης 
της συμμετοχής. Να δώσουμε 
μάχη και να συνεχίσουμε ακόμη 
πιο αποφασιστικά και μαζικά την 
δράση μας στις νέες συνθήκες 
που έχουν διαμορφωθεί, οι υπεύ-
θυνοι και οι αιτίες που έχουν 
δημιουργήσει τα αρνητικά σε 
βάρος μας προβλήματα είναι 
εδώ.  

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Συνεδρίαση του ΔΣ της Ομοσπονδίας
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Ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό: το νέο 
σχέδιο της νέας κυβέρνησης

Με βάση τις εξαγγελίες της η κυβέρνη-
ση έχει έτοιμο και θα φέρει γρήγορα για 
ψήφιση σχέδιο νόμου για τις επικουρικές 
συντάξεις, ώστε να εφαρμοστεί για τους 
νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας 
από το 2021. Το νέο σύστημα θα στηρίζε-
ται στη λογική του δεύτερου (από τους 
τρεις) ιδιωτικού χαρακτήρα πυλώνα, με 
την ασφάλιση των εργαζομένων σε μάλ-
λον ένα ενιαίο «επαγγελματικό» ταμείο, το 
οποία δεν θα παρέχει επικουρικές συντά-
ξεις, υπολογιζόμενες στα χρόνια ασφάλι-
σης και στο ύψος των εισφορών με κάποια 
δεδομένα εξασφάλισης των εργαζομένων- 
ασφαλισμένων, αλλά με βάση αποκλειστι-
κά την απόδοση των επενδύσεων των 
αποταμιεύσεων του ταμείου. Αυτό θα γίνε-
ται είτε από το ίδιο το ταμείο, είτε από 
ασφαλιστικές- επενδυτικές εταιρίες, στις 
οποίες το ταμείο θα «εμπιστεύεται» για 
αξιοποίηση τις αποταμιεύσεις των εργα-
ζομένων. Γεγονός που κατάληξη θα έχει 
το γνωστό και από ανάλογα παραδείγμα-
τα εταιριών σε άλλες χώρες, αλλά και στη 
δική μας, «αν πάνε καλά οι επενδύσεις θα 
πάρεις ένα μέρισμα στα 75 σου χρόνια, αν 
όχι δεν θα πάρεις τίποτα». Φυσικά δεν θα 
υπάρχει καμία δέσμευση του κράτους για 
την εξασφάλιση ενός κατώτερου ποσού 
επικουρικής ασφάλισης, αλλά και καμιά 
υποχρέωση να καλύπτει τις απώλειες των 
υποψήφιων συνταξιούχων, αν υπάρξουν 
τέτοιες.

Ο εργαζόμενος θα ξέρει τι ασφάλιστρα 
καταθέτει, δεν θα ξέρει όμως αν και πόσα 
θα πάρει σαν επικουρική σύνταξη.

Η κυβέρνηση ισχυρίζεται πως ο κάθε 
εργαζόμενος θα δημιουργεί τον «προσω-
πικό κουμπαρά» του στο ταμείο κι ακόμα 
θα έχει το δικαίωμα να κάνει και τις δικές 
του επενδυτικές επιλογές. Μπορείτε να 
φανταστείτε τους εργαζόμενους να τρέ-
χουν πάλι πίσω από τους δείχτες του 
χρηματιστηρίου, να κυνηγούν τις αυξομει-
ώσεις των μετοχών, των ομολόγων ή 
άλλων επενδυτικών προϊόντων; Είναι 
βέβαιο πως τελικά οι «δικές τους επιλο-
γές» θα γίνονται καθ’ υπόδειξη των ασφα-
λιστικών εταιριών, αλλά αφού θα είναι 
«δικές τους», αυτοί θα έχουν την ευθύνη 
για το όποιο στραπάτσο των αποταμιεύσε-
ών τους. Θυμηθείτε τι έγινε με τη φρενίτι-
δα στο χρηματιστήριο επί Σημίτη, τότε 
που χιλιάδες εργαζόμενοι έχασαν τις οικο-
νομίες τους, εμπιστευόμενοι την κυβέρνη-
ση του ΠΑΣΟΚ. Τότε που και τα ασφαλι-
στικά ταμεία έχασαν αρκετά δισεκατομμύ-
ρια ευρώ, αφού οι διοικήσεις τους υπο-
χρεώνονταν από την κυβέρνηση να επεν-
δύουν τα αποθεματικά τους σε μετοχές, 
σουάπς κλπ.

Με την θεσμοθέτηση αυτού του συστή-
ματος από την κυβέρνηση ολοκληρώνεται 
οριστικά η πλήρης απαλλαγή του κρατι-
κού προϋπολογισμού από την υποχρέω-
ση, να καλύπτει ελλείμματα του ΕΤΕΑΕΠ 
(ή όπως αλλιώς θα ονομαστεί), μπαίνει 
ταφόπλακα στα λίγα απομεινάρια κοινωνι-
κού χαρακτήρα της επικουρικής ασφάλι-
σης. Για την ιστορία να θυμίσουμε πως 
την απαλλαγή του κράτους από την υπο-
χρέωση να καλύπτει ελλείμματα των επι-
κουρικών ταμείων νομοθέτησε η κυβέρνη-
ση ΝΔ- ΠΑΣΟΚ, διατήρησαν άθικτη οι 
κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και θα ολοκλη-
ρώσει η σημερινή της ΝΔ.

Κι επειδή η κυβέρνηση προπαγανδίζει 
πως η μείωση των ασφαλιστικών εισφο-
ρών των εργαζομένων για την κύρια 
ασφάλιση κατά 25%, θα αποτελέσει κίνη-
τρο για την ώθηση των εργαζομένων να 
ασφαλίζονται στο επαγγελματικό ταμείο, 
ας δούμε την πραγματικότητα. 

Σήμερα ένας εργαζόμενος καταθέσει 
στον ΕΦΚΑ το 6,67% του μισθού του για 
εισφορά κύριας σύνταξης. Ας πούμε πως 
έχει μισθό 1000 ευρώ, το 6,67% (εισφορά) 
είναι 67 ευρώ. Το 25% μείωση της εισφο-
ράς είναι 67Χ25%= 16,75 ευρώ. Μ’ αυτό… 

τεράστιο κίνητρο οι εργαζόμενοι θα κλη-
θούν να ασφαλιστούν στο επαγγελματικό 
ταμείο. Φούμαρα λοιπόν το παραμύθι 
περί κινήτρων, όπως φυσικά και το δεύ-
τερο, ότι οι εργαζόμενοι με τη μείωση 
της ασφαλιστικής τους εισφοράς θα 
δουν αυξήσεις στους μισθούς τους. 
Τέτοιες φοβερές αυξήσεις. Και φυσικά 
εφ’ όσον θα τις καταθέσουν στην ιδιωτική 
(δεύτερο και τρίτο πυλώνα ασφάλισης), ή 
και στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας- περί-
θαλψης (που θα πάρει σειρά μετά τις 
συντάξεις), δεν πρόκειται για αυξήσεις 
μισθών, αλλά για μέρος της πριμοδότη-
σης των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών.

Από την άλλη το 13,3% της «εργοδοτι-
κής εισφοράς» (στα 1000 ευρώ μισθό= 
133 ευρώ) θα μειωθεί κατά 133Χ25%= 
33,25 ευρώ, τόσα θα βάλει άμεσα ο εργο-
δότης στην τσέπη του. Συνολικά ο ΕΦΚΑ 
θα χάσει 50 ευρώ εισφορά για τον συγκε-
κριμένο μισθωτό και για κάθε έναν, ανάλο-
γα με το μισθό του. Η απώλεια αυτή θα 
μεταφραστεί σε μείωση της σύνταξης και 
των σημερινών συνταξιούχων (με την 
ενεργοποίηση του κόφτη, εφ’ όσον ο 
ΕΦΚΑ παρουσιάσει ελλείμματα) και φυσι-
κά των νέων, αφού το ανταποδοτικό σκέ-
λος της κύριας σύνταξης θα εξαρτιέται 
και από την χαμηλότερη εισφορά και από 
τα μικρότερα αποθεματικά του ταμείου. 
Το ενδεχόμενο ο κόφτης να ενεργοποιη-
θεί και πιο άμεσα υπάρχει, εφ’ όσον εκδο-
θούν και αποδοθούν οι περίπου 450.000 
συντάξεις που εκκρεμούν (κόστους πάνω 
από 2 δισεκατομμύρια ευρώ- αντίστοιχο 
έλλειμμα του ΕΦΚΑ), αλλά και λόγω πιθα-
νής υποχρέωσης του κράτους να επιστρέ-
ψει τους παράνομα παρακρατηθέντες 13ο 
και 14ο μισθούς για τα έτη 2015-16, έστω 
και με δόσεις σε βάθος χρόνου και πάντα 
εφ’ όσον το επιτρέπει ο «δημοσιονομικός 
χώρος»(πάλι έλλειμμα του ΕΦΚΑ).

Ας μην ξεχνάμε πως η δέσμευση των 
κυβερνήσεων προς την ΕΕ είναι η συντα-
ξιοδοτική δαπάνη του κράτους μέχρι το 
2030 να πέσει στο 4,5% του ΑΕΠ από 
13,6% που είναι σήμερα, ώστε να καλύ-
πτει μόνο την κατώτερη «εθνική» σύνταξη 
των 380 ευρώ. Ουσιαστικά μέσα στην 
επόμενη δεκαετία η δαπάνη αυτή θα μειώ-
νεται σταθερά κατά 1% για να φτάσει στο 
κατώτερο αυτό πλαφόν. Και ο σχεδιασμός 
αυτός στηρίζεται στον κυνικό εκείνο υπο-
λογισμό του Τσίπρα, που είχε δηλώσει 
πως οι σημερινοί συνταξιούχοι είναι (τότε) 
70 χρονών, οπότε το 2030 θα είναι από 80 
και πάνω, άρα στο διάστημα της δεκαετί-
ας αυτής θα μειώνεται το πλήθος τους και 
το κόστος των συντάξεών τους, μέχρις και 
σχεδόν εκμηδένισής του.

Επισημαίνουμε πως για τις κύριες 
συντάξεις ισχύει και θα εφαρμοστεί κατά 
γράμμα ο νόμος 4387/16 της κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ, που η ΝΔ διαλαλούσε σε όλους 
τους τόνους πως θα καταργήσει…

Απομένει να δούμε και το επόμενο σκέ-
λος της ιδιωτικοποίησης της κοινωνικής 
ασφάλισης, τη δημιουργία του τρίτου 
πυλώνα, που θα δημιουργείται αποκλειστι-
κά και μόνο με την προσφυγή του εργαζό-
μενου σε μια ιδιωτική ασφαλιστική εται-
ρία, συνάπτοντας συμβόλαιο με αυτήν. 
Θα πείτε πως, αυτό ισχύει και σήμερα, 
όποιος θέλει, πάει και κάνει μια ατομική, 
ομαδική, οικογενειακή ασφάλιση (σύντα-
ξης ή περίθαλψης) σε μια εταιρία, οπότε 
ποιος ο λόγος να υπάρξει πρόσθετη νομο-
θετική ρύθμιση; Το θέμα δεν έγκειται στο 
τι θα θέλει ή θα εκτιμά η κυβέρνηση, αλλά 
οι ιδιωτικοί ασφαλιστικοί όμιλοι, που πιέ-
ζουν για όσο γίνεται μεγαλύτερο άνοιγμα 
της ασφαλιστικής αγοράς στην κερδοσκο-
πική επιχειρηματικότητά τους.

Βρισκόμαστε λοιπόν σε επαγρύπνηση 
και ετοιμότητα, μαζί με το εργατικό- συν-
δικαλιστικό κίνημα να αποκρούσουμε 
την νέα αυτή επίθεση στα ασφαλιστικά 
δικαιώματα.

Το ξεκάθαρα φιλοεπιχει-
ρηματικό σχέδιο της κυβέρ-
νησης μέχρι την επόμενη 
85η ΔΕΘ που εξήγγειλε ο Κ. 
Μητσοτάκης ασφαλώς θα 
μας απασχολήσει το επόμε-
νο διάστημα και κύρια μέσα 
από την αγωνιστική αντίδρα-
ση του κινήματος μας απέ-
ναντι στις αντεργατικές και 
αντιλαϊκές πλευρές του. 
Ποια ζητήματα αξίζει να επι-
σημανθούν, ώστε να συγκε-
ντρώσουν την προσοχή μας 
και στην αντιμετώπιση και 
ξεσκέπασμα αυτών των 
πλευρών, που σκόπιμα ή επι-
μελώς κρύβονται πίσω από 
τις ωραιοποιητικές φράσεις 
και διατυπώσεις του πρωθυ-
πουργού.

1. Η κυβέρνηση θα απο-
δώσει στους επιχειρηματίες 
όσα εκείνοι θέλουν άμεσα 
και στους εργαζόμενους ότι 
αυτή ευαρεστείται και μπο-
ρεί, όταν μπορεί. Χαρακτηρι-
στική ήταν η φράση του «η 
αγορά (το κεφάλαιο δηλα-
δή) λέει σαρώστε τα αντικί-
νητρα και αυτό κάνουμε»!!! 
Άμεσα θα μειωθεί η φορολο-
γία των κερδών των επιχει-
ρήσεων από το 28% στο 
24%, (περίπου 500 εκατομ-
μύρια στην τσέπη) καθώς 
και των εσόδων από εταιρικά 
μερίσματα και μετοχές από 
το 10% στο 5% (έχει προη-
γηθεί η μείωση από το 15 
στο 10% από τον ΣΥΡΙΖΑ).

2. Η εφαρμογή των 
«φιλεργατικών εργασιακών 
σχέσεων» θα εξαρτάται απο-
κλειστικά από την βούληση 
των εργοδοτών.

3. Ο κρατικός «έλεγχος» 
της τήρησής των εργατικών 
δικαιωμάτων από τους εργο-
δότες θα εξαντλείται σε 
πρόστιμα (και σήμερα τυπι-
κά προβλέπονται) και τη 
δημιουργία «λευκού μητρώ-
ου συνεπών επιχειρήσεων», 
του οποίου την χρησιμότητα 
η κυβέρνηση δεν διευκρίνι-
σε. Μάλιστα ο πρωθυπουρ-
γός δήλωσε με έμφαση πως 
«θα είναι ο πιο σκληρός αντί-
παλος(!!!) όποιου εργοδότη 
προσβάλλει την… υγιή επι-
χειρηματικότητα με αντερ-
γατική και αντικοινωνική 
συμπεριφορά!!». Το τι χειρο-
κρότημα εισέπραξε από 
τους εργοδότες για την… 
σκληρότητά του αυτή απέ-
ναντί τους δεν λέγεται!!!

4. Η παρέμβαση (αγωνι-
στική διεκδίκηση αιτημάτων) 
των ίδιων των εργαζομένων 
θα περιοριστεί ασφυκτικά με 
το νέο νόμο για το συνδικα-
λισμό (50%+1 ψήφων στο 
σύνολο των εργαζομένων 
για κήρυξη απεργίας που 
ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και ηλε-
κτρονικό φακέλωμα και 
ψηφοφορία των εργαζομέ-
νων με το νέο σύστημα). Με 
λίγα λόγια μια ελεγχόμενη 
από την εργοδοσία διαδικα-
σία, αφού στην ηλεκτρονική 
ψηφοφορία θα μπορούν να 
ψηφίζουν τα διευθυντικά 
στελέχη των επιχειρήσεων 
στη θέση των εργαζομένων, 
τους οποίους θα ρωτάνε 
μπροστά στο πληκτρολόγιο 
«τι ψηφίζεις υπέρ ή κατά της 
απεργίας;».

