
Συγκεντρώσεις οργάνω-
σαν το ΠΑΜΕ και τα ταξικά 
συνδικάτα στις 17 Δεκέμ-
βρη και τις επόμενες μέρες 
σε όλες τις μεγάλες πόλεις, 
προβάλλοντας τα κυρίαρ-
χα αιτήματα του εργατικού 
και λαϊκού κινήματος για 
ουσιαστικά μέτρα ενάντια 
στην ακρίβεια, τα εξοντωτι-
κά τιμολόγια ρεύματος και 
καυσίμων, τον ακατέβατο 
πληθωρισμό. Για ΣΣΕ, 
αυξήσεις στους μισθούς 
και τις συντάξεις, σταμάτη-
μα των πλειστηριασμών 
λαϊκών κατοικιών και εξώ-
σεων οικογενειών. Προ-
στασία των εργαζομένων 
από τις απολύσεις, μονιμο-
ποίηση εργαζομένων στην 
υγεία, παιδεία, στους 
δήμους, σε κρίσιμους 
τομείς για τις λαϊκές ανά-
γκες, αλλά και όλων εργα-
ζομένων. Περιφρούρηση 
του εισοδήματος των 
αγροτών μικροπαραγω-
γών. Στις συγκεντρώσεις 
στην περιφέρεια συμμετεί-
χαν μαζικά και οι αγρότες, 
στις πόλεις οι αυτοαπα-
σχολούμενοι και μικροί 
επαγγελματίες με τους 
συλλόγους τους, ενώ η 
νεολαία, ειδικά οι φοιτητές, 
είχε δυναμική παρουσία.

Στην Αθήνα η συγκέ-
ντρωση έγινε στην πλ. 
Συντάγματος, όπου χιλιά-
δες μαζεύτηκαν για να δια-
δηλώσουν την απόφαση 
του ταξικού εργατικού- 
λαϊκού κινήματος να μην 
κάνει πίσω από τις διεκδι-
κήσεις του, να μην περι-
μένει από εκλογικούς 
σωτήρες, αλλά να συνεχί-
σει την πάλη για τα αιτή-
ματά του.

Στην ομιλία του ο Β. 
Συρίγος- κεντρικός ομιλη-
τής- τόνισε ότι «κάθε μέρα 
που περνάει αποδεικνύει 
την χειροτέρευση των 
όρων ζωής και εργασίας 
για την συντριπτική πλειο-
ψηφία του εργαζόμενου 
λαού. Δεν θα αργήσουν να 
έρθουν και οι εκλογές, που 
ο λαός θα καλεστεί να 
ψηφίσει διαχειριστή. Από 

αυτό το βήμα φυσικά δεν 
μπορούμε να κάνουμε 
κάλεσμα στο ποιον θα 
ψηφίσετε. Ένα όμως είναι 
σίγουρο, ότι την επόμενη 
των εκλογών όποιος και 
να είναι κυβέρνηση, θα 
τσακίσει για την επόμενη 
τετραετία την ζωή μας. 
Απάντηση στην βαρβαρό-
τητα για πριν και μετά τις 
εκλογές, είναι πόσο ισχυ-
ρό θα είναι το εργατικό 
λαϊκό κίνημα. Πόσο οργα-
νωμένος θα είναι ο λαός 
για να παλέψει για αυξή-
σεις, θα παλέψει να μην 
ξεσπιτωθεί, θα παλέψει 
ενάντια στην βία και την 
καταστολή, πως θα φτιάξει 
το δικό του σενάριο απένα-
ντι στα αντιλαϊκά σενάρια 
του καπιταλιστικού δρόμου 
ανάπτυξης, σενάρια που 
για να σώσουν το σάπιο 
σύστημά τους δεν διστά-
ζουν να έχουν ξανά στο 
σχέδιο το ξετρύπωμα τον 
ναζιστών με τον ίδιο ή άλλο 
μανδύα».

Στη συγκέντρωση χαι-
ρετισμό απηύθυνε ο.Δ 
Κουμπούρης Πρόεδρος 

της Ομοσπονδίας Συνταξι-
ούχων ΙΚΑ εκ μέρους των 
συνταξιούχων. Παραθέ-
τουμε τα βασικά μέρη της 
παρέμβασης αυτής.

«Φέρνουμε τον αγωνι-
στικό χαιρετισμό των 
συνταξιούχων από τον 
Έβρο μέχρι την Κρήτη. 
Στις συγκεντρώσεις τους 
ακούστηκε η αγωνιστική 
φωνή από χιλιάδες στόμα-
τα. Απαίτησαν την άμεση 
λύση όλων των προβλημά-
των, που μας δημιούργη-
σαν όλες οι κυβερνήσεις 
παίρνοντας η μία τη σκυτά-
λη από την προηγούμενη. 
Διεκδικούμε όλα τα αιτήμα-
τά μας και για εμάς τους 
συνταξιούχους αλλά και 
για τη νέα γενιά, που οι 
πολιτικές τους καταδικά-
ζουν σε χειρότερες συνθή-
κες απ’ αυτές που ζήσαμε 
εμείς.

Δεν ανεχόμαστε τα 
ψέματα και τις μισές αλή-
θειες της σημερινής 
κυβέρνησης αλλά και 
εκείνων που επιδιώκουν 
να κυβερνήσουν, ότι μετά 
από 13 χρόνια περικοπών 
θα δώσουν τάχα αυξή-
σεις. Με την ακρίβεια που 
υπάρχει η αγοραστική 
δύναμη των συντάξεων θα 
μειωθεί. Διεκδικούμε να 
δοθούν αυξήσεις σε όλες 
τις συντάξεις στο ύψος του 
πληθωρισμού. Καταδικά-
ζουμε τη λογική της επιδό-
τησης με 250 ευρώ όσων 
έχουν εισόδημα 9500 

ευρώ. Να δοθούν τα δώρα 
και τα αναδρομικά σε 
όλους τους συνταξιού-
χους. Να ανοίξουν νοσοκο-
μεία, να προσληφθούν για-
τροί, να δημιουργηθούν 
δομές ευγηρίας.

Θα συνεχίσουμε τους 
αγώνες μας και αυτοτε-
λώς, αλλά και σε συνεργα-
σία με τους εργαζόμε-
νους. Αυτοί που θα έρθουν 
στην κυβέρνηση θα είναι 
χειρότεροι από τους προη-
γούμενους, δεν πρόκειται 
να λύσουν κανένα πρόβλη-
μα. Μόνη λύση είναι η ενό-
τητα, ο αγώνας, η κοινή 
δράση, το μέτωπο των 
εργατών, των μικρών επαγ-
γελματιών, των φτωχών 
αγροτών, των συνταξιού-
χων, όσων υποφέρουν, για 
να μπορέσουμε να ανατρέ-
ψουμε τις αντεργατικές 
πολιτικές και να δημιουρ-
γήσουμε προϋποθέσεις για 
μια καλύτερη κοινωνία, 
όπου ο πλούτος που θα 
παράγουμε θα ικανοποιεί 
τις δικές μας ανάγκες και 
όχι μιας χούφτας εκμεταλ-
λευτών».