5. Συνολικά για τους 
εργαζόμενους δεν υπήρξε 
ούτε μία υπόσχεση έστω για 
αυξήσεις μισθών μέσα στα 
επόμενα χρόνια, εκτός της 
ελάχιστης με την μείωση 
των εισφορών στον ΕΦΚΑ 
(1% για το 2019 και μόνο για 
τους εργαζόμενους με 
πλήρη απασχόληση. Γιατί 
έτσι κι αλλιώς για τους 

μισθωτούς με μερική απα-
σχόληση, που έχουν μισθούς 
300- 400 ευρώ οι εργοδότες 
δίνουν ψίχουλα για ασφάλι-
στρα). Ο Μητσοτάκης περιο-
ρίστηκε μόνο σε μια παρά-
κληση προς τους εργοδότες 
να δίνουν παροχές σε… 
είδος  στους εργαζόμενους, 
για τις οποίες βέβαια η 
κυβέρνηση θα τους παρέχει 
κίνητρα. Τίποτε άλλο. Οι 
μισθοί επ’ αόριστο θα παρα-
μείνουν παγωμένοι. Για την 
οποιαδήποτε γενική αύξηση 
στον κατώτερο μισθό θα 
εφαρμόζεται ο νόμος Βρού-
τση- Αχτσιόγλου- Βρούτση, 
ενώ θα αναιρείται η ισχύς 
των κλαδικών ΣΣΕ (στις 
περιπτώσεις που αυτές είναι 
πιο ευνοϊκές για τους εργα-
ζόμενους) στις επιχειρήσεις- 
θα εφαρμόζονται οι επιχει-
ρησιακές-, με διάφορες 
δικαιολογίες (διάσωση, ανα-
διάρθρωση, επιχειρηματικά 
πάρκα κλπ). 

Επίσης δεν ξεκαθάρισε 
το τι θα ισχύει στα επιχειρη-
ματικά πάρκα, ζώνες, περιο-
χές κλπ όσον αφορά στους 
μισθούς, από τις διάφορες 
κατά καιρούς κουβέντες 
όμως έχει βγει το συμπέρα-
σμα, πως θα είναι μικρότε-
ροι εκείνων στις υπόλοιπες. 
Κι ακόμα θα αποτελούν μια 
ακόμα καλή δικαιολογία για 
γενικές εξισώσεις προς τα 
κάτω, στο όνομα της υγιούς 
ανταγωνιστικότητας, της 
ισότητας των εργαζομένων 
κλπ. Με λίγα λόγια η «ανά-
πτυξη για όλους» στα επόμε-
να χρόνια δεν πρόκειται να 
μοιράσει… δίκαια τον επί 
πλέον πλούτο που θα παρα-
χθεί, όπως με μεγάλο ενθου-
σιασμό ανέλυσε ο πρωθυ-
πουργός, αυτός θα πάει 
σχεδόν όλος στα χρηματοκι-
βώτια των επιχειρηματιών 
και επενδυτών. 

6. Η πληθώρα των μορ-
φών μερικής και ελαστικής 
απασχόλησης θα διαιωνι-
στεί, η κυβέρνηση απλά θα 
προσπαθήσει να περιορίσει 
τις εργοδοτικές «καταχρή-
σεις» στην εφαρμογής τους. 
Αυτό θα γίνει με την κατάρ-
γηση της «υπερρύθμισης και 
του ελέγχου των εργασια-
κών σχέσεων στο όνομα της 
δήθεν προστασίας των 
εργαζομένων, γιατί η αγορά 
αντιδρά με υπέρμετρη ελα-
στικοποίηση των όρων εργα-
σίας…». Δηλαδή η αγορά θα 
δεχτεί να περιορίσει (μόνο) 
τη δική της καταχρηστικότη-
τα, αφού όμως πρώτα 
καταργηθεί η… κατάχρηση 
της προστασίας των εργαζο-
μένων… Τα πράγματα είναι 
τόσο απλά.

7. Η απλήρωτη εργασία 
θα εξακολουθήσει να υπάρ-
χει, οι εργοδότες θα εξακο-
λουθούν να απασχολούν 
τους εργαζόμενους 8ωρο 
και να τους πληρώνουν 
μισθό για 4ωρο, όπως παρα-
δέχτηκε ο πρωθυπουργός 
ότι γίνεται σήμερα. Με το 
κυβερνητικό μέτρο που ανα-
κοινώθηκε η υπεραπασχόλη-
ση δεν θα αμείβεται με από-
δοση κανονικού μισθού, 
αλλά σαν υπερωριακή απα-
σχόληση με 12% αύξηση για 
κάθε ώρα. Δηλαδή, αν με 
μεροκάματο 20 ευρώ και 
εργασία 5ωρη η ωριαία 
αμοιβή είναι 4 ευρώ, ο εργα-
ζόμενος θα παίρνει επιπλέον 
για κάθε ώρα παραπάνω 
κανονικής δουλειάς  0,48 
ευρώ ή περίπου 1 ευρώ για 
δυό ώρες εργασία!! Όμως 
με τον τρόπο αυτό νομιμο-

ποιείται η απατεωνιά των 
εργοδοτών, που μέχρι 
σήμερα γίνεται μεν, αλλά 
από την εργατική νομοθε-
σία τυπικά θεωρείται παρά-
νομη.

8. Για τους συνταξιού-
χους το… μεγάλο δώρο θα 
είναι η απόδοση και τα χρι-
στούγεννα του 2020 του επι-
δόματος (350 ευρώ), που ο 
ΣΥΡΙΖΑ έδωσε προεκλογικά. 
Κουβέντα όμως αν θα συνε-
χίσει να δίνεται και μετά. 
Ενώ ολοκληρώνεται η εξά-
λειψη του ΕΚΑΣ. 

9. Για την «κατάργηση 
της ειδικής εισφοράς αλλη-
λεγγύης» υποσχέθηκε στα-
διακή μείωση από το 2021 
και κατάργηση το 2023. Τι 
ισχύει και τι θα γίνει: Σε 
όσους έχουν εισόδημα μέχρι 
12000 ευρώ δεν υπάρχει 
εισφορά, άρα η κατάργηση 
δεν τους αφορά (πχ άνερ-
γοι, χαμηλόμισθοι, περίπου 
1,5 εκατομμύρια συνταξιού-
χοι). Για όσους έχουν εισό-
δημα από 12001 ευρώ μέχρι 
20000, η εισφορά (2%) που 
θα καταργηθεί σε διάστημα 
δύο χρόνων θα κυμαίνεται 
από μηδέν μέχρι 160 ευρώ 
(η μεγάλη πλειοψηφία των 
υπολοίπων συνταξιούχων). 
Για όσους έχουν εισόδημα 
από 12001 μέχρι 30000 η 
εισφορά (2%+4%) που θα 
καταργηθεί θα κυμαίνεται 
από 161 έως 560 ευρώ (πολύ 
λίγοι συνταξιούχοι) και για 
όσους έχουν από 30001 και 
πάνω (ελάχιστοι συνταξιού-
χοι), η εισφορά που θα κοπεί 
είναι 2%+4%+10%. Να 
σημειώσουμε πως το εισό-
δημα υπολογίζεται στο 
σύνολο των εισοδηματικών 
στοιχείων (σύνταξη ή 
μισθός, είσπραξη ενοικίων, 
άλλες πηγές κλπ), οπότε 
από την όλη υπόθεση οι 
πραγματικά ωφελημένοι θα 
είναι όσοι έχουν εισοδήμα-
τα πάνω από 40000- 50000 
ευρώ δηλαδή οι σχετικά και 
πολύ εύποροι. Πχ κάποιος 
που έχει εισόδημα 60000, 
θα γλιτώσει περίπου 3500 
ευρώ.

Από τα λίγα αυτά ζητήμα-
τα που παραθέσαμε παρα-
πάνω γίνεται καθαρό, πως η 
πολιτική και αυτής της 
κυβέρνησης χαράζεται και 
εφαρμόζεται με στόχο την 
εξυπηρέτηση των συμφερό-
ντων του κεφαλαίου. Ούτε 
δίκαιη, ούτε για όλους θα 
είναι η ανάπτυξη. Δεν θα 
μοιραστεί σε όλους δίκαια ο 
επί πλέον πλούτος που θα 
παραχθεί, όπως ποτέ δεν 
μοιράστηκε δίκαια αυτός 
που μέχρι σήμερα παραγό-
ταν. Η μερίδα του λέοντος 
θα πάει στο κεφάλαιο και οι 
μεριδούλες με ψίχουλα στο 
λαό. Ταξική πολιτική, όχι 
μόνο το πρόσημό της αλλά 
ολόκληρη, από την αρχή 
μέχρι το τέλος. Ο λαός, οι 
εργαζόμενοι, εμείς οι συντα-
ξιούχοι δεν μπορούμε να 
ελπίζουμε άλλο άδικα, δεν 
μπορούμε να κάνουμε κι 
άλλη υπομονή, δεν μπορού-
με να υπομένουμε περισσό-
τερα σε βάρος μας μέτρα. 
Τώρα, με οργανωμένο και 
ταξικό, αποφασιστικό 
αγώνα θα αντιδράσουμε 
για την ανατροπή της πολι-
τικής, που μας δημιουργεί 
μόνιμα τεράστια προβλήμα-
τα, που εμποδίζει την ικα-
νοποίηση των αναγκών 
μας, που χαρίζει τον πλού-
το που παράγουμε στην 
παρασιτική αστική τάξη.

Οι κυβερνητικές εξαγγελίες στην 84η ΔΕΘ



ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η συνεχιζόμενη αγωνία και ταλαιπωρία των απολυμέ-
νων συμβασιούχων εργαζομένων στην ΔΕΥΑΚ πρέπει 
άμεσα να πάρει οριστικό τέλος. Πως ένας εργαζόμενος 
μπορεί να προγραμματίσει την ζωή του όταν δεν έχει 
σταθερή εργασία; Επιβάλλεται λοιπόν άμεσα να μετατρα-
πούν οι σχέσεις εργασίας των απολυμένων συμβασιού-
χων στην ΔΕΥΑΚ σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Η 
κυβέρνηση πρέπει να δει θετικά και άμεσα το θέμα που 
έχει προκύψει διότι η εργασία στο άνθρωπο αποτελεί 
δικαίωμα και δεν επιτρέπεται σήμερα εργαζόμενοι να 
εργάζονται με καθεστώτα «ομηρίας», διότι έτσι δημιουρ-
γούνται κοινωνικά προβλήματα. Με τα συστήματα αυτά 
πρέπει κάποτε να τελειώνουμε και οι απολυμένοι να επι-
στρέψουν στην δουλειά τους. Κανένας αγώνας δεν πάει 
χαμένος.

  

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειο 30-7-2019 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Ηρακλείου συμμετείχε 

σήμερα Τετάρτη 30/7/2019 και ώρα 12,00 στο χώρο του 
σαλονιού του νοσοκομείου, δηλώνοντας έμπρακτα την 
συμπαράσταση της στην καταγγελία με παράσταση δια-
μαρτυρίας και τρίωρη στάση εργασίας του σωματείου 
των  εργαζόμενων ΠΑΓΝΗ για τους εργαζόμενους με 
ελαστικές σχέσεις εργασίας που λήγει η σύμβαση εργα-
σίας στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα σε 14 εργα-
ζομένους σε καθαριότητα και σίτιση καθώς και 11 νοση-
λευτών. Έπεται η συνέχεια για τους υπόλοιπους εργαζο-
μένους το Δεκέμβρη του 2019.  Αυτό θα έχει σαν αποτέ-
λεσμα να κάνει ακόμα πιο εκρηκτική την ήδη προβληματι-
κή κατάσταση που επικρατεί στο χώρο της Υγείας από 
την αντιλαϊκή πολιτική και την υποβάθμιση και εμπορευ-
ματοποίηση της δημόσιας υγείας και περίθαλψης. Οι 
συνεχείς περικοπές δαπανών, οι τραγικές ελλείψεις ιατρι-
κού - νοσηλευτικού προσωπικού που η προηγούμενη και 
νυν κυβέρνηση τις προπαγανδίζουν σαν ανάπτυξη. Όμως 
με μαθηματική ακρίβεια:

- Οδηγούν στην οριστική υποβάθμιση και εγκατάλειψη 
της δημόσιας δωρεάν και καθολικής υγείας και περίθαλ-
ψης για όλους.

- Μεταφέρουν το κόστος στους ασφαλισμένους.
- Μετατρέπουν την Υγεία σε εμπόρευμα, την οδηγούν 

σε ιδιωτικοποίηση.
Δεν πάει άλλο! Μας έχουν στύψει σαν λεμονόκουπες 

και από πάνω μας λένε ότι είμαστε κόστος για την Υγεία. 
Όλοι στο δρόμο του αγώνα. Μαζί με το ταξικό εργατικό 
λαϊκό κίνημα να συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για την:|

Πλήρη κάλυψη των αναγκών μας στην υγεία. Δεν 
παραιτούμαστε από το δικαίωμά μας για δημόσια δωρεάν 
και καθολική Υγεία για μας και τα παιδιά μας.

Άμεση πρόσληψη μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού 
προσωπικού στο νοσοκομείο.

Όχι στην εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση της 
Υγείας.

Όχι στις περικοπές.
Όχι άλλα βάρη στις πλάτες των συνταξιούχων.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ
Κάτω τα χέρια από τα συνδικάτα, τη συλλογική οργά-

νωση και τους αγώνες των εργαζομένων. Να μην περάσει 
το σχέδιο της κυβέρνησης της Ν.Δ. να βάλει τη συνδικα-
λιστική δράση στο γύψο. 

Η κυβέρνηση της ΝΔ παίρνει τη σκυτάλη από τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ και τους απεργοκτόνους νόμους που έφερε το 2018, 
βαθαίνοντας την επίθεση. Σχεδιάζει να φέρει τροπολογί-
ες που θα νομιμοποιούν και θα επεκτείνουν την κρατική 
και την εργοδοτική παρέμβαση μέσα στα συνδικάτα, θα 
καταργούν τα καταστατικά των σωματείων, θα φακελώ-
νουν όλους τους συνδικαλισμένους εργαζόμενους. Θα 
βοηθούν την εργοδοσία να μην προσλαμβάνει “ενοχλητι-
κές φωνές”, θα φακελώνουν συνολικά τη συνδικαλιστική 
δράση, καταργώντας στην ουσία τις συλλογικές διαδικα-
σίες για τη λήψη αγωνιστικών κινητοποιήσεων όπως τις 
γενικές συνελεύσεις.

Η επίθεση είναι συγκεκριμένη και στο στόχαστρο βρί-
σκονται τα σωματεία και το εργατικό-συνδικαλιστικό κίνη-
μα, το δικαίωμα στη συλλογική δράση και τους αγώνες 
τους εργαζόμενου λαού. Η κυβερνητική παρέμβαση απο-
τελεί στην ουσία, μορφή καταστολής του εργατικού-συν-
δικαλιστικού κινήματος. 

Καμία ανοχή στην κρατική-εργοδοτική παρέμβαση στα 
συνδικάτα!

Το ΔΣ της Ένωσης Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Ηρακλείου 
Κρήτης καταγγέλει τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς και 
καλεί τα ΔΣ όλων των συνταξιουχικών σωματείων, δημό-
σιου και ιδιωτικού τομέα, να συνεδριάσουν άμεσα και να 
δώσουν ηχηρή απάντηση στις κυβερνητικές παρεμβάσεις 
στο εσωτερικό τους. Να πάρουν απόφαση συμμετοχής 
και στήριξης της απεργιακής απάντησης όποτε τολμήσει 
η κυβέρνηση να παρέμβει ωμά στη δράση και τη λειτουρ-
γία των συνδικάτων, στο δικαίωμα στην απεργία!