Η απόφαση είναι στα-
θερή. Ο αγώνας δεν θα 
σταματήσει. Ο λαός θα 
κρατάει στα δικά του 
χέρια τη σωτηρία του, 
ενωμένος σε μια πραγμα-
τική λαϊκή συμμαχία απέ-
ναντι στις αντεργατικές- 
αντιλαϊκές πολιτικές όλων 
των κυβερνήσεων, όλων 
των αστικών κομμάτων.
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συνέχεια στη σελ. 2

Πόλεμος, ακρίβεια, ανεργία, πληθω-
ρισμός - αυτός είναι ο καπιταλισμός

ΠΑΜΕ: Συγκέντρωση 
17 Δεκέμβρη 2022

Της... σύνταξης

Αυξήσεις από τα… αρπαγμένα
Επιμένει η κυβέρνηση πως τα ψίχουλα που θα μοιρά-

σει στους μισούς περίπου συνταξιούχους από 1/1/2023 
είναι αυξήσεις. Επιμένει να παρουσιάζει πως σχεδόν όλοι 
οι 2.5 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις στις 
συντάξεις τους και μάλιστα κάποιες εκατοντάδες χιλιά-
δες θα πάρουν δυο και τρεις!!

Θα επιμένουμε όμως κι εμείς να ξεσκεπάζουμε τα 
ψέματα και τις μισές αλήθειες της. Στα δύο προηγούμε-
να φύλλα του ΠΑ καταγράψαμε την πραγματικότητα πως 
(α) τα 250 ευρώ επίδομα δεν είναι αύξηση, κάτι που το 
καταλαβαίνει ο πιο λογικός άνθρωπος. Ένα εφάπαξ επί-
δομα ποτέ, καμία κυβέρνηση δεν αποτόλμησε να το 
χαρακτηρίσει «αύξηση». Η σημερινή το τολμάει… Εύγε 
της…

Πως (β) το σταμάτημα της ληστρικής- μέσω της 
φορολογίας- «εισφοράς αλληλεγγύης» επίσης δεν είναι 
αύξηση, αλλά σταμάτημα της ληστείας. Πως (γ) η από-
δοση της 4ης δόσης των διορθώσεων των κύριων συντά-
ξεων σε μερικές χιλιάδες συναδέλφους, που από «λάθος» 
τους είχαν επανυπολογίσει μικρότερες συντάξεις, δεν 
είναι αύξηση αλλά διόρθωση του «λάθους», που εκφρα-
ζόταν σαν κλοπή μέρους των συντάξεων. Η κυβέρνηση 
για την τριετία 2020-2022 που αποδίδονταν οι τρεις 
δόσεις αυτών των διορθώσεων, δεν τόλμησε να βγει και 
να ισχυριστεί πως αυτές ισοδυναμούσαν με αυξήσεις. 
Τώρα το κάνει. Και πάλι εύγε της…

Σαν… αύξηση λοιπόν μπορεί να θεωρηθεί μόνο η από-
δοση του 7.75% πάνω στις συντάξεις από 1/1/2023. 
Όμως και η αύξηση αυτή δεν είναι τέτοια, αλλά και πάλι 
επιστροφή μέρους των κλεμμένων. Και γιατί ισχύει 
αυτό;

1) Με βάση τους υπολογισμούς και τα στοιχεία οι 
συνολικές περικοπές στις συντάξεις (κύριες, επικουρι-
κές, δώρα, οικογενειακά, εφάπαξ, μερίσματα, χηρείας, 
ΕΚΑΣ κλπ)- ειδικά μετά το νόμο Κατρούγκαλου- ανέρχο-
νται σε ετήσια βάση στα περίπου 8,5 δισεκ. ευρώ. Τα 
ποσά αυτά θα συνεχίσουν να παρακρατούνται- κλέβο-
νται από τους συνταξιούχους εσαεί. Καμία κυβέρνηση, 
όπως κι αν βαφτίζεται, ότι κι τάζει, δεν πρόκειται να το 
αλλάξει αυτό. Οι μνημονιακοί νόμοι συνολικά, που δια-
μόρφωσαν αυτό το αντισυνταξιουχικό καθεστώς, δεν 
πρόκειται να ακυρωθούν από τις κυβερνήσεις που τους 
θεσμοθέτησαν.

Οι επί μέρους- σημαντικές κάποιες- επιτυχίες των 
αγώνων του συνταξιουχικού κινήματος όλα αυτά τα χρό-
νια δεν ανέτρεψαν δυστυχώς τη συνολική αρνητική κατά-
σταση. Σύμφωνα λοιπόν με τον προϋπολογισμό για το 
2023 το κόστος των «αυξήσεων» θα είναι 909 εκατ. 
ευρώ, ενώ η καθαρή κρατική χρηματοδότηση θα ανέλθει 
μόλις σε 527 εκατ. Έτσι οι «αυξήσεις» απλά θα μειώσουν 
την κλοπή των 8,5 δισεκ. κατά το ποσό αυτό.

2) Σύμφωνα με το νόμο 4670/2020 (Βρούτση) η 
κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να αποδίδει κάθε χρόνο 
το 0,5% (περίπου 1 δισεκ.) του ΑΕΠ στις συντάξεις. Η 
κυβέρνηση… «συνεπής» στις δεσμεύσεις της, εδώ και 
τρία χρόνια αρνείται να υλοποιήσει τον δικό της νόμο, 
παρακρατώντας παράνομα από τους συνταξιούχους 
αυτό το κονδύλι, ανεβάζοντας το τελικό συνολικό ποσό 
των κλεμμένων στα 9.5 δισεκ. ευρώ.

Κατά συνέπεια το κόστος των «αυξήσεων» καλύπτεται 
από τα αρπαγμένα. Αντί να κλέβει η κυβέρνηση- κράτος 
από τους συνταξιούχους 9,5 δισεκ., θα τους υπεξαιρεί 
8,6 δισεκ… μόνο!!

3) Τέλος επαναλαμβάνουμε τα απόλυτα κατανοητά 
στοιχεία, ότι:

- (α) οι «αυξήσεις» αυτές σε καμία περίπτωση δεν 
πρόκειται να βοηθήσουν τους συνταξιούχους να αντιμε-
τωπίσουν το τεράστιο κύμα ακρίβειας, που χτυπάει το 
βιοτικό τους επίπεδο, όπως και όλου του λαού, Μάλιστα 
η «αύξηση» αυτή ήδη έχει καταβροχτιστεί και μάλιστα 
πλεονασματικά από τις νέες ανατιμήσεις, που ανακοίνω-
σαν και επέβαλαν από 1/1/2023 σε δεκάδες είδη πρώτης 
ανάγκης (ειδικά διατροφής) οι βιομήχανοι και σουπερμα-
κετάδες, σε ποσοστά που ξεκινούν από το 10%.

- (β) οι συντάξεις όλων την1/1/2023 είναι μειωμένες 
ήδη κατά 10%, όσος ήταν ολόκληρος ο επίσημος ΔΤΚ 
του 2022.
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- (γ) οι συντάξεις, όσων πάρουν την 1/1/2023 ολόκλη-

ρο το ποσοστό 7.75%, την 1/1/2024 θα είναι μειωμένες 
επίσης κατά 8-9%, αν από τον συνολικό ΔΤΚ της διετίας 
2022-2023 16%, αφαιρεθεί το 7,75%.

- (δ) οι περίπου 1 εκατ. συνάδελφοι που δεν θα 
πάρουν ούτε ένα ευρώ αύξηση για το 2023 (λόγω π.δ.), 
θα βρεθούν την 1/1/2024 με τις συντάξεις μειωμένες 
περίπου κατά 16% (άθροισμα ΔΤΚ 10% (2022) + 5-6% 
(2023). Αυτοί θα πάρουν την 1/1/2024 (μαζί με όλους 
τους υπόλοιπους) «αύξηση» περίπου 3-3,5%, (το μισό 
του αθροίσματος ΔΤΚ + αύξηση ΑΕΠ του 2023). Άρα η 
τελική μείωση των συντάξεών τους την 1/1/2024 θα είναι 
16-3,5%=12,5%.

- (ε) Αντίστοιχες ενδιάμεσες μειώσεις θα δουν οι 
συνάδελφοι, που επίσης, λόγω π.δ., τα πραγματικά 
ποσοστά των «αυξήσεών» τους θα κυμαίνονται από 0,1% 
έως 7,74%.

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση εξακολουθεί να μας κοροϊ-
δεύει με τα διάφορα «καλάθια» και market-pass!! Κι 
ακόμα δεν μας έχει εξαπολύσει στα κεφάλια τον νέο 
«εξορθολογισμό» των ανατιμήσεων των… φτηνών φαρ-
μάκων, που ανακοίνωσε ο Πλεύρης περιχαρής και ολο-
φάνερα αγανακτισμένος μαζί μας, που με… θράσος 
αντιδράμε και στην απόφαση αυτή.

Όσα ψέματα κι αν πει η κυβέρνηση, η τραγική κατά-
σταση δεν μπορεί να ωραιοποιηθεί. Οι συνταξιούχοι 
δεν τα πιστεύουμε, δεν τα ανεχόμαστε. Θα απαντή-
σουμε στην κοροϊδία με ένταση των αγώνων μας και 
προεκλογικά.

Της... σύνταξης

Αυξήσεις από τα… αρπαγμένα
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΜΕ 
ΣΤΟ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Μια πρωτότυπη και πανέξυπνη παρέμβαση έστησε το 
ΠΑΜΕ έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στις 16/12. Με 
επιχείρηση καμικάζι κρεμάστηκε γιγαντοπανό στην όψη 
του κτιρίου προς την πλατεία Συντάγματος, ενώ μπροστά 
στην είσοδο του υπουργείου μια μαζική συγκέντρωση 
εργαζομένων έδωσε στην κυριολεξία παράσταση σατυρι-
κή. Μπάντα… Καταριανών Σεΐχιδων και χορωδία έψαλαν 
κωμικοτραγικά κάλαντα στον υπουργό και την κυβέρνη-
ση, ταιριασμένα με τα αντίστοιχα επίκαιρα γεγονότα των 
ημερών, ενώ από τον… ουρανό έβρεχε 20ευρα και 
50ευρα ριγμένα από… φανταστικά καταριανά αεροπλά-
να!!! Απολαύστε τα.

Καλήν εσπέρα εργατιά μ’ αυξήσεις στο μισθό σας-
ρεύμα φθηνό και θέρμανση να ‘χει το σπιτικό σας.
Από το Κατάρ μας ήρθανε σεΐχηδες με φόρα-
έξι χιλιάδες οι νεκροί, κι η Εύα μες στα δώρα.
Σε εμάς δε φτάνουν τα λεφτά, ο μήνας δε μας βγάζει-
βενζίνη στο ρεζερβουάρ το βάουτσερ δε βάζει.
Ο Άδωνις Promotion, τα ίδια και τα ίδια-
μας λέει να χορτάσουμε, με καπαμά @ρχ@δι@
Καλάθι του νοικοκυριού με ψέμα δε γεμίζει-
υγεία, ρεύμα, φαγητό, χρυσάφι θα κοστίζει.
Στα ύψη ο πληθωρισμός, αδειάζει πορτοφόλι-
για μόλις είκοσι ευρώ σκοτώνουν με πιστόλι.
Ραφάλ ψηλά στους ουρανούς, πόλεμοι δίχως τέρμα-
πολλά λεφτά σ’ εξοπλισμούς μας έχουν πιει το αίμα.
Σε κάθε σπίτι λαϊκό, Πάτσης να μην πατήσει-
την πόρτα του όρθια, γερά, εργάτης θα κρατήσει.
Το κινητό προσέχετε, τι λέτε το βραδάκι-
γιατί μπορεί να σας ακούν...

Υγειονομικοί: Απεργία στις 
14/12/2022

Με απεργιακή κινητο-
ποίηση και συγκεντρώσεις 
απάντησαν οι εργαζόμενοι 
στα δημόσια νοσοκομεία 
και δομές ενάντια στο «νέο 
ΕΣΥ», που προετοιμάζει να 
στήσει η κυβέρνηση. 
Συγκεντρώσεις και παρεμ-
βάσεις έξω από τα νοσοκο-
μεία και στις ΥΠΕ έκαναν 
οι απεργοί. Στην Αθήνα η 
συγκέντρωση έγινε στο 
υπουργείο υγείας και ακο-
λούθησε πορεία στο 
υπουργείο Οικονομικών, 
όπου οι συγκεντρωμένοι 
κατήγγειλαν τα σχέδια της 
κυβέρνησης, τις ιδιωτικο-
ποιήσεις, την εργασιακή 
ομηρία και ανασφάλεια 
χιλιάδων εργαζομένων. 
Διεκδίκησαν μαζικές προ-
σλήψεις μόνιμου προσωπι-
κού, αύξηση της κρατικής 
χρηματοδότησης, αυξή-
σεις στους μισθούς, έντα-
ξη στα ΒΑΕ, επαναφορά 
13ου και 14ου μισθού. 
Σημειώνουμε πως ο υπουρ-
γός υγείας για άλλη μια 
φορά αρνήθηκε συνάντη-
ση με αντιπροσωπεία των 

γιατρών- εργαζομένων.
Ο Μ. Βαρδαβάκης, πρό-

εδρος του Σωματείου 
Εργαζομένων στο «Θριά-
σιο». χαρακτήρισε «αιτία 
πολέμου» τον πρόσφατο 
νόμο που ενισχύει την επι-
χειρηματική δράση στην 
Υγεία, δηλώνοντας πως θα 
μείνει στα χαρτιά. Κατήγ-
γειλε τον προϋπολογισμό 
που διατηρεί τους πετσο-
κομμένους μισθούς, καθώς 
και το «μαρτύριο της στα-
γόνας» που συνεχίζεται για 
χιλιάδες εργαζόμενους, 
που οι συμβάσεις τους 
λήγουν στο τέλος του 
έτους.

«Στο σύστημα στο οποίο 
ζούμε η Υγεία είναι κόστος 
για τον κρατικό προϋπολο-
γισμό και ταυτόχρονα 
πηγή κέρδους για τους 
επιχειρηματικούς ομί-
λους». Σημείωσε πως οι 
αγώνες των εργαζομένων 
στις δημόσιες δομές θα 
συνεχιστούν ενάντια στην 
ανθυγιεινή κυβερνητική 
πολιτική.