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ. Ενωτικός, μαζι-
κός, ταξικός αγώνας για το δικαίωμα μας στην οργάνωση 
και την απεργία!        

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 
Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

Ποιες διακοπές; Ή βλέποντας τα πλοία να αναχωρούν!
 Έως και το καλοκαίρι του 2011 οι εργαζόμενοι, αλλά 

και οι συνταξιούχοι, είχαμε τη δυνατότητα να πάμε διακο-
πές μιας και οι εισφορές που καταβάλαμε όλα τα χρόνια 
του εργάσιμού μας βίου στον Οργανισμό Εργατικής Εστί-
ας (ΟΕΕ), έρχονταν ανταποδοτικά να καλύψουν κάποιες 
από αυτές τις ανάγκες μας.  

 Έτσι οι διακοπές που στην αρχή των προγραμμάτων 
αυτού του οργανισμού μπορούσαν να είναι πραγματικό-
τητα σχεδόν ανα έτος, λίγο πριν την κατάργησή του (το 
2012) έγινε ανά τριετία και μάλιστα με τέτοιους όρους 
που αποκλείονταν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες 
συνταξιούχων. Και ήρθε η κυβέρνηση Παπαδήμου που 
στηρίχθηκε από τα "λαοφιλή" κόμματα του ΠΑ.ΣΟ.Κ., της 
Ν.Δ. και του ΛΑ.Ο.Σ. και κατάργησε τον Οργανισμό αυτόν 
μαζί με τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας βάζοντας 
στο χέρι τα αποθεματικά τους ύψους 8δις ευρώ!!!  Χρή-
ματα αποκλειστικά καταβαλλόμενα από το μόχθο των 
εργαζομένων!!! Αυτό το έγκλημα συνεχίστηκε και επι 
ΣΥΡΙΖΑ με αποτέλεσμα να βλέπουμε σήμερα τα στατιστι-
κά στοιχεία της Eurostat που μας λένε «ότι οι μισοί Έλλη-
νες δεν μπορούν να πάνε ούτε διακοπές μίας εβδομά-
δας».

Συγκεκριμένα, το 51% των Ελλήνων άνω των 16 ετών 
δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να κάνει διακοπές 
μιας εβδομάδας το 2018, έναντι μέσου όρου 28,3% στην 
ΕΕ, όντας μία από τις χώρες της ΕΕ με τα υψηλότερα 
ποσοστά κατοίκων που δεν ταξίδεψαν για οικονομικούς 
λόγους. Μάλιστα, σύμφωνα με τη eurostat, η χώρα μας 
είναι το μοναδικό μέλος της ΕΕ που παρουσίασε αύξηση 
του ποσοστού κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες την τελευταία 
πενταετία, από 49% το 2013 σε 51% το 2018. Την πρώτη 
βέβαια (και με διαφορά) θέση κατέχουμε εμείς οι συντα-
ξιούχοι που όλα αυτά τα χρόνια μειώθηκαν τα εισοδήμα-
τά μας πάνω από 55% (Μειώσεις συντάξεων 40%-45%, 
αυξήσεις σε είδη πρώτης ανάγκης 10-15%,φορολογία - 
ΕΝΦΙΑ και αυξήσεις σε ΔΕΗ, ύδρευση, τηλεφωνία κλπ 20 
– 40%).

Μπορεί τις τελευταίες μέρες να πανηγυρίζει κυβέρνη-
ση και τα μέσα ενημέρωσης για την τουριστική ανάπτυξη 
και την πληρότητα των ξενοδοχείων, προβάλλοντας εικό-
νες από τις αναχωρήσεις πλοίων, αλλά όλα αυτά ΔΕΝ 
ΑΦΟΡΑΝ ΕΜΑΣ, ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ.

Από το 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία του τότε συλλό-
γου εργαζομένων στον ΟΕΕ,  μαζί με τον οργανισμό 
καταργήθηκαν και 4.000.000 διανυκτερεύσεις ανα χρονιά 
που αντιστοιχούσαν στα κουτσουρεμένα «εισιτήρια Κοι-
νωνικού Τουρισμού». Επίσης καταργήθηκαν εκατοντάδες 
χιλιάδες εισιτήρια για θεατρικές παραστάσεις και άλλες 
τόσες για κουπόνια αγοράς βιβλίων.

Δεν μας θέλει μόνο φτωχούς αυτό το σύστημα. Μας 
θέλει χωρίς αναψυχή, χωρίς παιδεία, χωρίς πρόσβαση 
στον πολιτισμό. Αν προσθέσουμε ότι μας έχουν κόψει και 
την πρόσβαση στην υγεία με ένα ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ ΝΟΣΟΚΟ-
ΜΕΙΟ, χωρίς ΙΚΑ, χωρίς γιατρούς (παρά μόνο ιδιώτες), με 
πανάκριβα φάρμακα, τότε μπορούμε να πούμε ότι δεν 
μας θέλουν και εν ζωή!!!

Εμείς παρ’ όλα αυτά επιμένουμε. Και να ζούμε και να 
ελπίζουμε. Την ελπίδα μας την στηρίζουμε στους αγώνες 
που έρχονται. Κρατάμε λοιπόν τις δυνάμεις μας για το 
Φθινόπωρο, γιατί το νόμο Κατρούγκαλου μπορεί η κυβέρ-
νηση να λέει πως θα τον αλλάξει, αλλά το νέο ασφαλιστι-
κό προβλέπεται να είναι ακόμη ποιο ζημιογόνο για εργα-
ζόμενους και συνταξιούχους. Καλή δύναμη για καλή 
συνέχεια και ακόμη καλλίτερο, αγωνιστικό Φθινόπωρο!

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΑΜΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 

ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ 
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ώρα 7.30 

μ.μ. στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ
Τα Σωματεία Συνταξιούχων ΙΚΑ Σάμου και Καρλοβά-

σου συμμετέχουν στο Συλλαλητήριο που οργανώνουν το 
Εργατικό Κέντρο Σάμου και ο Σύλλογος Εργαζομένων 
του Νοσοκομείου. Για να μη θρηνήσουμε άλλους συναν-

θρώπους μας και για να σταματήσει η αντιλαϊκή πολιτική 
στην Υγεία

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
• Άμεση στελέχωση με μόνιμο προσωπικό του ΕΚΑΒ και 

του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου με πληρώματα ασθε-
νοφόρων.

• Να γίνουν μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού 
σε όλες τις μονάδες Υγείας του νομού μας με άμεση 
προτεραιότητα παιδιάτρων.

• Να εξοπλιστεί το νοσοκομείο και όλες οι μονάδες με 
την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή καλύπτοντας 
πλήρως όλες τις σύγχρονες εξετάσεις και ανάγκες 
μας.
Φτάνει πια! Δεν ανεχόμαστε άλλο αυτή τη κατάσταση! 
Καλούμε την κυβέρνηση να δώσει λύσεις ΤΩΡΑ!
Καλούμε τα μέλη μας, τις οικογένειές τους και όλο το 

Σαμιώτικο λαό να πάρουν μαζικά μέρος στο Συλλαλητή-
ριο διεκδικώντας αγωνιστικά τα δίκια μας.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΙΚΑ ΡΟΔΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
Στις 8 Αυγούστου δημοσιεύθηκε στον τοπικό τύπο επι-

στολή του Συλλόγου Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκο-
μείο της Ρόδου. Στην επιστολή επισημαίνονται τα πολύ 
σοβαρά προβλήματα του Νοσοκομείου και των εργαζομέ-
νων σε αυτό. Μεταξύ άλλων: το κύριο και κρίσιμο πρόβλη-
μα της υποστελέχωσης σε ιατρικό, νοσηλευτικό και παρα-
ϊατρικό προσωπικό. Το πρόβλημα του παλιού, ασυντήρη-
του ιατρικού εξοπλισμού σε μηχανήματα συσκευές αντι-
δραστήρια κτλ. Της έλλειψης συντήρησης του κτιρίου και 
των εγκαταστάσεών του κ.ά.

Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ρόδου έχει επανειλημ-
μένα καταγγείλει τα προβλήματα αυτά τα οποία τα μέλη 
του αντιμετωπίζουν κατά τις συχνές επισκέψεις ή νοση-
λείες τους στο Νοσοκομείο. Το Σωματείο μας έχει καταγ-
γείλει στους αρμόδιους ακόμη και στον υπουργό Υγείας 
την ανάγκη επισκευής ή αντικατάστασης μηχανημάτων 
του νοσοκομείου μετά από καταγγελίες μελών μας.

Το Σωματείο μας έχει επανειλημμένα υποστηρίξει τα 
αιτήματα των εργαζομένων του νοσοκομείου και έχει 
συμπαρασταθεί έμπρακτα στους αγώνες του για καλύτε-
ρες συνθήκες εργασίας και αναβάθμιση των παροχών 
του νοσοκομείου προς όλους αδιακρίτως στους πολίτες 
και τους επισκέπτες μας. Για άλλη μια φορά δηλώνει την 
υποστήριξη και συμπαράσταση προς τους εργαζόμενους 
του νοσοκομείου Ρόδου. Θεωρούμε απαράδεκτο έστω 
και μέρος της άγριας φορολογία που μας έχει επιβληθεί 
να μετατρέπεται σε δάνεια και  ενισχύσεις των μεγαλοε-
πιχειρηματιών της υγείας, ενώ τα δημόσια νοσοκομεία 
ρημάζουν. Οι σημερινοί συνταξιούχοι είναι οι χθεσινοί 
εργαζόμενοι που πλήρωσαν τις εισφορές τους για να 
έχουν τώρα υψηλής στάθμης δωρεάν παροχές υγείας. Το 
Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ρόδου, μαζί με τους εργαζό-
μενους του νοσοκομείου, όλους τους εργαζόμενους και 
τους άνεργους, απαιτεί:
• Γενναία χρηματοδότηση των νοσοκομείων
• Προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού
• Μονιμοποίηση των συμβασιούχων, αξιοκρατικές προ-

σλήψεις μόνιμου ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊα-
τρικού προσωπικού

• Δωρεάν παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας σε όλους 
χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΙΚΑ ΜΕΙΖΩΝΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Η ΕΝΟΤΗΤΑ»
Συνάδελφοι συνταξιούχοι.

ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ 
ΜΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ.

Η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη ανοίγει και πάλι το 
ασφαλιστικό. Έχει διορίσει Επιτροπή που θα μελετήσει 
τις επόμενες ανατροπές στις επικουρικές συντάξεις και 
της οποίας το πόρισμα περιμένει μέχρι τον ερχόμενο 
Οκτώβρη. Το σύστημα των «τριών Πυλώνων» που θα 
εφαρμόσει η νέα Κυβέρνηση, θα επιταχύνει την ενίσχυση 
της επιχειρηματικής δράσης στον τομέα της ασφάλισης, 
δηλαδή την πλήρη ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού 
συστήματος. Οι αλλαγές που ετοιμάζει η Κυβέρνηση της 
ΝΔ αφορούν:

1.  Την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που προο-
ρίζονται για την κύρια σύνταξη κατά 25%, με ότι αυτό 
σημαίνει για την δυνατότητα των ασφαλιστικών Ταμείων 
να πληρώνουν τις συντάξεις μας. Το επιχείρημά της ότι 
με την μείωση των εισφορών (9% για τους εργαζόμενους 
και 16% για τους εργοδότες), θα περισσεύουν χρήματα 
ώστε οι εργαζόμενοι να αναζητούν προγράμματα ιδιωτι-
κής ασφάλισης, αποτελεί έμμεση, αλλά σαφέστατη ομο-



λογία, ότι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών θα οδη-
γήσει σε ακόμα μεγαλύτερη μείωση των συντάξεων και 
συνεπώς θα είναι αναγκαία η συμπλήρωσή τους με ιδιω-
τική ασφάλιση, για να επιβιώσει ένας συνταξιούχος. Με 
αυτό τον τρόπο μεταφέρει κεφάλαια από το δημόσιο 
ασφαλιστικό σύστημα προς τις ασφαλιστικές εταιρείες.  

2. Με εργαλείο το ΕΤΕΑΕΠ, δηλαδή το Ενιαίο Ταμείο 
Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών, που σήμε-
ρα δίνει τις επικουρικές συντάξεις και το εφάπαξ, προχω-
ρά στην ενίσχυση της κεφαλαιοποιητικής λειτουργίας του 
«δεύτερου πυλώνα», από σύστημα «καθορισμένων παρο-
χών» (ξέρεις τι σύνταξη παίρνεις), σε σύστημα «καθορι-
σμένων εισφορών», δηλαδή (ξέρεις τι εισφορές πληρώ-
νεις στο ΕΤΕΑΕΠ), στο επαγγελματικό ταμείο, ή σε άλλες 
επενδυτικές εταιρείες, αλλά δεν ξέρεις πόση σύνταξη θα 
πάρεις.

Αυτή την στόχευση υπηρετούσαν οι αντιασφαλιστικοί 
νόμοι όλων των προηγούμενων Κυβερνήσεων, με τελευ-
ταίο τον νόμο Κατρούγκαλου, που εφάρμοσε την ρήτρα 
«μηδενικού ελλείμματος», για τις επικουρικές συντάξεις, 
που σημαίνει ότι αυτές θα δίνονται ανάλογα με την οικο-
νομική κατάσταση που βρίσκεται το Ταμείο, χωρίς να 
υπάρχει καμία εγγύηση.

Αυτή τη στόχευση συνδιαμόρφωναν και συνυπέγρα-
φαν όλες οι Κυβερνήσεις της χώρας μας στα επιτελεία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα την ψήφιση, 
πριν λίγους μήνες, του Κανονισμού για την Προώθηση 
του «Πανευρωπαϊκού Ατομικού Ασφαλιστικού Προϊόντος» 
(ΡΕΡΡ), την πλήρη κατεδάφιση των Δημόσιων ασφαλιστι-
κών συστημάτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ. 

Συνάδελφοι συνταξιούχοι. Οι αλλαγές που ετοιμάζει η 
Κυβέρνηση της ΝΔ, αν και αφορούν τους εργαζόμενους, 
τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, είναι βέβαιο ότι θα οδη-
γήσουν σε νέα μείωση και τις δικές μας συντάξεις.

Η ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΙΡΑ ΜΑΣ
Γι αυτό κανείς μας δεν μπορεί και δεν πρέπει να εφη-

συχάζει. Η «κανονικότητα» και η «βιώσιμη ανάπτυξη» της 
σημερινής Κυβέρνησης, έχει τόση σχέση με την εξυπηρέ-
τηση των δικών μας αναγκών, όση σχέση είχε η «δίκαιη 
ανάπτυξη» της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή καμία.

Το συλλαλητήριο στις 7-9-2019, που οργανώνουν τα 
ταξικά σωματεία της πόλης μας, που συγκροτούν το 
ΠΑΜΕ, είναι ένα ακόμα αγωνιστικό βήμα, όπου οι συντα-
ξιούχοι της πόλης μας και όχι μόνο, δεν θα διατρανώσουν 
απλά  την αντίθεσή τους με την πολιτική που μας εξα-
θλιώνει, αλλά  θα αναδείξουν τα αιτήματα που αφορούν 
την  δική τους «κανονικότητα», δηλαδή την κατάργηση 
όλων των αντιασφαλιστικών νόμων, την επαναφορά των 
συντάξεων στα προ κρίσης επίπεδα, την δωρεάν παροχή 
υπηρεσιών υγείας σε εργαζόμενους και συνταξιούχους. 
Η Διοίκηση του Σωματείου απευθύνει αγωνιστικό κάλε-
σμα  σε όλους τους συνταξιούχους της πόλης και του 
Νομού!