Νέα παρέμβαση για το 
20λεπτο

Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας ΙΚΑ
Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων

Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράτων 
Σωμάτων Ασφαλείας

Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών
Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΟΤΑ

Σύλλογος Συνταξιούχων Δικηγόρων
Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων 

Συμβολαιογράφων
Δελτίο τύπου Αθήνα 11/1/2023

Παράσταση διαμαρτυρίας των Συνταξιουχικών Οργα-
νώσεων στο Γραφείο του Πρωθυπουργού.

Οι Συνταξιουχικές Οργανώσεις Δικαιούχες των διατά-
ξεων των νόμων 4387/16 και 4611/19 που προβλέπουν 
την καταβολή των συνδρομών των συνταξιούχων που 
παρακρατούνται για τις λειτουργικές ανάγκες των Συντα-
ξιουχικών Οργανώσεων, πραγματοποιούν παράσταση 
διαμαρτυρίας στο Πρωθυπουργικό γραφείο (Μέγαρο 
Μαξίμου) την Παρασκευή 13/1/2023 και ώρα 11 π.μ. Στην 
παράσταση θα παρευρεθούν όλοι οι Πρόεδροι όλων των 
Συνταξιουχικών Οργανώσεων του Ιδιωτικού και Δημόσι-
ου Τομέα.

Η παράσταση έχει σχέση με την κατάθεση επιστολής 
διαμαρτυρίας στον Πρωθυπουργό για την μη υλοποίηση 
της δέσμευσής του προς τις Συνταξιουχικές Οργανώσεις 
του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, που ο ίδιος είχε ανα-
λάβει στην συνάντηση που είχε πραγματοποιηθεί στις 
14/10/2022 για την άμεση καταβολή των ποσών στις 
δικαιούχες οργανώσεις και το Υπουργείο Εργασίας δεν 
έχει ακόμη υλοποιήσει.

Ανακοίνωση του ΕΦΚΑ για τις 
αυξήσεις

Στη σχετική ανακοίνωση του ΕΦΚΑ (24/10/2022) διευ-
κρινίζεται τι θα ισχύσει για όσους καταστούν συνταξιού-
χοι από 1/1/2023 όσον αφορά στις αυξήσεις.

… 5) Και οι ασφαλισμένοι που θα καταστούν συνταξι-
ούχοι το 2023 θα δουν αυξημένες αποδοχές αντίστοιχες 
με την αύξηση της τάξεως του 7%, που θα λάβουν οι εν 
ενεργεία συνταξιούχοι από 1/1/2023. Η διαφορά μεταξύ 
των αυξήσεων στους εν ενεργεία συνταξιούχους και εκεί-
νων που θα καταστούν συνταξιούχοι από 1/1/2023 είναι 
πως ο υπολογισμός τους γίνεται με διαφορετικό μηχανι-
σμό. Προβλέπονται εκ του νόμου δύο διακριτοί μηχανι-
σμοί αναπροσαρμογής στις πιέσεις του πληθωρισμού: Ο 
πρώτος αφορά στις ήδη εκδοθείσες συντάξεις: Κάθε 
έτος από 1/1/2023 το συνολικό ποσό των συντάξεων 
προσαυξάνεται με βάση συντελεστή που προκύπτει 3 
από το άθροισμα του ετήσιου ποσοστού μεταβολής του 
ΑΕΠ συν το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενι-
κού δείκτη τιμών καταναλωτή του περασμένου έτους, 
διαιρουμένου διά το 2. Ο δεύτερος αφορά τις συντάξεις 
που εκδίδονται ανά πάσα στιγμή στο μέλλον: Το ανταπο-
δοτικό μέρος της σύνταξης προκύπτει βάσει των συντά-
ξιμων αποδοχών. Οι συντάξιμες αποδοχές αναπροσαρ-
μόζονται με βάση τη μεταβολή του μέσου γενικού δείκτη 
τιμών καταναλωτή. Σε κάθε περίπτωση οι συντάξιμες 
αποδοχές αναπροσαρμόζονται έως και το προηγούμενο 
της αποχώρησης έτος. Άρα οι συντάξεις οι οποίες θα 
εκδοθούν το 2023 θα είναι αυξημένες γιατί οι συντάξιμες 
αποδοχές θα έχουν πολλαπλασιαστεί και αυξηθεί κατά 
τον πληθωρισμό του 2022.

6) Θα εφαρμοστούν οι αυξήσεις της τάξεως του 7% 
και σε όσους συνταξιούχους δεν έχει ολοκληρωθεί ο 
επανυπολογισμός των συντάξεων τους. Καταρχάς, ο 
αριθμός αυτός δεν υπερβαίνει τις 100.000 περιπτώσεις, 
δηλαδή το 4% του συνόλου των συνταξιούχων. Ωστόσο 
και σε αυτούς θα δοθεί η αύξηση που θα προκύψει, 
ακόμα και αν δεν έχει ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός 
τους.

7) Τι θα ισχύσει με τους συνταξιούχους που λαμβά-
νουν υψηλές συντάξεις στο ύψος του πλαφόν (4.608 
ευρώ) και λόγω των αυξήσεων θα υπερβούν το πλαφόν. 
Το πλαφόν των συντάξεων είναι πολλαπλάσιο (12πλάσιο) 
της Εθνικής Σύνταξης. Άρα καθώς αυξάνεται η Εθνική 
Σύνταξη, αντίστοιχα αυξάνεται και το πλαφόν και όσοι 
λαμβάνουν υψηλές συντάξεις δεν επηρεάζονται. Επομέ-
νως, από 1/1/2023 και με αύξηση 7%, το πλαφόν θα δια-
μορφωθεί στα 4.932ευρώ.

Πόλεμοι ανάμεσα σε πρώην σοσια-
λιστικές χώρες ειδικά της ΕΣΣΔ

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της εποχής μας είναι οι πόλεμοι 
που έγιναν, γίνονται και πιθανόν να ξαναγίνουν ανάμεσα σε πρώην 
σοσιαλιστικές χώρες, ειδικά εκείνες που προέκυψαν μετά τη διάλυ-
ση της ΕΣΣΔ.

Η πρώτη που «πλήρωσε το μάρμαρο» της ανατροπής του 
σοσιαλισμού, ήταν η Γιουγκοσλαβία. Μια ενιαία χώρα, που με την 
άμεση, ωμή, κυνική παρέμβαση των ισχυρών της Ευρώπης, ειδικά 
της Γερμανίας και των ΗΠΑ διαλύθηκε μέσα στους καπνούς ενός 
εμφύλιου σπαραγμού κύρια μεταξύ Σέρβων και Κροατών. Η δεύτε-
ρη ήταν η Σερβία, που επίσης με την ανοιχτή πρόκληση ενός 
εμφύλιου μεταξύ Σέρβων και Αλβανόφωνων του Κοσσόβου και τη 
«συμβολή» των ΝΑΤΟικών βομβαρδισμών, χωρίστηκε ξανά, χάνο-
ντας ένα μεγάλο μέρος της επικράτειάς της. Οι εμπόλεμες 
συγκρούσεις και οι ιμπεριαλιστικές παρεμβάσεις οδήγησαν στο 
στήσιμο κρατών- προτεκτοράτων, που ακόμα βρίσκονται υπό, ειρη-
νευτική δήθεν, ευρωΝΑΤΟική κατοχή. Βοσνία- Ερζεγοβίνη, Κόσσο-
βο, Βόρεια Μακεδονία.

Κι ύστερα «η μπάλα πήρε» πρώην σοβιετικές δημοκρατίες. 
Και έτσι φτάσαμε στον πόλεμο ανάμεσα στη Ρωσία και Γεωργία για 
τα εδάφη της Αμπχαζίας και Οσετίας, της Αρμενίας με το Αζερμπα-
ϊτζάν για το Ναγκόρνο- Καραμπάχ, του Κιργιστάν με το Τατζικιστάν 
για εδαφικές, συνοριακές διαφορές. Σ’ αυτές όλες υπάρχει ανοι-
χτή παρέμβαση της Τουρκίας επίσης αλλά και των ευρωπαίων και 
ΗΠΑ, αλλά και της Κίνας.

Αποκορύφωμα αποτελεί ο πόλεμος ανάμεσα σε Ρωσία και 
Ουκρανία, μετά την ανοιχτή παρέμβαση των δυτικών, κύρια των 
ΗΠΑ, που οργάνωσαν πραξικόπημα ανατροπής του προέδρου της 
Ουκρανίας Γιαννουκόβιτς, που έγερνε περισσότερο προς τη 
Ρωσία. Κατόπιν ήρθαν όλα τα άλλα, η δυτικόστροφη πολιτική των 
Ποροσένκο- Ζελένσκι με ξεκάθαρα ρατσιστικά- φασιστικά χαρα-
κτηριστικά, που έβαλε στόχο, εκτός από την ένταξη στην ΕΕ και 
αυτήν στο ΝΑΤΟ.

Η επιθετικότητα του καθεστώτος Ζελένσκι προς τους ρώσικης 
καταγωγής και ρωσόφωνους της Ανατολικής Ουκρανίας έδωσε τη 
δικαιολογία στη ρώσικη ηγεσία να κάνει το πρώτο βήμα στήριξής 
τους και ενσωμάτωσης της Κριμαίας στη Ρώσικη Ομοσπονδία. Η 
πρόθεση ένταξης στο ΝΑΤΟ ήταν η δεύτερη δικαιολογία και η μη 
τήρηση των συμφωνιών του Μινσκ από την ουκρανική ηγεσία, για 
μορφή αυτονομίας των περιοχών Ντονέσκ και Λουγκάνσκ η τρίτη 
αφορμή για τη Ρωσία να επιτεθεί στην Ουκρανία.

Κανείς δεν ξέρει που θα καταλήξουν αυτές οι καταστάσεις, οι 
συγκρούσεις. Ακόμα και σε έναν τρίτο παγκόσμιο πυρηνικό πόλε-
μο, που θα σημάνει την καταστροφή του πλανήτη, τη μαζική εξό-
ντωση δεκάδων εκατομμυρίων, όπου οι σφαγές των δύο προηγού-
μενων ΠΠ θα μοιάζουν με… μαξιλαροπόλεμους!!!

Που καταλήγουμε. Πως οι λαοί αυτοί επί 70 χρόνια στην ΕΣΣΔ 
και 40 χρόνια στις άλλες σοσιαλιστικές χώρες έζησαν ειρηνικά, 
αδερφικά, μονιασμένα. Δημιούργησαν ενιαίο πολιτισμό, μοιρά-
στηκαν τα πάντα, χωρίς ο ένας να αμφισβητεί τον άλλον. Δίδαξαν 
τη φιλία, την αλληλεγγύη, τη συνεργασία και ασφαλώς τις πρωτο-
πόρες εργατικές και λαϊκές κατακτήσεις για τις εποχές εκείνες, 
που οι εργαζόμενοι λαοί στις καπιταλιστικές χώρες δεν μπορούσαν 
να τις σκεφτούν καν. Κάτι που ο καπιταλισμός τότε, αναγκάστηκε- 
και κάτω από τους αγώνες του ισχυρού εργατικού κινήματος- να 
παρέχει και προς τους δικούς του εργαζόμενους, φοβούμενος την 
αναγκαστική σύγκριση με τις σοσιαλιστικές χώρες.

Σήμερα, μαζί με την ειρηνική συνύπαρξη οι λαοί αυτοί χάνουν 
την φιλία, την αλληλεγγύη. Ξαναζούν την αναβίωση του ναζισμού 
και φασισμού, των διώξεων, το ρατσισμό, τον ξεριζωμό, την 
αλληλοσφαγή. Κι από κοντά χάνουν κι όλες τις κοινωνικές κατα-
κτήσεις τους στην εργασία, την υγεία, την πρόνοια, την παιδεία, 
υφίστανται την άγρια εκμετάλλευση των καπιταλιστών.

Και μαζί τους τις χάσαμε κι εμείς, της δύσης. Όπου ο καπιταλι-
σμός, απαλλαγμένος από το βάρος των συγκρίσεων, έχει εξαπολύ-
σει ένα ξέφρενο τσάκισμα όλων των εργατικών και λαϊκών δικαιω-
μάτων. Το ζούμε δεκαετίες τώρα. Κι αν το εργατικό μας κίνημα, ο 
λαός δεν ορθωθούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται στο επίπεδο δρά-
σης, ξεσηκωμού που είναι αναγκαίο, δεν πρόκειται να δούμε 
άσπρη μέρα. Εκτός από εκείνη που θα κάνει ζωντανή- πιθανόν 
πλέον- την πρώτη εμφάνισή του το πυρηνικό μανιτάρι στον ουρα-
νό.

Η ανατροπή του σοσιαλισμού ήταν σκληρό χτύπημα για τους 
λαούς. Κι ακόμα δεν έχουμε ζήσει όλες τις τραγικές επιπτώσεις 
της.

Στη νέα χρονιά συνεχίζουμε, 

οργανωνόμαστε, αναπτύσ-

σουμε περισσότερη δράση, 

γινόμαστε πιο δυνατοί
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Φάρμακα: εμπόρευμα 
ή δωρεάν αγαθό

Κλείσιμο νοσοκομείων= 
δολοφονίες παιδιών

Με μανία θα έλεγε κανείς ο υπουργός υγείας(!!) Πλεύ-
ρης και η γιατρίνα «δεξί του χέρι» στην κυριολεξία Lady 
Gaga επανέρχονται συνέχεια στην επιλογή της κυβέρνη-
σης, να κλείσει δημόσια νοσοκομεία, με κριτήριο πρώτον 
τις χιλιομετρικές αποστάσεις ανάμεσά τους και δεύτερον 
την λειψή λειτουργία τους. Επανέλαβε ο Πλεύρης σε 
ημερίδα για την υγεία, πως δεν είναι δυνατό να βρίσκο-
νται δυο νοσοκομεία κοντά το ένα στο άλλο (σε απόστα-
ση ίση ή μικρότερη των 30 χιλιομέτρων), που μάλιστα και 
τα δυο υπολειτουργούν λόγω ελλείψεων υποδομών, 
προσωπικού κλπ!! Χρησιμοποιεί δηλαδή τα αποτελέ-
σματα της ανθυγιεινής πολιτικής της κυβέρνησης σαν 
δικαιολογητικά επιχειρήματα για την κάνει ακόμα χει-
ρότερη!! Μας λέει, γιατί να έχω δυο υπολειτουργούντα 
νοσοκομεία και να μην έχω μόνο ένα; Αφού έτσι κι αλλιώς 
τα βάρη της περίθαλψης και υγείας θα τα φορτώσω στο 
λαό, γιατί να το κάνω με δύο νοσοκομεία και όχι με ένα; 
Θα κλείσω λοιπόν το ένα στα δύο ή στα τρία κι έτσι «θα 
κάνω και οικονομία», ξοδεύοντας για τη λειτουργία μόνο 
του ενός.