ΝΑ ΜΗ ΛΕΙΨΕΙ ΚΑΝΕΙΣ  ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΤΑΞΙΚΩΝ 
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ στις 6:00 μ.μ. ΣΤΗΝ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 
Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

Δελτίο τύπου
Με μεγάλη  επιτυχία το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. 

Πιερίας στις 6 Σεπτέμβρη πραγματοποίησε σύσκεψη  στη 
γεμάτη από συνταξιούχους   αίθουσα του Εργατικού 
Κέντρου Κατερίνης, με ομιλητή τον Παναγιώτη Πάλμο  
Γραμματέα της Διοίκησης της Ομοσπονδίας ΙΚΑ Ελλά-
δος. Θέμα της συζήτησης  ήταν η οργάνωση της πάλης 
του συνταξιουχικού κινήματος για την  επιστροφή όλων 
τον κλεμμένων, βάζοντας μπροστά τις δικές μας σύγχρο-
νες ανάγκες. Στη σύσκεψη, εκ μέρους της  διοίκησης, 
μίλησαν ο πρόεδρος και ο γραμματέας  οι οποίοι αναφέρ-
θηκαν  στις πρωτοβουλίες που πήρε η διοίκηση  για την 
προβολή των προβλημάτων των συνταξιούχων, αλλά  και 
σ’ αυτές που θα πάρει το επόμενο διάστημα. Τέλος κάλε-
σε τους συνταξιούχους οι όποιοι ανταποκρίθηκαν  και 
συμμετείχαν  στο συλλαλητήριο της  ΔΕΘ  προβάλλοντας 
τα αιτήματα μας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΚΟ- ΤΡΑΠΕΖΩΝ

«Πριν αλέκτωρ λαλήσαι τρις» η κυβέρνηση της ΝΔ 
έβαλε μπροστά την εφαρμογή των αντιλαϊκών πολιτικών 
που έμειναν σε εκκρεμότητα από την προηγούμενη 
κυβέρνηση, με την ίδια δικαιολογητική βάση. Ότι παρέλα-
βε από εκείνη «καμένη γη». Η πολιτική ολοκλήρωσης της 
ιδιωτικοποίησης της ενέργειας και πιο συγκεκριμένα της 
ΔΕΗ, μπαίνει στο επόμενο στάδιο, που προϋποθέτει την 
αποκατάσταση της κερδοφορίας της, την απαλλαγή της 
από υποδομές (μεταλλεία κλπ) και από προσωπικό μόνιμο 
με δικαιώματα. 

Στη βάση αυτή το πρώτο μέτρο είναι η εξαγγελθείσα 

αύξηση των τιμολογίων από 16 – 19% στην κατανάλωση 
του ηλεκτρικού ρεύματος από τις λαϊκές οικογένειες, η 
παραπέρα μείωση της «επιβράβευσης» των συνεπών 
πελατών στο 5%, η προώθηση του ξεπουλήματος των 
λιγνιτικών μονάδων, η απόλυση εργαζομένων, ο εκβια-
σμός των λαϊκών νοικοκυριών που αδυνατούν να πληρώ-
σουν με διακοπή παροχής ρεύματος και μεταφορά των 
χρεών για είσπραξη σε «κοράκια».

Εκφράζουμε την αποφασιστικότητά μας να συγκρου-
στούμε με την πολιτική της ΝΔ, όπως με εκείνη του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, που καθορίζονται από τις φιλομονοπωλιακές επιλο-
γές, τη συνέχεια του φορτώματος των βαρών της κρίσης 
στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων, τις δεσμεύσεις προς 
την ΕΕ.

Θα δυναμώσουμε την πάλη μας για την αντίσταση σε 
αυτήν, την ανατροπή της. Καλούμε τους συναδέλφους 
στην αγωνιστική κινητοποίηση του ΠΑΜΕ και των συνδι-
κάτων την Τρίτη 3/9/2019 ώρα 8 πμ έξω από τα γραφεία 
της διοίκησης της ΔΕΗ Χαλκοκονδύλη.

Σε άλλη ανακοίνωσή του ο Σύλλογος ανέφερε πως: 
Η κυβέρνηση στην 84η ΔΕΘ θα εξαγγείλει το πλαίσιο 

της αντεργατικής – αντιλαϊκής πολιτικής της. Πολιτική, 
που συνεχίζοντας στα βήματα της προηγούμενης του 
ΣΥΡΙΖΑ, θα εντείνει την επίθεση στο λαϊκό εισόδημα, στα 
εργατικά δικαιώματα, στη δυνατότητα του ταξικού εργα-
τικού κινήματος να δρα, να υπερασπίζεται και να διεκδικεί 
τα εργατικά αιτήματα, απέναντι στην εργοδοτική αυθαι-
ρεσία και τις κυβερνητικές επιλογές.

Οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα δεν έχουν να περι-
μένουν τίποτα θετικό από τις εξαγγελίες αυτές, τα ελάχι-
στα ψίχουλα που θα τα αφορούν, θα εξανεμιστούν από 
μια σειρά αρνητικών παρεμβάσεων σε βάρος τους. Η 
πολιτική της κυβέρνησης θα κινηθεί στην πεπατημένη, με 
μεγαλύτερη ένταση, των προηγούμενων. Μέτρα αποκλει-
στικά υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου, υπέρ της κερδοφορί-
ας και της ανταγωνιστικότητάς του, στη βάση των 
δεσμεύσεων προς τους μεγαλοεπιχειρηματίες, τους 
μονοπωλιακούς ομίλους και προς τις συμφωνίες με την 
ΕΕ.

Οι εργαζόμενοι, το ταξικό εργατικό και λαϊκό κίνημα 
δεν πρόκειται να αποδεχτούν τις πολιτικές αυτές, οργα-
νώνουν την αντίδρασή τους, τους αγώνες για την από-
κρουσή της. Το ΠΑΜΕ και οι οργανώσεις των άλλων λαϊ-
κών στρωμάτων θα δώσουν το δυναμικό, αγωνιστικό 
παρών τους στην ΔΕΘ, την απάντησή τους στην κυβέρνη-
ση και την εργοδοσία. 

Ο σύλλογός μας καλεί τα παραρτήματά του και τα 
μέλη του (από τη Λάρισα και πάνω) να πάρουν μέρος στο 
συλλαλητήριο και τις άλλες δράσεις που ετοιμάζουν οι 
εργατικές – λαϊκές οργανώσεις στις 7 Σεπτέμβρη έξω 
από την ΔΕΘ.

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΕΣ – ΑΝΤΙΛΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΌ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΝΑ ΔΡΟΥΝ 
ΚΑΙ ΝΑ ΟΡΓΑΝΏΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ.

ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΜΕ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

ΔΕΗ (ΠΑ.Σ.Α.Σ/ΔΕΗ)
Δελτίο Τύπου 

για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ Α.Ε 30/8/2019
Η ταχύτητα με την οποία η κυβέρνηση της ΝΔ ολοκλη-

ρώνει το έργο που παρέλαβε από το ΣΥΡΙΖΑ για την ιδιω-
τικοποίηση της ΔΕΗ δεν αποτελεί έκπληξη για τους 
συνταξιούχους και τους εργαζόμενους της ΔΕΗ. Ο ΠΑ.
Σ.Α.Σ./ΔΕΗ με όλα τα μέσα που διαθέτει προειδοποίησε 
τους συνταξιούχους ότι δεν έχουν να περιμένουν τίποτα 
καλό από όποια κυβέρνηση και να έβγαινε.

Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι από την τελευ-
ταία ανακοίνωση του Συλλόγου και ήρθε η κυβέρνηση με 
το Υπουργείο Ενέργειας για τη «διάσωση της ΔΕΗ», να 
ανακοινώσει μέτρα φωτιά για τους εργαζόμενους, τους 
συνταξιούχους και συνολικά τα λαϊκά στρώματα.
• Αυξήσεις στην τιμή του ρεύματος από 16,4% έως 

19,4%, ανάλογα με την κλίμακα κατανάλωσης την ώρα 
που την τελευταία δεκαετία, στο πλαίσιο πάντα της 
πολιτικής της "απελευθέρωσης", που ακολούθησαν 
διαδοχικά όλες οι κυβερνήσεις, τα τιμολόγια της ΔΕΗ 
έχουν εκτοξευτεί ήδη κατά 150%! Σε αυτά έρχονται 
τώρα να προστεθούν και οι νέες αυξήσεις.

• Μείωση της έκπτωσης συνέπειας που κάνει η ΔΕΗ 
στους συνεπείς πελάτες της από το 10% στο 5%, που 
και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είχε μειώσει από το 15% στο 
10%.

• Επιβολή "ρήτρας ρύπων" εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα, η οποία θα επιβαρύνει πρόσθετα τα τιμολό-
για.

• Χιλιάδες απολύσεις με τη μορφή της "εθελούσιας εξό-
δου" και υλοποίηση του σχεδίου ιδιωτικοποιήσεων.
Ταυτόχρονα προανήγγειλαν «τσεκούρι» στην έκπτωση 

που έχουν οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι της ΔΕΗ στα 

τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία είναι κατοχυρω-
μένη με ΣΣΕ και φορολογείται στην ανώτατη κλίμακα. Με 
αυτό τον τρόπο, η κυβέρνηση μειώνει το ήδη μειωμένο 
κατά περίπου 50%, εισόδημα των συνταξιούχων. Όλα 
αυτά για να «σώσουν» τη ΔΕΗ!!! από την κατάσταση που 
οι ίδιοι την έφεραν. Ας πάψουν να μας κοροϊδεύουν. 
Μήνες τώρα, με πρόσχημα την κακή οικονομική κατάστα-
ση της ΔΕΗ ΑΕ, η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αλλά 
και η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ, στρώνουνε από κοινού 
το έδαφος με απώτερο στόχο να διασφαλίσουν τα επιχει-
ρηματικά κέρδη της ΔΕΗ ΑΕ από τη μια και από την άλλη 
να απελευθερώσουν πλήρως την αγορά ηλεκτρικής ενέρ-
γειας στα πλαίσια της πολιτικής της ΕΕ που μετατρέπει 
το ηλεκτρικό ρεύμα σε πανάκριβο εμπόρευμα. Όλες οι 
κυβερνήσεις, ακολουθώντας την ίδια στρατηγική απελευ-
θέρωσης της Ηλεκτρ. Ενέργειας, αλλάζουν μόνο τον 
τρόπο υλοποίησης της αντεργατικής αυτής πολιτικής.

Καμιά αναμονή. Να δοθεί αγωνιστική απάντηση. 
Παλεύουμε:
• Όχι στις αυξήσεις των τιμολογίων. Ρεύμα φθηνό για το 

λαό
• Καμία διακοπή ρεύματος σε εργαζόμενο, άνεργο, 

αυτοαπασχολούμενο, φτωχό αγρότη, σε οικογένειες 
που έχουν ΑμΕΑ και άλλες ευπαθείς ομάδες.

• Όχι στην παραπέρα ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ ΑΕ. 
Κανένα κλείσιμο μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας. Καμία πώληση ΑΗΣ και ΥΗΣ, ορυχείων. Όχι 
στην παραπέρα ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ - ΔΕΔΔΗΕ. 
Ακύρωση του νομοθετικού πλαισίου της απελευθέρω-
σης στρατηγικών τομέων της οικονομίας (Ενέργεια, 
Τηλεπικοινωνίες, Μεταφορές, Ύδρευση).

• Καμία απόλυση εργαζομένων. Προσλήψεις μόνιμου 
προσωπικού τώρα στη ΔΕΗ.

• Όχι στην εντατικοποίηση και στο δουλεμπόριο των 
εργολάβων, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο. Κανένας εργαζό-
μενος απλήρωτος στις εργολαβίες.

• Όχι στη νέα μείωση του εισοδήματος των συνταξιού-
χων.
Όχι στις αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ και στις δια-

κοπές ρεύματος στις εργατικές και λαϊκές οικογένειες. 
Όχι στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και στις απολύσεις

Ρεύμα φτηνό για το λαό

Η ανάπτυξή τους 

είναι ανάπτυξη 

υπέρ του μεγά-

λου κεφαλαίου, 

σε βάρος των 

εργαζομένων και 

του λαού. 

Ανάπτυξη δίκαιη 

στον καπιταλι-

σμό δεν υπάρχει. 

Δικαιοσύνη και 

οικονομική για 

όλο το λαό θα 

υπάρξει όταν 

ανατραπεί ο 

καπιταλισμός.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
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Μια από τις εξαγγελίες 
της κυβέρνησης είναι και 
αυτή, που θέλει να συνδυ-
άσει τον τουρισμό με την 
προσφορά υπηρεσιών 
υγείας σε τουρίστες. Η 
εξαγγελία λοιπόν περιλαμ-

βάνει τη δημιουργία 
κέντρων ιαματικού παρα-
θερισμού για ξένους 
συνταξιούχους. Το γεγο-
νός βέβαια πως εκατοντά-
δες χιλιάδες έλληνες 
συνταξιούχοι δεν έχουν 
πλέον το «προνόμιο» του 
ιαματικού τουρισμού, και 
γενικά του κοινωνικού του-
ρισμού, με ευθύνη και της 
προηγούμενης κυβέρνη-
σης, αφού τα σχετικά κον-
δύλια του ΟΑΕΔ σχεδόν 
καταργήθηκαν, δεν απα-
σχολεί καθόλου και τη νέα 
κυβέρνησή μας, που κατά 
τα άλλα υπόσχεται «ανά-
πτυξη για όλους». Αυτή- η 
ανάπτυξη-  έχει κάνει ήδη 
την επιλογή της. Θα δώσει 
τα παραθεριστικά κέντρα 
σε όλους τους αλλοδα-
πούς τουρίστες και σε 
κανέναν ιθαγενή!!

Με τυμπανοκρουσίες 
ανακοίνωσε η κυβέρνηση 
το μέτρο της μείωσης του 
φορολογικού κλιμακίου 
από 22% σε 9% για όσους 
έχουν ετήσιο εισόδημα 
μέχρι 10000 ευρώ. Ας 
δούμε όμως την πραγματι-
κή αξία του.

1. Το σημερινό αφορο-
λόγητο είναι 8900 ευρώ, 
δηλαδή η ελάφρυνση θα 
αφορά τα 1100 ευρώ δια-
φορά μέχρι τις 10000. Για 
τα πάνω των 10000 ευρώ 
ποσά εισοδημάτων θα εξα-
κολουθήσει να ισχύει το 
22%.

2. Η μείωση για όποιον 
έχει εισόδημα από 8900 
μέχρι 10000 θα είναι κλιμα-
κωτή με ανώτερο πλαφόν 
τα 143 ευρώ. Φορολογητέο 
1100 με 22%= φόρος 242, 
φορολογητέο με 9%= 
φόρος 99, άρα όφελος 143 
(242- 99). Με εισόδημα 
9500 ευρώ η μείωση θα 
είναι 78 ευρώ, με εισόδημα 
9800 θα είναι 117.

3. Τι θα συμβαίνει πάνω 
από τα 10000 ευρώ εισόδη-
μα: 

* Με 12500 ευρώ, ο 
φόρος θα είναι 649 (99 
μέχρι τα 10000 και 550 για 
τα υπόλοιπα 2500). Ενώ ο 
συγκεκριμένος έχει εισόδη-
μα μεγαλύτερο από αυτόν 
με τις 10000 κατά 0,25 
φορές, ο φόρος που θα 
πληρώσει θα είναι 6,49 
φορές υψηλότερος (και 
ίσως μεγαλύτερος). Με το 
καθεστώς του ενιαίου κλι-
μακίου στα 22% μετά τα 
8900 αφορολόγητο, η δια-
φορά ύψους ανάμεσα τους 
ήταν 3,2 φορές, δηλαδή η 
διαφορά τους με το νέο 
μέτρο διπλασιάζεται.

* Με εισόδημα 15000 
ευρώ θα πληρώσει 12 
φορές υψηλότερο φόρο, με 
εισόδημα 20000 22 φορές.

Προσοχή και για να μην 
παρεξηγηθούμε. Δεν 
παρουσιάζουμε την ανά-
λυση αυτή μπαίνοντας στη 
λογική του κοινωνικού 
αυτοματισμού και της αντι-
παράθεσης με τους ωφε-
λούμενους από αυτό το 
μέτρο (κάτι που πράγματι 
είναι ο στόχος της κυβερ-
νητικής ρύθμισης), αλλά 
στην άλλη που λέει «απαι-
τούμε μείωση του κλιμακί-
ου στο 9% για όλο το εισό-
δημα όλων των εργαζόμε-
νων και συνταξιούχων». 
Γιατί για εμάς ο έχων εισό-
δημα  15000 ή 20000 ευρώ 
δεν είναι δα και πλούσιος 
σε σχέση με αυτόν με τις 
10000.

Από την άλλη με πολλή 
γαλαντομία η κυβέρνηση 
μειώνει την φορολόγηση 
από 10% σε 5% (έχει προη-
γηθεί η μείωση που έκανε η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ από 
15% στο 10%) στο εισόδη-
μα όλων όσων, ανεξαίρετα 
ποσού, έχουν εισοδήματα 
από μετοχές, μερίσματα 
κλπ σε εταιρίες. Με αυτούς 
ναι, έχουμε κοινωνικό αυτο-
ματισμό στην αντιπαράθε-
σή μας. Και απαιτούμε την 
φορολόγηση των κερδών 
των επιχειρήσεων και των 
μεγαλομετόχων τους με 

40%, ώστε να αυξηθούν τα 
έσοδα του κράτους. Να 
πληρώσουν αυτοί οι έχο-
ντες, που μέχρι σήμερα 
συμμετέχουν στα φορολο-
γικά έσοδα του κρατικού 
προϋπολογισμού με 5%, 
ενώ το υπόλοιπο 95% το 
επιβαρύνονται οι εργαζόμε-
νοι και τα λαϊκά στρώματα. 
Και φυσικά με τις ρυθμίσεις 
και τα μέτρα της κυβέρνη-
σης υπέρ της φορολογικής 
ελάφρυνσης του μεγάλου 
κεφαλαίου η συμμετοχή 
του 5% θα γίνει ακόμα 
μικρότερη.

Και το μέτρο λοιπόν 
αυτό της «ελάφρυνσης» 
των λαϊκών εισοδημάτων 
κινείται στη λογική της 
μεταφοράς ενός μέρους 
των βαρών από τις πλάτες 
των πολύ φτωχών σε εκεί-
νες των λιγότερο φτωχών.

ΕΝΦΙΑ, πρώτη κατοικία 
και «πλαίσιο φορολογι-

κής κατοικίας»
Αναφέρθηκε επίσης ο Κ. 

Μητσοτάκης στην μείωση 
του ΕΝΦΙΑ, παρουσιάζο-
ντάς της σαν μια γαλαντό-
μο παροχή εκ μέρους της 
κυβέρνησής του. Ποια είναι 
η ουσία. Πως τον φόρο 
αυτό επέβαλε το κόμμα του 
μαζί με το ΠΑΣΟΚ, επιβάλ-
λοντας για πρώτη φορά την 
πληρωμή ενοικίου στο κρά-
τος από όλους τους ιδιο-
κτήτες κατοικιών. Φυσικά 
εμείς αναφερόμαστε στις 
λαϊκές οικογένειες, δεν μας 
ενδιαφέρουν οι βίλλες και 
τα παλάτια των εχόντων. Κι 
ενώ το παλλαϊκό αίτημα 
είναι η κατάργηση αυτού 
του ενοικίου, η κυβέρνηση 
απλά το μειώνει. Μας κάνει 
μια μικρή έκπτωση στο 
χαράτσι και πανηγυρίζει, 
έχοντας την απαίτηση να 
πανηγυρίζουμε κι εμείς.

Ταυτόχρονα ανακοίνω-
σε- προβάλλοντας τη νέας 
κοπής, αλλά ίδιας λογικής 
με εκείνη του ΣΥΡΙΖΑ, ρύθ-
μιση των 120 δόσεων για 
τους χρεοφειλέτες- πως 
προσφέρει «διευκόλυνση 
της προστασίας της πρώ-
της κατοικίας με λιγότερη 
γραφειοκρατία». Που έγκει-
ται αυτή η… λιγότερη; 
Πρώτον ότι το χρονικό 
περιθώριο για την ένταξη 
όσων εκτιμούν πως έχουν ή 
αποκτούν, έστω με το ζόρι, 
την δυνατότητα να αποπλη-
ρώνουν τα δάνεια ή χρέη 
τους, λήγει στις 30 Σεπτέμ-
βρη κι όσοι πρόλαβαν- πρό-
λαβαν. Οι υπόλοιποι είτε με 
λιγότερη, είτε με περισσό-
τερη γραφειοκρατία θα 
χάσουν τα σπίτια τους. Το 
ίδιο επίσης θα ισχύσει και 
για εκείνους, που τελικά θα 
πέσουν έξω στην εκτίμησή 
τους για την ικανότητά 
τους αποπληρωμής.

Δεύτερον η… λιγότερη 
θα πάρει πραγματική αξία 
για τις τράπεζες και την 
εφορία, που θα διευκολυν-
θούν ακόμα περισσότερο 
να προωθούν τους ηλε-
κτρονικούς πλειστηρια-
σμούς, ώστε να συγκεντρώ-
νουν όσο γίνεται μεγαλύτε-
ρο όγκο ακίνητων λαϊκών 

περιουσιακών στοιχείων, 
για να μειώνουν το πλήθος 
των κόκκινων δανείων και 
να αυξάνουν αυτό της αξιο-
ποιήσιμης φορολογητέας 
ύλης. Κάτι που με ιδιαίτερη 
επιμονή και πιεστικότητα 
απαιτεί η ΕΕ, το Γιούρο-
γκρουπ σε κάθε νέα του 
αναφορά και αξιολόγηση 
της πορείας της ελληνικής 
οικονομίας και των δεσμεύ-
σεων.

Τρίτον η κυβέρνηση 
έβγαλε στη φόρα τη νέα 
έμπνευσή της. Για να προ-
σελκύσει ξένους επενδυτές 
στην αγορά κατοικιών ελλή-
νων, που θα τις χάνουν ή θα 
τις πουλάνε μπιρ παρά, θα 
θεσμοθετήσει το νέο πλαί-
σιο «φορολογικής κατοικί-
ας» για τους ξένους. Δεν 
φτάνει δηλαδή που τράπε-
ζες και δημόσιο θα προ-
σφέρουν σε τιμές ευκαιρί-
ας τα σπίτια ελλήνων σε 
ξένους, αυτοί θα απολαμ-
βάνουν και ειδικού καθε-
στώτος φορολογική διευ-
κόλυνση, για να ευαρεστη-
θούν να αγοράσουν σπίτια. 
Κι όχι για να έρθουν να 
μείνουν σε δυαράκια ή τρι-
αράκια στην Κυψέλη, στα 
Πατήσια ή στο Αιγάλεω, 
αλλά για κερδοσκοπική 
εκμετάλλευση (RBNB, ανέ-
γερση ξενοδοχείων κλπ). 
Προφανώς και δεν θα πλη-
ρώνουν ΕΝΦΙΑ οι «επενδυ-
τές» αυτοί, τα γνωστά 
κοράκια της σχετικής αγο-
ράς. Ή όσοι πλούσιοι αγο-
ράσουν πολυτελή σπίτια 
στην λουξ πολιτεία, που θα 
χτίσει ο Λάτσης στο Ελληνι-
κό. Πως λένε όλες οι τελευ-
ταίες κυβερνήσεις, πως η 
υψηλή φορολογία είναι 
αντικίνητρο για τους επεν-
δυτές; Έτσι και η καταβολή 
ΕΝΦΙΑ θα αποτελεί αντικί-
νητρο για τα κοράκια του 
real estate και του τουρι-
σμού, άρα θα καταργηθεί ή 
θα έχει συμβολικό χαρα-
κτήρα γι αυτούς.

Σε προηγούμενο τεύχος 
έγινε αναφορά και στον 
στόχο ο ΕΝΦΙΑ να μετα-
φερθεί για είσπραξη στους 
δήμους, με τις όποιες επι-
πτώσεις στα λαϊκά στρώμα-
τα, δεν θα το αναλύσουμε 
και πάλι.

Οι κορδέλες λοιπόν με 
τις οποίες ντύνουν τα 
μέτρα, για το λαό είναι 
φύκια, ενώ για το κεφά-
λαιο  μετάξια. Γι’ αυτό επι-
μένουμε. Τώρα κατάργηση 
του ΕΝΦΙΑ για τη λαϊκή 
κατοικία.

Και μιας και αναφερθή-
καμε στο Ελληνικό. Ο Κ. 
Μητσοτάκης στη ΔΕΘ ανα-
κοίνωσε την αναστολή του 
ΦΠΑ και του φόρου υπερα-
ξίας για νέες οικοδομές, 
καθώς και τη δυνατότητα 
των επενδυτών να συμψηφί-
ζουν μέρος των επενδύσεων 
έως 50 εκατομμύρια(!!!) με 
υποχρεώσεις προς το δημό-
σιο. Αυτό το τελευταίο 
μέτρο θα ισχύσει και για 
κάθε άλλη επενδυτική δρα-
στηριότητα. Το ξαναλέμε. 
Τσάμπα τα εισέπραξε τα 76 
χειροκροτήματα ο πρωθυ-
πουργός;

Η απάτη των φορολογικών ελαφρύνσεων

Καταγράψαμε τις 
μεγαλόστομες κορώνες- 
φράσεις του πρωθυπουρ-
γού στην ΔΕΘ, που άλλω-
στε οι πολιτικοί του 
είδους του τις επαναλαμ-
βάνουν κάθε τόσο, σε μια 
προσπάθεια να χαϊδέ-
ψουν τα αφτιά του λαού.

«Ανάπτυξη για όλους»- 
«Ανάπτυξη παντού».

«Η ανάπτυξη να δημι-
ουργήσει νέο πλούτο, 
που θα τον μοιράσουμε 
δίκαια».

«Η ελπίδα φαίνεται στα 
αισιόδοξα πρόσωπα των 
Ελλήνων».

«Μετά δέκα χρόνια κρί-
σης αχνοφέγγει η ελπί-
δα».

«Να χτίσουμε την 
Ελλάδα που αξίζουμε».

«Στην περσινή ΔΕΘ 
κάναμε μια συμφωνία 
αλήθειας με το λαό, στην 
φετινή κάνουμε μια συμ-
φωνία εργασίας».

«Θα δουλέψουμε 
ακόμα πιο σκληρά για να 
τιμήσουμε την εμπιστο-
σύνη των πολιτών».

«Ο λαός που δεν λύγι-
σε μπροστά στις δυσκολί-
ες και έχει σήμερα το 
δικαίωμα να ατενίζει το 
μέλλον του με αισιοδο-
ξία».

«Ηγούμαι ενός φιλότι-
μου και πολυμήχανου 
λαού».

«Ενωμένοι οι Έλληνες 
θα φέρουμε την πατρίδα 
μας στο δρόμο της προό-
δου».

Πάνω - κάτω τα ίδια 
έλεγαν στις προηγούμε-
νες ΔΕΘ κι ο Παπανδρέ-
ου, κι ο Καραμανλής, κι ο 
Σαμαράς, κι ο Τσίπρας. 
Τέτοιες παρόμοιες παρό-
λες χειροκροτούσαν μετά 
μανίας κυβερνητικοί βου-
λευτές και οι ίδιοι ακρι-
βώς εκπρόσωποι των 
«παραγωγικών τάξεων». 
Αυτοί ποτέ δεν μετάνιω-
ναν για το χειροκρότημά 
τους. Εκείνοι που το έκα-
ναν ήταν οι εργαζόμενοι 
και ο λαός (όσοι χειρο-
κροτούσαν στην αρχή με 
ελπίδα), αφού στο τέλος 
εισέπρατταν τη «λυπητε-
ρή».

Η μεγαλο-
στομία

Τα χειροκροτήματα
Κατά την συζήτηση στη βουλή για τις προγραμματι-

κές δηλώσεις ο Μητσοτάκης στις δυο ομιλίες του διάρ-
κειας περίπου μιάμισης ώρας χειροκροτήθηκε από 
τους βουλευτές της ΝΔ 87(!!!!!) φορές. 63 στην πρωτο-
λογία και 24 στην δευτερολογία. Χοντρικά μίλησε περί-
που 100 λεπτά, τον χειροκροτούσαν κατά μέσο όρο 
κάθε 1,15 λεπτά(!!!!!). Στην ομιλία του δε στην 84η ΔΕΘ 
οι «παραγωγικές τάξεις» (βιομήχανοι, εφοπλιστές, τρα-
πεζίτες, μεγαλέμποροι, μεγαλοεπιχειρηματίες, εκπρό-
σωποι μονοπωλίων κλπ) στις οποίες απηύθυνε το λόγο 
του, διάρκειας 75 λεπτών, τον χειροκρότησαν 76 
φορές, δηλαδή κάθε 1 λεπτό(!!!!!). Βουλευτές και 
κεφαλαιοκράτες σπάσανε τα χέρια τους από τη χαρά 
τους...

Μας άρεσε πάντως ιδιαίτερα το εξισωτικό παράδειγ-
μα του πρωθυπουργού που περιέγραψε πως «όπως και 
η Ινδία- τιμώμενη χώρα στην 84η ΔΕΘ- έτσι και η Ελλά-
δα έχουμε μια πολύ δυνατή διασπορά»… Το γεγονός 
πως η Ινδία έχει πληθυσμό κοντά στο 1,5 δισεκατομμύ-
ριο κατοίκους, ενώ η Ελλάδα περίπου 12 εκατομμύρια, 
οπότε αν από την Ελλάδα έφυγαν στο εξωτερικό στα 
δέκα τελευταία χρόνια της κρίσης 400.000, δεν είναι 
καθόλου το ίδιο με το αν έφυγε και από την Ινδία ο 
ίδιος αριθμός (σε ποσοστά: Ελλάδα 3,3% του πληθυ-
σμού, Ινδία 0,027%), είναι κάτι που ο πρωθυπουργός 
μας δεν πήρε υπ’ όψη του. Επίσης δεν πήρε υπ’  όψη 
του πως ενώ στην Ελλάδα προβλέπεται πως ο πληθυ-
σμός θα ελαττώνεται, στην Ινδία θα αυξάνεται. Ολίγη 
αυτογελοιότητα μπροστά στον εκπρόσωπο της τιμώμε-
νης χώρας δεν είναι και τόσο κακό. Ίσως γι’ αυτό ο 
Ινδός εκπρόσωπος του περιπτέρου της χώρας του στη 
ΔΕΘ, όση ώρα μιλούσε ο Κυριάκος, έπαιζε με το κινητό 
του!!!