Λες και η υπολειτουργία των νοσοκομείων, η έλλειψη 
υποδομών, η έλλειψη προσωπικού, γιατρών, εξοπλισμού 
είναι ένα φυσικό φαινόμενο, μια βροχή που πέφτει από 
τον ουρανό και όχι το αποτέλεσμα της συνειδητής, 
οργανωμένης και σχεδιασμένης πολιτικής αποδιάρ-
θρωσης του δημόσιου συστήματος υγείας, σε πρωτο-
βάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο, ώστε να παραδο-
θεί η υγεία σχεδόν αποκλειστικά στα χέρια της ασύδο-
τα κερδοσκοπικής ιδιωτικής πρωτοβουλίας, για να 
πλουτίσουν ακόμα περισσότερο, ακόμα πιο γρήγορα οι 
ταγοί της.

Δεν πρόλαβε να τα πει πάντως αυτά και προέκυψε το 
απίστευτα τραγικό γεγονός με το μικρό παιδί, που έχασε 
τη ζωή του, επειδή στο νοσοκομείο των Γρεβενών δεν 
μπορούσαν να το βοηθήσουν στο σοβαρότατο πρόβλημα 
που αντιμετώπισε, χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσο-
κομείο του Ρίο στην Πάτρα- γιατί δεν υπήρχε κρεβάτι στη 
Θεσσαλονίκη- όπου όμως κατέληξε. Κι ακόμα η περίπτω-
ση των δύο μικρών αδερφών, που χρειάστηκε να μετα-
φερθούν από το Μαμάτσειο Κοζάνης στο Παίδων Πεντέ-
λης, γιατί πάλι δεν υπήρχαν κρεβάτια στη Θεσσαλονίκη, 
ευτυχώς τα παιδιά γλίτωσαν.

Πως θα ονόμαζε κάποιος το θάνατο του παιδιού λόγω 
αδυναμίας να βοηθηθεί στο νοσοκομείο στον τόπο του; 
Εμείς το λέμε στα ίσια. Δολοφονία. Έγκλημα εκ μέρους 
του κράτους και αυτών που το κυβερνάνε.

Το νοσοκομείο των Γρεβενών απέχει πάνω από 30 
χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Όπως 
περιγράφει η λογική του Πλεύρη, με την οποία θα δουλέ-
ψουν όλα «ρολόι». Μόνο που η … λογική αυτή αποδείχτη-
κε θανατηφόρα!! Του Πλεύρη. Και της κυβέρνησης. Και 
των ιδιωτών της υγείας.

Εμείς θα δεχτούμε και θα ανεχτούμε αυτή τη δολο-
φονική λογική;;

Ανεργία: πλαστογραφία και 
πραγματικότητα

Κάθε τόσο βγαίνει η κυβέρνηση και πανηγυρίζει για 
την μείωση της

ανεργίας, σαν αποτέλεσμα της τόσο πετυχημένης 
πολιτικής της. Που από το 17% που την παρέλαβε την 
έριξε στο 10%. Και να οι επενδύσεις φέρνουν θέσεις 
εργασίας και μάλιστα καλοπληρωμένες. Και να οι ευέλι-
κτες σχέσεις εργασίας δημιουργούν χιλιάδες «ωφελού-
μενους», που βρίσκουν μια δουλειά έστω προσωρινή, 
αντί να είναι άνεργοι συνεχώς. Ας δούμε όμως την πραγ-
ματικότητα.

Στην ιστοσελίδα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλη-
σης (ΔΥΠΑ - πρώην ΟΑΕΔ) υπάρχουν καταχωρημένα τα 
εξής στοιχεία:

- Οι καταγραμμένοι άνεργοι το Σεπτέμβρη του 2022 
ήταν 883.473.

- -/- -/- τον Οκτώβρη ήταν 936.419 αυξημένοι κατά 
52.946 (ποσοστό 6%). Από αυτούς 524.852 (ποσοστό 
56,05%) είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ για 
χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών 
(μέσα στους οποίους δεν βρίσκουν δουλειά) και 411.567 
(ποσοστό 43,95%) είναι εγγεγραμμένοι για χρονικό διά-
στημα μικρότερο των 12 μηνών.

- Οι καταγραμμένοι άνεργοι το Νοέμβρη ήταν 
1.055.979 αυξημένοι κατά 119.560 (ποσοστό 12,76%). 
Από αυτούς οι 535.308 (50,69%) είναι μακροχρόνια άνερ-
γοι για πάνω από 12 μήνες (μέσα στους οποίους δεν 
βρίσκουν δουλειά) και 520.671 (ποσοστό 49,31%) είναι 
εγγεγραμμένοι για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 
μηνών.

Επίσης οι μισθωτοί απασχολούμενοι ήταν 2.951.200. 
Θεωρώντας πως οι άνεργοι είναι στην συντριπτική τους 
πλειοψηφία πρώην μισθωτοί, έχουμε σύνολο μισθωτών 
4.007.179 (2.951.200 + 1.055.979). Άρα οι άνεργοι του 
Νοέμβρη αποτελούν ποσοστό 26,35%(!!!!) του συνόλου 
των μισθωτών, Κατά συνέπεια οι υπολογισμοί και τα 
πανηγύρια της κυβέρνησης είναι για τα… πανηγύρια!!!

Η σκληρή πραγματικότητα είναι δυστυχώς οι αριθμοί 
των ίδιων των δικών της υπηρεσιών και όχι τα μαγειρέμα-
τα της κυβέρνησης. Η λύση στην ανεργία δεν πρόκειται 
βέβαια να δοθεί μέσα στο σύστημα αυτό της εκμετάλλευ-
σης, όπου η ανεργία είναι απολύτως αναγκαίος όρος 
για τον εκβιασμό των εργαζομένων. Απόδειξη πως οι 
απολύσεις στο πρώτο εννεάμηνο του 2022 έφτασε τον 
απίστευτο αριθμό των 2 εκατομμυρίων!! Δηλαδή μερικά 
εκατομμύρια εργαζόμενοι απολύονται και προσλαμβάνο-
νται συνεχώς ανά τρίμηνο, εξάμηνο, οχτάμηνο κλπ, άγο-
νται και φέρονται από την κρατική και ιδιωτική εργοδοσία 
χωρίς δικαιώματα, σταθερή δουλειά, μισθούς, ασφαλι-
στική κάλυψη κ.α. Οι… καλοπληρωμένες θέσεις της 
κυβέρνησης!!