Συμπλήρωσε επίσης τη ρήση του με την… ασύλλη-
πτης διανοητικής ικανότητας σκέψη πως, «η ανασυ-
γκρότηση της πατρίδας μας περνάει μέσα και από την 
αναγέννηση του παγκόσμιου ελληνισμού»!!!!! Μπορεί 
να μην είμαστε και τόσο έξυπνοι σκιτζήδες όσο οι γρα-
φιάδες των πρωθυπουργικών λόγων, δεν χρειαζόταν 
όμως πολύ μυαλό για να σκεφτούμε τα παρακάτω. 
Ποιος είναι αυτός ο «παγκόσμιος ελληνισμός» και τι θα 
κάνει για να… αναγεννηθούμε εμείς εδώ; Θα επαναπα-
τριστεί; Μιλάμε για αρκετά εκατομμύρια απόδημων 
δεύτερης, τρίτης και τέταρτης γενιάς σε ευρωπαϊκές 
χώρες, στην Ασία, στην Αμερική (γενικά), στην Αυστρα-
λία. Όχι φυσικά. Είναι άνθρωποι που δεν έχουν πια 
καμιά ουσιαστική σχέση με την χώρα μας, άνθρωποι 
που κι αν ακόμα διατηρούν την ανάμνησή της δεν 
έχουν ιδιαίτερους δεσμούς, εκτός από κάποιους συγ-
γενείς και περιστασιακά ακίνητες περιουσίες (χωρά-
φια, ακίνητα κλπ). Και που φυσικά αν πρόκειται για 
απλούς εργαζόμενους, που γεννήθηκαν και έζησαν 
στις πατρίδες τους αυτές, ε δεν μπορούν να συνεισφέ-
ρουν με κάτι αξιόλογο στην ελληνική «αναγέννηση». 
Ποιοι μπορούν να «προσφέρουν», ποιους εννοεί ο πρω-
θυπουργός; Τους καπιταλιστές, μεγαλοεπιχειρηματίες 
ελληνικής καταγωγής από τις χώρες αυτές. Αυτοί 
βέβαια δεν εκπροσωπούν κανέναν «παγκόσμιο ελληνι-
σμό», αλλά τα συγκεκριμένα συμφέροντα που κουβα-
λούν πίσω τους, είτε είναι ατομικά επιχειρηματικά, είτε 
συμμετοχικά. Συμφέροντα που το ίδιο επάξια μπορούν 
να εκπροσωπήσουν και να συμμετέχουν στην «αναγέν-
νησή» μας και μπίζνεσμεν μη ελληνικής καταγωγής, πχ 
Ινδοί. Ας μην περιμένουμε λοιπόν τη σωτηρία μας από 
αυτόν τον «παγκόσμιο ελληνισμό», αλλά να δούμε τι θα 
κάνουμε εμείς εδώ οι ντόπιοι έλληνες εργαζόμενοι και 
λαός, ασφαλώς χωρίς να αρνιόμαστε, αντίθετα επιζη-
τώντας τη συμπαράσταση, βοήθεια, αλληλεγγύη και 
του απόδημου εργατικού ελληνισμού.

Ελλάδα - Ινδία και 
«παγκόσμιος ελληνισμός»

Ιαματικός τουρισμός
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Είναι η δεύτερη φορά 
που ο Κ. Μητσοτάκης, 
σαν πρωθυπουργός αυτή 
τη φορά, ρίχνει καρφιά, 
όχι απλώς υπονοούμενα 
σε βάρος των προηγούμε-
νων πρωθυπουργών του 
κόμματός του και μάλιστα 
παρουσία τους. Στην ομι-
λία του στην ΔΕΘ, παρό-
ντων των πρώην πρωθυ-
πουργών Κ. Καραμανλή 
και Α. Σαμαρά, ξεκάθαρα 
αναφέρθηκε συγκεκριμέ-
να πως «οι προηγούμενες 
ΔΕΘ αποτέλεσαν βήμα 
για ηχηρές εξαγγελίες, 
που ποτέ δεν υλοποιήθη-
καν… κατάθεσης υποσχέ-
σεων, που μετά διαψεύ-
δονταν από την ανεπάρ-
κεια  των κυβερνώντων… 
Ποιος ξεχνά τα μεγάλα 
λόγια, που ακούστηκαν 
από αυτό εδώ το βήμα και 
ποτέ δεν εφαρμόστηκαν. 
Υπήρξαν γενικόλογες 
λύσεις, που έμεναν κενό 
γράμμα. Η 84η ΔΕΘ θα 
γίνει το μέτρο σύγκρισης 
μεταξύ της δημαγωγίας 
και της ευθύνης της αλή-
θειας. Μέτρο σύγκρισης 
ανάμεσα στις υποσχέσεις 
και στις πράξεις, χώρος 
αναμέτρησης μεταξύ των 
ανέξοδων διακηρύξεων 
και του ρεαλιστικού και 
εφαρμόσιμου προγράμ-
ματος, που φέρνει μετρή-
σιμο αποτέλεσμα και 
πεδίο τελικά όπου δοκιμά-
ζονται η οπισθοδρομική 
αντίληψη με την αληθινή 
προοδευτική σκέψη». Και 
έκλεισε την αναφορά του 
αυτή με την σημαδιακά 
ξεχωριστή φράση «Πρώ-
τος εγώ σήμερα σπάω 
αυτή την κακή παράδο-
ση». 

Επειδή ο Μητσοτάκης 
επιμελώς απέφυγε την 
αναφορά του σε συγκε-
κριμένες ΔΕΘ και κυβερ-
νήσεις, πχ μόνο στις τέσ-
σερις του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν 
σαφής στο οι προηγού-
μενες (όλες δηλαδή), 
πολύ εύκολα προκύπτει 
το συμπέρασμα πως στην 
απαξιωτική αναφορά του 

συμπεριέλαβε και τις 
κυβερνήσεις των Καρα-
μανλή και Σαμαρά, θα 
μπορούσαμε να θεωρή-
σουμε ακόμα και του 
πατέρα Μητσοτάκη, σαν 
ανεπαρκείς, που ποτέ 
δεν εφάρμοσαν τα μεγά-
λα λόγια τους, που δημα-
γωγούσαν αντί να λένε 
την αλήθεια, που είχαν 
οπισθοδρομικές αντιλή-
ψεις, που έδιναν ανέξο-
δες διακηρύξεις, που 
συντηρούσαν αυτή την 
κακή παράδοση, την 
οποία αυτός πρώτος 
έσπασε!!!

Εμείς δεν μπορούμε να 
ξέρουμε τους ειδικούς 
λόγους αυτής της υποτι-
μητικής, μέχρις εξευτελι-
σμού, για τους πρώην 
αρχηγούς της ΝΔ αναφο-
ράς του. Το ποιο μήνυμα 
εξέπεμψε προς το εσωτε-
ρικό του κόμματός του, 
ειδικά προς την παλιά 
φουρνιά υψηλών στελε-
χών, τις φατρίες τους και 
τις πιθανές αυριανές σκο-
πιμότητές τους. Αν η 
πρώτη αυτή καλυμμένη 
επιθετικότητα είναι προοί-
μιο για επόμενες. Σίγουρα 
πάντως ήταν σαφές μήνυ-
μα προς τους μεγαλοκα-
πιταλιστές που «είχαν πιά-
σει πρώτο στασίδι πίστας» 
και τον καταχειροκρότη-
σαν, πως αυτός είναι ο 
σημερινός και αυριανός 
απόλυτα αυθεντικός 
εκφραστής των συμφερό-
ντων τους, πως αυτός, 
καλύτερα από κάθε 
άλλον, μπορεί να ανοίξει 
τους δρόμους που αυτοί 
έχουν χαράξει. Πως αυτός 
θα πετύχει εκεί που οι 
όλοι οι προηγούμενοι 
απέτυχαν και χωρίς 
δισταγμό και «ιδεαλιστι-
κούς λαϊκισμούς» θα κάνει 
πράξη όσα του ζητούν.

Φυσικά η αναφορά 
αυτή καμία σχέση με τα 
συμφέροντα των εργαζο-
μένων και του λαού δεν 
έχει. Κι αν ο Μητσοτάκης 
ξεκαθαρίζει από τώρα, 
πως το τοπίο στο οποίο 
θα κινηθεί δεν σηκώνει 
αμφισβήτηση, πρέπει και 
οι εργαζόμενοι και τα 
λαϊκά στρώματα να ξεκα-
θαρίσουν πως, ούτε το 
δικό τους αγωνιστικό 
τοπίο σηκώνει τέτοια. 
Και πως με κάθε αγωνι-
στικό τρόπο θα εμποδί-
σουν κάθε προσπάθεια 
αμφισβήτησης και υπο-
νόμευσης του δικαιώμα-
τός τους να υπερασπίζο-
νται και να διεκδικούν τα 
δικαιώματά τους και τα 
αιτήματά τους.

“ΠΑΝΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΣ 
ΑΓΩΝΑΣ”
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ΕΕ και ΔΕΗ
Σε συνέντευξή του στην ΕΤ1 ο Χατζηδάκης ομολό-

γησε πως «η Κομισιόν πίεσε (την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ) 
να μειωθεί το ποσοστό της ΔΕΗ στο πελατολόγιο, ώστε 
να αποκτήσουν ικανό αριθμό πελατών και οι ιδιωτικές 
εταιρίες, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το έκανε πράξη, γι’ αυτό 
η ΔΕΗ έγινε ελλειμματική». Εξήγγειλε δε το γνωστό 
σενάριο ιδιωτικοποίησης της εταιρίας, που ήδη ψηφί-
στηκε, με τις τεράστιες αυξήσεις της τιμής του ηλε-
κτρικού ρεύματος για τα λαϊκά νοικοκυριά. Φυσικά «η 
καταγγελία» του της ΕΕ έμεινε εκεί. Δεν είπε κουβέντα 
για το αν η κυβέρνηση της ΝΔ θα απορρίψει την πίεση 
της Κομισιόν και θα στηρίξει τη ΔΕΗ να επανακτήσει τη 
χαμένη πελατεία της. Αντίθετα ψήφισε τις αυξήσεις και 
την παραπέρα ιδιωτικοποίησή της σε βάρος των εναπο-
μεινάντων πελατών της και των εργαζομένων σε αυτήν.

Και τι επικαλέστηκε για να επιβεβαιώσει την ορθότη-
τα της κυβερνητικής επιλογής; Ότι «οι αγορές ψήφισαν 
υπέρ του σχεδίου και η μετοχή της ΔΕΗ ανέβηκε 10%». 
Αφού ψήφισαν οι αγορές, τι σημασία έχει τι ψήφισε ο 
ελληνικός λαός; Γιατί να θυμίσουμε πως στο προεκλο-
γικό πρόγραμμά της η ΝΔ πουθενά δεν έκανε λόγο για 
αυξήσεις στο ρεύμα μέχρι 20%, ούτε για απολύσεις, 
ανεξάρτητα αν οι «έχοντες γνώση» τι εστί ΝΔ προειδο-
ποιούσαν πως αυτό θα κάνει. Ο λαός λοιπόν τυπικά 
έστω δεν ψήφισε υπέρ των μέτρων αυτών. Αλλά τι αξία 
έχει η ψήφος του λαού απέναντι σ’ αυτή των αγορών!! 
Ίδια κι όμοια είμαστε;

Τα εσωκομματικά καρφιά 
του Κ. Μητσοτάκη

Φωτεινή… καιόμενη 
Ελλάδα!!

Λίγες μέρες πριν τις πυρκαγιές στην Εύβοια, ο Κ. 
Μητσοτάκης είχε δηλώσει πως «θα τα καταφέρουμε 
για την φωτεινή Ελλάδα που όλοι περιμένουμε»!! Σχε-
δόν αμέσως μετά ξέσπασαν οι πυρκαγιές και το… 
όραμά του έγινε πραγματικότητα… Φωτίστηκε, αν όχι 
όλη, πάντως ένα μεγάλο μέρος της Ελλάδας, αφού 
βέβαια ταυτόχρονα ξέσπασαν 2360(!!!) πυρκαγιές σε 
όλη τη χώρα. Ένα μήνα μετά η κυβέρνηση αποφάσισε 
και τα νέα μέτρα για τη ΔΕΗ, όπου το τιμολόγιο του 
ρεύματος αυξήθηκε από 16- 20%... Φωτίστηκαν αμέ-
σως τα πρόσωπα όλων των καταναλωτών- λαϊκών νοι-
κοκυριών- ηλεκτρικής ενέργειας από χαρά… Θα πείτε 
πως θα σκοτεινιάσουν πολλές χιλιάδες περισσότερα 
σπίτια, που θα τους κοπεί το ρεύμα. Ε η… ανάπτυξη για 
όλους θα έχει και τις παράπλευρες… σκοτεινές απώ-
λειές της.

Παντού μια ΜΚΟ;
Η κυβέρνηση αποφάσισε και έστησε μια ιδιόμορφης 

φτιαξιάς ΜΚΟ με ολίγη από λαϊκή συμμετοχή των πλη-
γέντων από τις πυρκαγιές, που θα αναλάβει να διαχει-
ριστεί τις «λύσεις» στα προβλήματα που δημιούργησαν 
οι καταστροφικές και θανατηφόρες πυρκαγιές σε Μάτι, 
Βουτζά, Κινέττα πέρυσι, καθώς και το ποσό των 30 
περίπου εκατομμυρίων ευρώ, που συγκεντρώθηκαν 
από προσφορές για βοήθεια. Δυο είναι τα ζητήματα. 
Πρώτον από το ποσό αυτό η κυβέρνηση θα παρακρα-
τήσει τον ΕΝΦΙΑ, που χρωστάνε οι ιδιοκτήτες καμένων 
και κατεστραμμένων κατοικιών και οικοπέδων στην 
εφορία, αφού η κυβέρνηση με άλλη διάταξη αναστέλ-
λει την υποχρέωση αυτή. Με άλλα λόγια η κυβέρνηση 
φορολογεί τις προσφορές αυτές!!!. Θεωρεί δηλαδή 
πως πρέπει να καλύψουν την φορολογική υποχρέωση 
των οικογενειών αυτών!!! Οπότε τι νόημα έχει η ανα-
στολή; Άραγε κάποια στιγμή στο μέλλον, με τη λήξη 
της αναστολής, θα κληθούν οι άνθρωποι αυτοί να επι-
στρέψουν το ποσό του ΕΝΦΙΑ σαν χρέος στο ταμείο 
των προσφορών; Ίσως. Πρωτοφανές; Σίγουρα. Δεύτε-
ρο, ενώ οι κυβερνήσεις και το κράτος τους είναι υπεύ-
θυνοι για τις καταστροφές, αφού δεν πήραν ποτέ τα 
αναγκαία μέτρα πρόληψης και προστασίας όλες τις 
προηγούμενες δεκαετίες, τώρα πετάνε το μπαλάκι σε 
μιας μορφής ΜΚΟ, στην οποία θα φορτώνουν τις ευθύ-
νες για τα επόμενα παρόμοια προβλήματα, γιατί «δεν 
θα είναι σωστοί οι σχεδιασμοί, οι προτάσεις της» κλπ.

Εδώ η κυβέρνηση και το κράτος δεν «το στρίβουν 
δια του αρραβώνος» αλλά με κανονικό διαζύγιο από τις 
ευθύνες.

Αστική δημοκρατία= 
αστική δικτατορία

Απ’ αφορμή μια ρήση του πρωθυπουργού Κ. Μητσο-
τάκη στην ομιλία του για τις προγραμματικές δηλώσεις 
στη βουλή θα παρατεθούν εδώ κάποιες απόψεις. Είπε ο 
Μητσοτάκης επί λέξη: Δεν θα αφήσουμε τη χώρα 
έρμαιο(!!!) της απλής αναλογικής- Όποιος παίρνει το 
40% των ψήφων δικαιούται την πλειοψηφία στη 
βουλή!!! Και εξήγγειλε νέο εκλογικό νόμο, που θα κάνει 
πράξη αυτή την απόλυτα δογματική και ολοκληρωτική 
θέση του. 