Ο αγώνας του εργατικού κινήματος για την πλήρη 
ανατροπή της αισχρής αυτής κατάστασης δεν πρόκει-
ται να σταματήσει.

Το αλιεύσαμε από τα 
δελτία ειδήσεων του ΕΦΚΑ. 
Το Ταμείο είχε αποφασίσει 
να παραχωρήσει στην 
«Κιβωτό του Κόσμου» ένα 
ακίνητο περιουσιακό στοι-
χείο του, κάποιο κτίριο 
προφανώς. Η εκχώρηση 
ήταν έτοιμη να πραγματο-
ποιηθεί, αλλά ξέσπασαν τα 
γεγονότα με τις αποκαλύ-
ψεις για τον άθλιο ρόλο 
αυτής της «θεόπνευστης» 
ΜΚΟ και των υπευθύνων, 
για τα έργα και τις πομπές 
τους, οπότε η διαδικασία 
πάγωσε ή ακυρώθηκε.

Ασφαλώς η άμεση ακύ-
ρωση ήταν θετική ενέρ-
γεια. Όμως παραμένει σαν 
σοβαρό ζήτημα το γεγονός 
πως ο ΕΦΚΑ, ένα δημόσιο 
ταμείο, που τα περιουσια-
κά στοιχεία του ανήκουν 
στους ασφαλισμένους του, 
με τόση ευκολία μπορεί να 
αποφασίζει την παραχώρη-
ση κτιριακών περιουσιακών 
στοιχείων του σε διάφορες 
ΜΚΟ, την ίδια στιγμή που 
αρνείται να κάνει το ίδιο 
προς τις ομοσπονδίες των 
συνταξιούχων, που είναι 
υποχρεωμένες να πληρώ-
νουν νοίκια για τη στέγασή 
τους, ενώ ο ΕΦΚΑ διαθέτει 
πολλά κενά κτίρια, μετά τις 
συνεχείς συγχωνεύσεις 
υπηρεσιών του, που άδεια-
σαν τα γραφεία πολλών 
κτιριακών δομών του. Θα 
λέγαμε πως, αφού υπάρχει 
τέτοια δυνατότητα, η διοί-
κηση του ΕΦΚΑ άμεσα 
μπορεί να αποφασίσει μια 
τέτοια ευεργετική για τα 

συνδικάτα των συνταξιού-
χων ρύθμιση.

Σημείωση: Σε άλλο ΔΤ 
της διοίκησης του ΕΦΚΑ 
αναφέρεται πως τοποθετή-
θηκαν στις θέσεις του Προ-
έδρου και Διευθύνουσας 
Συμβούλου της Εταιρείας 
Ειδικού Σκοπού για την αξι-
οποίηση της Ακίνητης 
Περιουσίας του e-ΕΦΚΑ 
δύο «έμπειρα και καταξιω-
μένα στελέχη του ιδιωτικού 
τομέα», για την έναρξη λει-
τουργίας της και με σκοπό 
(1) «την άμεση αξιοποίηση 
και διαχείριση των ακινή-

των του Φορέα για την ενί-
σχυση των εσόδων του» 
και (2) την «άμεση αναβάθ-
μιση των κτηριακών εγκα-
ταστάσεων στις οποίες 
στεγάζονται οι υπηρεσίες 
του e-ΕΦΚΑ». 

Αν η εκχώρηση περιου-
σιακών στοιχείων σε ΜΚΟ 
τύπου «Κιβωτός του 
Κόσμου» αποτελεί μοντέλο 
«αξιοποίησης» της ακίνη-
της περιουσίας του ΕΦΚΑ, 
τότε «κλάφτα Χαράλα-
μπε»!!!

Ο ΕΦΚΑ και η «Κιβωτός του Κόσμου»

Ξέσπασε και δικαιολο-
γημένα ο ντόρος για τα 
φάρμακα που ξαφνικά- και 
λόγω της έξαρσης των 
εποχιακών ιώσεων, που 
ήρθαν να προστεθούν στη 
συνεχιζόμενη επιδημία του 
κορονοϊού- βρέθηκαν να 
μην… βρίσκονται στα 
ράφια των φαρμακείων. 
Ειδικά τα αντιπυρετικά και 
αντιϊκά για τις παιδικές 
ιώσεις, που φούντωσαν. 
Γίναμε όλοι μάρτυρες των 
ρεπορτάζ των καναλιών με 
τους αγανακτισμένους- 
ειδικά γονείς- που γύριζαν 
από φαρμακείο σε φαρμα-
κείο να βρουν ένα κουτί 
ντεπόν!!!

Το πρόβλημα των ελλεί-
ψεων δημιουργήθηκε επει-
δή οι φαρμακοβιομήχανοι 
και φαρμακέμποροι, μυρί-
ζοντας μεγαλύτερα κέρδη 
σε άλλες χώρες, όπου οι 
τιμές των αντίστοιχων 
φαρμάκων είναι υψηλότε-
ρες, τα εξήγαγαν εκεί, στε-
ρώντας την εγχώρια αγορά 
και τους… ιθαγενείς ασθε-
νείς από τα απαραίτητα 
αυτά ιάματα.

Και τι δεν ακούσαμε 
όμως από τα χείλη των 
υπευθύνων κυβερνητικών 
αρμοδίων, αλλά και από 
διάφορους δημοσιολογού-
ντες, σε μια προσπάθεια 
να δικαιολογήσουν την 
αισχρή τακτική των εμπό-
ρων της ζωής μας.

Ότι η εξαγωγή είναι 
νόμιμη!!, οι φαρμακέμπο-
ροι δεν παρανομούν. Έτσι 
λοιπόν. Το να αφήνουν 
κάποιοι μια ολόκληρη 
χώρα και το λαό της χωρίς 
τα απαραίτητα φάρμακα 
για την υγεία του είναι 
νόμιμη πράξη. Αφού η δια-
κίνησης εμπορευμάτων 
στις χώρες της ΕΕ είναι 
ελεύθερη, δεν κάνουν κάτι 
παράνομο!! Είδατε η ΕΕ; 
Λέγανε πως δεν είναι όμως 
ηθική… Και οι έμποροι 
συγκινήθηκαν, που τους 
είπαν… ολίγον ανήθικους. 
Τόσο που δεν άλλαξαν 
καθόλου την τακτική τους.

Από δε την κυβερνητική 
πλευρά το πράγμα κατέλη-
ξε εκεί όπου ήταν φυσιολο-
γικό. Με μεγάλη ικανοποίη-
ση, σαν έτοιμοι από καιρό 
Πλεύρης και Lady Gaga 
ανακοίνωσαν πως η λύση 
στην άρση της εξαγωγής 
είναι να ακριβύνουν τα 
φάρμακα αυτά (εξορθολο-
γισμό των τιμών τους το 
βάφτισαν), ώστε οι φαρμα-
κοβιομήχανοι και έμποροι 
να εξασφαλίζουν κι εδώ το 
ίδιο κέρδος με έξω, οπότε 
να μην έχουν λόγο να τα 
εξάγουν!!