Η απλή αναλογική λοιπόν συνιστά μια ανωμαλία κατά 
τον πρωθυπουργό. Και το πόσες έδρες θα έχει το κάθε 
κόμμα στη βουλή δεν εξαρτιέται από το πόσους ψήφους 
παίρνει από το λαό, αλλά από το πόσες βουλευτικές 
έδρες κλέβει από τα άλλα κόμματα. Αυτό κατά τον Κ. 
Μητσοτάκη δεν είναι ανωμαλία. Δεν αποτελεί παραχάρα-
ξη της στοιχειώδους- για τα αστικά πλαίσια-  δημοκρατι-
κής λογικής αντιστοίχισης ψήφων- εδρών. Δεν συνιστά 
ανοιχτή παραβίαση και κατάργηση της αστικής συνταγ-
ματικής πρόνοιας, ότι οι ψήφοι όλων των ψηφοφόρων 
είναι ίσες, ότι οι πολίτες είναι ίσοι απέναντι στο αστικό 
(επαναλαμβάνουμε) σύνταγμα. Όχι. Αντίθετα η ανισότη-
τα είναι νομικά, ηθικά και πολιτικά σωστή. Η εκλογική 
απάτη και κλοπή αποτελούν ύψιστη δημοκρατική δικαιο-
σύνη!!! 

Τα εκλογικά συστήματα του αστικού πολιτικού συστή-
ματος απλά εκφράζουν μια διαδικαστικής μορφής εφαρ-
μογή της δικτατορίας της αστικής τάξης, του κεφαλαίου. 
Μέσα από αυτά επιβάλλεται η κυβερνητική σταθερότητα, 
που αυτό έχει ανάγκη, ώστε να υλοποιούνται όλες οι 
επιλογές του, να ικανοποιούνται όλες οι απαιτήσεις του, 
να πραγματώνονται όλες οι συμφωνίες, που έχει και 
θέλει να συνάψει με τα ιμπεριαλιστικά κέντρα, που σε 
κάθε συγκυρία, μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη, αντα-
ποκρίνονται στην καλύτερη εξυπηρέτηση των συμφερό-
ντων του, χωρίς να ρισκάρει με τις πιθανές πολιτικές 
αντιπαραθέσεις, που τα διάφορα κόμματά του μπορεί να 
έχουν σε κάθε φάση των εξελίξεων.

Φυσικά και τα άλλα εκλογικά συστήματα στον αστικό 
κοινοβουλευτισμό δεν αλλάζουν την κατάσταση επί της 
ουσίας ή ακόμα και τα μη κοινοβουλευτικά (χούντες κλπ). 
Η αστική δικτατορία εφαρμόζεται με την όποια πολιτική 
εργαλειοθήκη, που μπορεί να αλλάζει κάθε φορά. Το 
είδαμε με τις κυβερνήσεις συνεργασίας, κάτι που μπορεί 
να γίνει είτε με απλή αναλογική, είτε με όποιας μορφής 
ενισχυμένη.

Παρ’ όλ’ αυτά η τόσο ξεκάθαρα ξετσίπωτη διατύπωση 
της αντιδημοκρατικής άποψης «γράφουμε εκεί που δεν 
πιάνει μελάνι τη γνώμη των περισσότερων, μας αρκεί 
αυτή των λιγότερων για να φτιάχνουμε κυβερνήσεις», 
έχει τη σημασία της. Αποκαλύπτει και στον πιο αδαή το 
χαρακτήρα της αστικής κοινοβουλευτικής «δημοκρατί-
ας». Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι πουθενά στις χώρες 
του καπιταλισμού δεν εφαρμόζεται η απλή αναλογική, 
αλλά παντού υπάρχουν καλπονοθευτικά συστήματα, που 
φτάνουν στο σημείο ακόμα και να απαγορεύουν σε κόμ-
ματα με κομμουνιστικά προγράμματα τη συμμετοχή στις 
εκλογές, είτε άμεσα, είτε έμμεσα.

Ο συσχετισμός λοιπόν μέσα στο… ναό της αστικής 
δημοκρατίας αντανακλά την βούληση των… γραμματέων 
και φαρισαίων να κάνουν ότι θέλουν, αγνοώντας την 
γνώμη του… εκκλησιάσματος…

Σταθήκαμε σε αυτή την πλευρά του ζητήματος και δεν 
επεκτεινόμαστε στην πιο ουσιαστική, ότι δηλαδή ακόμα 
και η εφαρμογή της απλής αναλογικής σε βουλευτικές, 
προεδρικές κλπ εκλογές δεν θα έχει κάποιο ουσιαστικό 
αποτέλεσμα υπέρ των εργαζομένων και του λαού, αφού 
αυτή εξαντλεί την αξία της στην στιγμιαία επιλογή στην 
κάλπη κάθε τέσσερα χρόνια. Από κει και πέρα ο εργαζό-
μενος δεν έχει στην ουσία δικαίωμα να παρεμβαίνει στην 
διαμόρφωση της πολιτικής. Έδωσε την ψήφο του και 
τέλος. Μετά από τέσσερα χρόνια απλά θα ξανασκεφτεί 
την προηγούμενη επιλογή του. 

Η μόνη διέξοδος από την παγίδα αυτή είναι η οργανω-
μένη δράση των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων 
μέσα από τους φορείς του εργατικού και μαζικού κινήμα-
τος. Τα συνδικάτα, τους συλλόγους, τα αγωνιστικά μετε-
ρίζια που ο ίδιος ο εργαζόμενος λαός δημιουργεί με τη 
δική του συνεχή και όχι στιγμιαία βούληση και που μέσα 
σε αυτά και από αυτά εκφράζει τη δική του θέληση και 
απόφαση να παρεμβαίνει συνεχώς στις πολιτικές εξελί-
ξεις, χωρίς να παραμένει και να περιμένει απαθής, αδρα-
νής και μοιρολατρικά υποταγμένος στο αποτέλεσμα της 
μιας στα τέσσερα χρόνια επιλογής του, που αποτελεί 
απόρροια της ασταμάτητης πλύσης εγκεφάλου, της τρο-
μοκρατίας, των εκβιασμών που υφίσταται στα διαστήμα-
τα ανάμεσα στις τετραετίες. Η εργατική και λαϊκή οργά-
νωση και συμμετοχή σε καθημερινούς αγώνες μέσα από 
πραγματικά δημοκρατικές διαδικασίες στα συνδικάτα, τα 
σωματεία, τους συλλόγους και μαζικούς φορείς είναι η 
απάντηση του λαού στα αδιέξοδα της αντιδημοκρατικής 
δικτατορίας του κεφαλαίου. Και με στόχο βέβαια με την 
πάλη του αυτή να απαλλαχτεί τελείως από την αστική 
δικτατορία και να επιβάλλει την λαϊκή δημοκρατία του.
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Το ποιηματάκι μας
Άλλαξε ο Μανολιός
κι έβαλε τα ρούχα αλλιώς.
Έφυγε ο Αλεξάκης
και μας ήρθε ο Μητσοτάκης.
Πήγε και στη ΔΕΘ να τάξει
πως τα φώτα μας θ’ αλλάξει.
Στο κεφάλαιο θα δίνει
και το αίμα μας θα πίνει.
Κόψε- ράψε τον εργάτη
μ’ εκμετάλλευση βαρβάτη.
Κέρδη μπόλικα να βγάζει,
με δουλειά που αίμα στάζει.
Να τα παίρνει ο αστός,
να περνάει καλά αυτός.
Η ανάπτυξη είναι μία
του αστού η απληστία.
Η αλήθεια είναι μία
ταξική η κοινωνία.
Ταξική θα’ ναι κι η πάλη
για μια κοινωνία άλλη.

Ο Α. Τσίπρας στο νέο του ρόλο
Αλιεύσαμε μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές ατάκες του 

στη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης 
ΝΔ στη βουλή, τις οποίες θα παραθέσουμε προσθέτοντας τα 
σχόλιά μας.

«Μαθαίνω εγγλέζικες παροιμίες από τον Τσακαλώτο γιατί 
κάνω παρέα μαζί του». Αν κρίνουμε από το πώς απαγγέλει τις 
παροιμίες αυτές ο Ευκλείδης, θα συμβουλεύαμε τον Αλέξη να 
το αφήσει καλύτερα και να μάθει να λέει σωστά κάποιες ελλη-
νικές.

Περηφανεύτηκε πως «ποτέ δεν εφαρμόστηκε ο κόφτης» από 
την κυβέρνησή του. Ψέματα βέβαια αφού οι περικοπές των 
δημοσίων δαπανών για λαϊκές ανάγκες (συντάξεις, υγεία, παι-
δεία, πρόνοια κλπ) μεγαλώνανε κάθε χρόνο. Και βέβαια διατήρη-
σε τον «κόφτη» σαν νομοθετημένο εργαλείο, δίνοντας το δικαί-
ωμα σε κάθε επόμενη κυβέρνηση να τον ενεργοποιεί.

Παραδέχτηκε ότι «βγήκαμε από την αυστηρή επιτήρηση». 
Τονίσαμε τη λέξη αυστηρή, γιατί όλη η φράση αποτελεί παραδο-
χή πως δεν βγήκαμε από την επιτήρηση γενικά, όπως ισχυριζόταν 
προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μόνο από την αυστηρή. Παραμένου-
με δηλαδή σε επιτήρηση, απλά δεν θα είναι τόσο αυστηροί μαζί 
μας οι επιτηρητές μας!!! Καθαρά τσιπραίικη λογική.

«Το ΔΝΤ επέμενε για την εφαρμογή αχρείαστων, όπως απο-
δείχτηκε, αντιλαϊκών μέτρων». Να καταλάβουμε δηλαδή πως 
αφού ο ΣΥΡΙΖΑ τα ψήφισε και τα έφερε σε εφαρμογή, εκτιμώ-
ντας αρχικά πως ήταν χρήσιμα και όχι αντιλαϊκά -τέτοιες ήταν οι 
εκτιμήσεις που αποτυπώνονταν στις εισηγητικές εκθέσεις των 
σχετικών νομοσχεδίων-, διαψεύστηκε κι ο ίδιος; Δεν ακούσαμε 
πάντως έστω μια μικρή αυτοκριτική, αλλά μόνο κριτική προς το 
ΔΝΤ. ΣΥΡΙΖΑίικη συνέπεια…

«Ο λαός έχει ταλαιπωρηθεί 8 χρόνια από τις αντιλαϊκές 
πολιτικές». Προφανώς σ’ αυτές περιλαμβάνονται οι «αχρεία-
στες» του ΔΝΤ. Προκύπτει όμως το αβίαστο ερώτημα, αφού 
τα αντιλαϊκά μέτρα ξεκίνησαν το 2010, αν προσθέσουμε 8, 
φτάνουμε στο 2018, δηλαδή η ταλαιπωρία συνεχίστηκε και με 
τον ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση; Είναι κι αυτή άλλη μια παραδοχή; 

Κατηγόρησε την ΝΔ πως με τις μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ «δίνει 
λίγα στους πολλούς και πολλά στους λίγους». Άρα επί ΣΥΡΙΖΑ 
ίσχυε το αντίθετο; Δηλαδή έπαιρνε πολλά από τους πολλούς και 
λίγα από τους λίγους;

Επέκρινε επίσης τη ΝΔ πως ο Ρέγκλιγκ είναι συνομιλητής 
της κυβέρνησης, εννοώντας πως αφού ο εν λόγω ευρωπαίος 
πολιτικός είναι… αντιδραστικός, αποτελεί ψόγο να μιλάς μαζί 
του. Να θυμίσουμε βέβαια πως με τον ίδιο παράγοντα ήρθε 
πολλές φορές σε συνομιλίες η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ και 
ο Α. Τσίπρας τον συνάντησε και συζήτησε μαζί του λίγες μόλις 
μέρες πριν, στις 17/7, όπου- σύμφωνα με ανακοίνωση του 
ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ- ο Ρέγκλινγκ «ευχαρίστησε τον πρόεδρο του 
ΣΥΡΙΖΑ για τη συνεργασία και την επιτυχή ολοκλήρωση του 
προγράμματος για την ελληνική οικονομία», ενώ ο Α. Τσίπρας 
τον διαβεβαίωσε πως «σαν επικεφαλής της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης θα στηρίξει οποιαδήποτε σοβαρή προσπάθεια για 
μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων» υπέρ των συμφερό-
ντων του μεγάλου κεφαλαίου. Ο αντιδραστικός Ρέγκλινγκ 
πάντως είναι και ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ.

Απείλησε(!!!) τον Μητσοτάκη με… αποφασιστικότητα πως «η 
μείωση του αφορολόγητου στα 5600 δεν θα περάσει έτσι»!! Το 
γεγονός πως τη μείωση αυτή ψήφισε ο ίδιος, αλλά και υποχρε-
ώθηκε να την ακυρώσει ο ίδιος κάτω από την πίεση των εργατι-
κών και λαϊκών αγωνιστικών αντιδράσεων, το ξέχασε τελείως. 
Πάντως είμαστε βέβαιοι πως, αν η κυβέρνηση της ΝΔ την επα-
ναφέρει κάποια στιγμή υπό την πίεση των θεσμών και του κεφα-
λαίου, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει το κορόιδο…

Απαίτησε από την ΝΔ να ενημερώνει τους συνταξιούχους 
«γιατί κάθε ένας από αυτούς θέλει να γνωρίζει τι θα εφαρμοστεί 
για το συνταξιοδοτικό». Προφανώς… ξέχασε ότι επί κυβέρνησής 
του σταμάτησε η έκδοση ενημερωτικών σημειωμάτων των συντα-
ξιούχων για το τι ισχύει στις συντάξεις. Και φυσικά κανένας δεν 
γνώριζε ότι θα ψήφιζε το νόμο Κατρούγκαλου.

Δήλωσε πως «για το ποιο θα είναι το εκλογικό σύστημα (που 
θα φέρει για ψήφιση η κυβέρνηση της ΝΔ) είμαστε εδώ για να 
το συζητήσουμε». Η ΝΔ έχει ξεκαθαρίσει πως θα ψηφίσει ένα 
καλπονοθευτικό, πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα. Οπότε ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ τι θα συζητήσει μαζί της; Αν το απορρίπτει δεν υπάρχει 
λόγος να το συζητήσει. Γίνεται φανερό πως θα το συζητήσει 
στην περίπτωση που θα αποδεχτεί και συμφωνήσει έστω σε 
κάποια- στα κρίσιμα προφανώς- σημεία του. Ξεκάθαρα συμπε-
ράσματα.

Και αποφάνθηκε στο τέλος τη βαρύγδουπη αρλούμπα ότι « 
ο ελληνικός λαός είναι ο μόνιμος και νόμιμος ιδιοκτήτης της 
εκτελεστικής εξουσίας». Το είπε αυτό ο (πρώην) πρωθυπουρ-
γός, που επί τέσσερα χρόνια έγραφε το λαό στα παλιά του τα 
παπούτσια και εκτελούσε κατά γράμμα τις εντολές και επιθυ-
μίες των πραγματικών ιδιοκτητών της εκτελεστικής εξουσίας, 
των καπιταλιστών και των ευρωπαϊκών θεσμών. Θράσος…

Και μιας και μιλάμε για τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε καταγγελία του ο 
Σκουρλέτης εναντίον όσων («συντρόφων») τον παρουσίαζαν 
δήθεν να διαφοροποιείται από τον Τσίπρα, αναφέρθηκε σε 
«κάποιους εσωκομματικούς παράγοντες που χρησιμοποιούν… 
σταλινικές μεθόδους». Όχι δεν είπε για αντιδημοκρατικές, αντι-
συντροφικές, απαράδεκτες κλπ. Και φυσικά ούτε θα σκεφτόταν 
ποτέ να αναφερθεί σε γκαιμπελίστικες μεθόδους. Όχι. Σταλινι-
κές. Αυτές μόνο υπάρχουν στη συνείδηση του «αριστερού» 
Σκουρλέτη. Οι δικοί του πήγαν να τον αδειάσουν στο όνομα 
του… Στάλιν!!! Είναι η αναπόφευκτη κατάντια όσων καταθέτουν 
οριστικά τα διαπιστευτήριά τους στο κεφάλαιο, νιώθουν υπο-
χρεωμένοι να δίνουν συνέχεια εξετάσεις για τον αντικομμουνι-
σμό τους. Εύγε σου ρε Σκουρλέτη. 

Όμως γεννιέται και η εξής απορία: αφού θεωρεί πως υπάρ-
χουν κάποιοι μέσα στο κόμμα του, που έχουν και χρησιμοποιούν 
τέτοιες βδελυρές- κατ’ αυτόν- αντιλήψεις και μεθόδους, πως 
δέχεται να συνυπάρχει μαζί τους; Να συνευρίσκονται, να συζη-
τάνε, να αποκαλούνται… σύντροφοι και κατά τα άλλα να σιχαί-
νονται ο ένας τον άλλον; Δεν θα έπρεπε να ζητήσει τη διαγραφή 
τους, ή να βάλει θέμα αποχώρησής δικής του από το κόμμα του; 
Γιατί δεν το κάνει; Ο θεός του καπιταλισμού κι η ψυχή του (του 
Σκουρλέτη) ξέρουν!!!

Ε. Βενιζέλος:
Κοινή βάση - ενιαία

πολιτική ΝΔ- ΣΥΡΙΖΑ
Ο Κ. Μητσοτάκης είπε επίσης πως η πολιτική της 

κυβέρνησής του αποτελεί συνέχεια εκείνης που ξεκίνη-
σε επί Ε. Βενιζέλου (στην ΔΕΘ διάβασε και φράσεις 
του Βενιζέλου). Δεν διαφωνούμε. Ο Βενιζέλος ήταν 
ένας κλασικός πολιτικός εκφραστής των συμφερόντων 
της πλουτοκρατίας, με άκρατη αντιδημοκρατική, αντερ-
γατική, αντιλαϊκή αντίληψη. Ο νόμος 509- δικό του 
δημιούργημα- που έστελνε εργάτες συνδικαλιστές και 
αγωνιστές στις φυλακές και τις εξορίες, θα συνοδεύει 
πάντα την αντιδραστική ιστορική μνήμη του, όσο κι αν 
προσπάθησαν να την εξωραΐσουν οι υπερασπιστές 
του, αναγορεύοντάς τον σε «εθνάρχη».

Για να δικαιολογήσουμε τον τίτλο του κειμένου, 
σημειώνουμε πως ο Α. Τσίπρας σε προεκλογική ομιλία 
του διεκδίκησε την καταγωγή της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ 
σε εκείνη του Α. Παπανδρέου και του Ε. Βενιζέλου!! 
Κονταροχτυπιούνται ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ ποιος από τους 
δυο ταιριάζει με το παρελθόν του «εθνάρχη». Δεν 
υπάρχει λόγος. Και οι δυο έχουν δικαιώσει την κληρο-
νομιά του. Τους ίδιους αντεργατικούς νόμους ψηφί-
ζουν και εφαρμόζουν για το χτύπημα του εργατικού 
αγωνιστικού κινήματος, της βίαιης φίμωσης και αδρα-
νοποίησής του. Και οι δυο λχ (με πρωτεργάτη τον 
ΣΥΡΙΖΑ) έχουν θεσπίσει το νόμο, που μετατρέπει σε 
ποινικά διωκόμενο αδίκημα, με σκληρές ποινές, την 
αντίσταση ενάντια στους πλειστηριασμούς. Ο νόμος 
509 μπορεί να καταργήθηκε, το πνεύμα του όμως ζει 
και επανέρχεται. Με όποια κυβέρνηση…

Βαρουφακιάδα: τα νέα 
επεισόδια της σειράς στη 

βουλή
Την παρθενική του εμφάνιση έκανε ο Γιάνης (με ένα 

ν) στη βουλή σαν αρχηγός κόμματος (ΜεΡΑ 25) κατά 
την συζήτηση για τις προγραμματικές δηλώσεις. Και 
αμόλησε τις εξής (ανάμεσα στις άλλες) κοτσάνες του. 
Πρώτον ότι «η προκαταβολική φορολόγηση στέλνει τα 
παιδιά μας στο εξωτερικό» και δεύτερον πως «κάποιοι 
πλουτίζουν την ώρα που ο λαός βουλιάζει στη φτώχεια 
και αναξιοπρέπεια». Επειδή εκτός από την λαϊκή αναξι-
οπρέπεια υπάρχει και η λαϊκίστικη αμετροέπεια τύπων 
σαν τον Γιάνη (με ένα ν), να θυμίσουμε πως αυτός ήταν 
υπουργός της κυβέρνησης, που με την πολιτική και τα 
μέτρα της επέτεινε το φαινόμενο της φυγής νέων στο 
εξωτερικό και επίσης είχε κάνει εκείνη την περίφημη 
δήλωση «ο λαός πρέπει να μάθει να ζει με λιτότητα»!! 
Θα επανερχόμαστε στον εν λόγω… αρχηγό, όταν θα 
επανέρχεται κι εκείνος με τέτοιες παρόλες.

Το ημερολόγιο του Πάιατ
Dear calendar. Αγαπητό μου ημερολόγιο.

Μετά την ευτυχή και πάλι, ύστερα από τέσσερα χρόνια, κατά-
ληξη των εκλογών μας για τα δικά μας συμφέροντα μπήκαμε ξανά 
σε κανονική εργάσιμη περίοδο, συνεχίσαμε τις δραστηριότητές 
μας εκεί που τις αφήσαμε. Πάμε λοιπόν.

17/7/2019: Μίλησα στο Συνέδριο του ECONOMIST στο Λαγονή-
σι.  Αφού εξέφρασα τον ενθουσιασμό μου για τη σχέση μας (των 
ΗΠΑ) με τη νέα κυβέρνησή μας στην Ελλάδα, αφού αναγνώρισα 
ότι «η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έκανε τόση πολλή καλή δουλειά για να 
βοηθήσει την Ελλάδα να ενισχύσει τους δεσμούς της με την Αμε-
ρική», τόνισα πως «η εμπιστοσύνη και η υποστήριξή μας στην και-
νούργια κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να είναι ισχυρότερη»!! 
Ξεκαθάρισα πως «οι αμερικανικές εταιρίες είναι παγκόσμιοι ηγέ-
τες» στον τομέα των υδρογονανθράκων (καταλαβαίνεις τι εννοού-
σα και είμαι βέβαιος ότι το κατάλαβαν και στη νέα κυβέρνηση) και 
επίσης ευχαρίστησα τον Κυριάκο που αμέσως αναγνώρισε τον 
Γκουαϊδό σαν πρόεδρο της Βενεζουέλας!!

21/7/2019: Έδωσα συνέντευξη στην «Καθημερινή». Και πάλι 
εξέφρασα την ευαρέσκειά μου προς την προηγούμενη κυβέρνηση 
«για την πολύ καλή και δυνατή ελληνοαμερικανική σχέση» και 
δήλωσα «πολύ χαρούμενος, που θα κάνουμε σημαντικά πράγματα 
τους επόμενους βδομάδες και μήνες» (με τη ΝΔ). Τόνισα πως, στις 
συναντήσεις που είχα με τον Άδωνι, τον Χατζηδάκη και τον Πιερ-
ρακάκη (είδες ρεφλέξ; Καλά- καλά δεν είχαν προλάβει να αναλά-
βουν υπουργοί- παίχτες τους ονόμασα εγώ, για να δικαιολογώ και 
τον τίτλο μου του προπονητή τους) συμφωνήσαμε πως θα κάνουμε 
μπίζνες στο εμπόριο και τις επενδύσεις. 

23/7/2019: Μαζί με τον Φ. Ρίκερ (βοηθό υπουργού εξωτερικών 
μας) συναντηθήκαμε με τους υπουργούς άμυνας και τους δώσαμε 
εντολές για «τον εκσυγχρονισμό των στρατιωτικών συμφωνιών 
μας» και για την ανάγκη να μας διαθέσουν κι άλλες βάσεις, γιατί η 
Σούδα έπηξε. Πόσο να αντέξει κι αυτή. Συναντηθήκαμε επίσης και 
με τους Χρυσοχοΐδη και Κουμουτσάκο για την επιβολή του νόμου 
(μας) κι εδώ στην Ελλάδα. Είδαμε επίσης και τον Αλέξη. Εν τάξει, 
μπορεί να μην είναι πλέον πρωθυπουργός, αλλά θα συνεχίσουμε 
να τον έχουμε από κοντά. Σε τρία- τέσσερα χρόνια θα έχουμε 
εκλογές πάλι.

Σου ομολογώ πως πέθανα στα γέλια, που άκουσα τον ψαλιδο-
χέρη να λέει προς τη ΝΔ στη Βουλή, πως «η κυβέρνηση δεν απο-
λογείται στον πρέσβη των ΗΠΑ, αλλά στον ελληνικό λαό». Πήρα 
τον πρόεδρό μας στο Λευκό Οίκο και του το είπα. Αφού γέλασε κι 
εκείνος με την καρδιά του, με ρώτησε «ρε συ Τζέφρι να γράψω 
κάτι στο τουίτ μου, να γελάσουν κι άλλοι», του λέω άστο καλύτερα 
πρόεδρε γιατί μπορεί να στενοχωρηθεί ο Αλέξης.

24/7/2019: Έστειλα τον πρόξενό μου στη Θεσσαλονίκη μαζί με 
τον Ρίκερ να συναντηθούν με κάποιον Καράογλου (υφυπουργό για 
Μακεδονία- Θράκη) και με τον νέο δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κ. 
Ζέρβα. Καλό και νέο παλληκάρι. Θα μας φανεί χρήσιμος και στο 
μέλλον.

7/8/2019: Συναντήθηκα με τον Πλακιωτάκη, υπουργό ναυτιλίας 
και συζητήσαμε πως θα βελτιώσουμε τις σχέσεις μας στα ναυτιλι-
ακά και άλλα.

Αγαπητό μου ημερολόγιο θα λείψω καμιά δεκαριά μέρες για 
διακοπές. Τις έχω μεγάλη ανάγκη. Κουράστηκα αρκετά, αλλά 
χαλάλι ο κόπος μου. Τα πήγα μια χαρά. Θα πάω στην Astipalea. Θα 
σου γράψω μόλις επιστρέψω.
Dear calendar I’ m back. Αγαπητό μου ημερολόγιο επέστρεψα.

20/8/2019: Κουβέντιασα με τον υφυπουργό για τον Απόδημο 
ελληνισμό Διαμαντάρη. Του εξήγησα πως θα αξιοποιήσουμε καλύ-
τερα την ελληνο-αμερικανική διασπορά (δηλαδή τους αμερικανούς 
με παππούδες έλληνες, που όμως είναι πλέον πιστά και καθαρόαι-
μα αμερικανάκια, όπως οι ΑΧΕΠΑΝΣ), για να περάσει πιο καλά η 
προπαγάνδα μας για τις αμερικάνικες αξίες και συμφέροντα. Λίγες 
μέρες μετά κυκλοφόρησαν «πληροφορίες», πως η κυβέρνηση σκέ-
φτεται να ψηφίσει διάταξη στον εκλογικό νόμο, με την οποία θα 
δίνεται ψήφος στους απανταχού ελληνικής καταγωγής πολίτες 
άλλων χωρών. Όπως φαίνεται οι συμβουλές μου έγιναν αποδε-
κτές, Θα ψηφίζουν για βουλή και κυβέρνηση στην Ελλάδα και όλοι 
οι αμερικανοί, που αναφέρω πιο πάνω. Για να καταλάβεις τι θα 
γίνεται, όλοι οι ψηφοφόροι του προέδρου μας Τρραμπ θα ψηφί-
ζουν ΝΔ και όλοι οι ψηφοφόροι του υποψήφιου των Δημοκρατικών 
θα ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ. Ε ρε χαρές και πανηγύρια!!

21/8/2019: Συνόδευσα την Νίτα Λάουι– πρόεδρο της επιτροπής 
πόρων της βουλής μας- στη συνάντησή της με τον Κυριάκο, που 
ξανασυζήτησαν για τον εκσυγχρονισμό της αμυντικής συνεργασί-
ας των χωρών μας.

3/9/2019: Μίλησα στην εκδήλωση του Ελληνο- αμερικανικού 
επιμελητηρίου για την παρουσία μας στην 84η ΔΕΘ και εκδήλωσα 
την μεγάλη αισιοδοξία μου για τις «ευκαιρίες», που θα έχουν οι 
αμερικανοί επενδυτές στην Ελλάδα μας, να τα κονομήσουν 
χοντρά. Μάλιστα τόνισα πως «δεν χρειάστηκε ιδιαίτερα να πείσω 
τον Βορίδη για το τι θέλω (εγώ  δηλαδή οι ΗΠΑ μας) να κάνω στη 
Θεσσαλονίκη». Έσπευσε να συμφωνήσει πριν καν του αναπτύξω 
τις σκέψεις μου. Τι καλό παιδί κι αυτός.

Ακόμα συναντήθηκα με τον νέο πρόεδρο της βουλής και τον 
ευχαρίστησα για την καλή σχέση της με την πρεσβεία μας. Θα 
σκεφτείς βέβαια πότε πρόλαβε ο Τασούλας να αναπτύξει καλές 
σχέσεις μαζί μου, αφού προχτές ακόμα εκλέχτηκε. Ε όπως το 
κράτος έχει συνέχεια, έτσι κι η βουλή. Ο Βούτσης τις παρέδωσε 
στον Τασούλα και τις βελτιώνουμε κανονικά.

Έκανα και μια δήλωση για το χάρτη της «τούρκικης γαλάζιας 
πατρίδας». Είπα πως οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν την ελληνική κυριαρχία 
στα νησιά του Αιγαίου. Ήμουνα γαλαντόμος. Βέβαια αν ήμουνα 
πρέσβης στην Τουρκία, θα έλεγα πως αυτή έχει δικαιώματα στο 
Αιγαίο και οι ΗΠΑ δεν αμφισβητούν την διεκδίκησή τους. Τώρα 
όμως είμαι στην Ελλάδα, οπότε καταλαβαίνεις…

7/9/2019: Πήγα στην 84η ΔΕΘ, επισκέφτηκα το περίπτερο της 
περιφέρειας και συζήτησα με τον Τζιτζικώστα, ο οποίος σε πληρο-
φορώ πως θα επισκεφτεί στην πατρίδα στα τέλη Σεπτέμβρη και θα 
πάει στη Σίλικον Βάλεϊ. Ακόμα βρέθηκα και με τον δήμαρχο Θεσ-
σαλονίκης Ζέρβα (σου έχω ξαναμιλήσει για τους δυο αυτούς 
ευέλπιδες νεαρούς, που είναι γαλβανισμένοι με τα πρότυπα των 
ΗΠΑ, σαν μελλοντικοί ηγέτες). Αναγόρευσα μάλιστα τον Ζέρβα σε 
«τμήμα αυτής της συνεργασίας», όπως λέμε αστυνομικό τμήμα, 
τμήμα μεταγωγών κλπ και «σπουδαίο πρεσβευτή των ΗΠΑ στη 
Θεσσαλονίκη, ανάποδα το είπα αλλά αυτό εννοούσα.

13/9/2019: Επισκέφθηκα την Αλεξανδρούπολη (τόσες φορές 
που έχω πάει, αρχίζει και μου αρέσει αυτή η πολιτειούλα), για 
ενημερωθώ για την πρόοδο στην ανέλκυση της βυθισμένης βυθο-
κόρου «Όλγα». Άντε να το ξεκολλήσουμε το σαπάκι αυτό, για 
μπορούν να έρχονται τα δικά μας αντιτορπιλικά.