Όλα αυτά βέβαια αφού 
η προσπάθειά τους να ενο-
χοποιήσουν πρώτα τους 
γιατρούς για υπερσυντα-
γογράφηση (το ίδιο επιχεί-
ρημα που επικαλέστηκαν 
πριν είκοσι χρόνια για να 
ακριβύνουν επίσης φάρμα-
κα και να βγάλουν εκτός 
λίστας συνταγογραφούμε-
νων περίπου χίλια φαρμα-
κευτικά σκευάσματα), 
ύστερα «τους γονείς που 
αγοράζουν σωρηδόν ντε-

πόν και αντιβιώσεις» απέ-
τυχε, έπεσε και το σχετικό 
κράξιμο… Ο Πλεύρης σε 
τ/ο σταθμό προσπάθησε 
να τα μαζέψει λέγοντας 
πως «εγώ γιατρούς δεν 
κατηγόρησα», ενώ ομολό-
γησε ότι ο «εξορθολογι-
σμός» ήταν αποφασισμέ-
νος από το καλοκαίρι. 
Δηλαδή τα είχανε κανονί-
σει και συμφωνήσει με 
τους επιχειρηματίες και 
απλά ψάχνανε μία δικαιο-
λογία, που την βρήκαν 
στην τωρινή τεχνητή έλλει-
ψη… που οι ίδιοι φτιάξα-
νε!! Απατεωνιά πάνω στην 
απατεωνιά.

Για άλλη μια φορά- 
όπως στην πανδημία- ο ιδι-
ωτικός τομέας στη υγεία 
απέδειξε το ίδιο. Πως 
μπροστά στα κέρδη του 
δεν τον ενδιαφέρει καθό-
λου μα καθόλου η υγεία 
του ελληνικού λαού. Δεν 
πα’ να πεθάνει ο λαός. Τα 
κέρδη του να μην πειρα-
χτούνε.

Όμως προβάλλει 
ακόμα πιο κατανοητή η 
αλήθεια για όλους εμάς. 
Πως η υγεία, η γιατρειά, 
τα φάρμακα δεν μπορούν 
να είναι εμπόρευμα, αλλά 
δωρεάν παροχή σε όλους. 
Γι αυτό θα συνεχίσουμε 
να παλεύουμε για την 
μόνη νομιμότητα και 
ηθική. Τη δωρεάν περί-
θαλψη και με τα φάρμακα.

ΥΓ1: Μόλις πριν λίγες 
μέρες ανακοινώθηκε από 
την ΑΑΔΕ πως οι τιμές των 
rapid test, self test καθώς 
των μοριακών ακριβαίνουν, 
αφού από 31/12/2022 
έληξε η Οδηγία της ΕΕ, 
που τα κατέτασσε σε μηδε-
νικό ΦΠΑ λόγω της πανδη-
μίας. Έτσι μεταφέρονται 
σε ΦΠΑ 6%. Δηλαδή η 
κυβέρνηση δεν μπορεί να 
αποφασίσει τη συνέχιση 
της ένταξης των test αυτών 
στο 0% ΦΠΑ, πρέπει σώνει 
και καλά και στο ζήτημα 
αυτό να υποταχτεί στην 
ευρωπαϊκή εντολή; Και 
πανδημία δεν υπάρχει; 
Τότε γιατί σηκώνουν τόση 
φασαρία για τον κίνδυνο 
επαναφοράς της από την 
Κίνα και παίρνουν και τόσα 
μέτρα για τους κινέζους 
ταξιδιώτες;;

ΥΓ2: Δεν μπορούμε να 
μην αναφέρουμε την από-
λυτη ταύτιση ΝΔ- ΣΥΡΙΖΑ 
στο ζήτημα της αύξησης 
των τιμών των … φτηνών 
φαρμάκων, όπου ο πρώην 
υπουργός υγείας του ΣΥΡΙ-
ΖΑ Ξάνθος βγήκε σε τ/ο 
κανάλι και δήλωσε ακρι-
βώς τα ίδια που είπε ο 
Πλεύρης!! Ακριβώς τα 
ίδια!!

Θέλουμε πολιτικές με 
δωρεάν φάρμακα για τους 
συνταξιούχους και τα παι-
διά, όχι πολιτικές που μας 

φαρμακώνουν

Όσο οι κυβερνήσεις 
θεωρούν την υγεία του 

λαού κόστος
τόσο θα χάνουμε παιδιά σε 

νοσοκομεία διαλυμένα



ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Αγωνιστικό Καλεντάρι του 2022

Και μέσα στη χρονιά που πέρασε, στο 2022, το κίνημά μας συνέχισε και δυνάμωσε τις αγωνιστικές παρεμβάσεις του, 
διεκδικώντας τα δίκαια αιτήματά του, υπέρ των συνταξιούχων και του λαού. Παρουσιάζουμε μια αναδρομή των δρά-
σεων αυτών, όπου είτε οργάνωσε το συνταξιοδοτικό κίνημα, η ΣΕΑ των ΣΣΟ, είτε συμμετείχε με τις ομοσπονδίες και 

τα σωματεία του σε όλη τη χώρα μαζί με το εργατικό κίνημα.
Γενάρης: Παρέμβαση της ΣΕΑ στο υπουργείο 

εργασίας για τις νέες περικοπές

Φλεβάρης: Τα εργατικά συνδικάτα οργάνωσαν 
μεγάλες, μαζικές, μαχητικές συγκεντρώσεις- 

συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα

Απρίλης: Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές 
Οργανώσεις (ΣΣΟ) διοργάνωσαν μεγάλη 

Παναττική συγκέντρωση

Απρίλης: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (ΠΟΣ-TUI).

Οργανώθηκε η 2η Παναμερικανική Συνδιάσκεψη 27-28 
Απρίλη 2022

στην Αβάνα της Κούβας. Το συνταξιοδοτικό κίνημα 
της χώρας μας εκπροσώπησε αντιπροσωπεία με επι-
κεφαλής το συν. Δ. Κουμπούρη Πρόεδρο της Ομο-
σπονδίας μας και της ΠΟΣ.

Πρωτομαγιά 2022

Μάης: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (ΠΣΟ)

Διεξήχθησαν στο τριήμερο 6-7-8 Μάη οι εργασίες του 
18ου Συνεδρίου της

ΠΣΟ- WFTU στη Ρώμη. Την «φιλοξενία» του Συνεδρίου 
ανέλαβε και οργάνωσε η ταξική συνδικαλιστική οργάνω-
ση USB της Ιταλίας. Στο συνέδριο συμμετείχε εκ μέρους 
της Ομοσπονδίας μας ο πρόεδρος συν. Δ. Κουμπούρης.

Ιούνης: Οι ΣΣΟ οργάνωσαν Πανελλαδική 
Συγκέντρωση των συνταξιούχων στην Αθήνα, 
όπου χιλιάδες συνάδελφοι από όλη τη χώρα 

κατέκλυσαν το Σύνταγμα

Ιούνης: Παρέμβαση έκαναν οι δικαιούχες συντα-
ξιουχικές οργανώσεις στο υπουργείο εργασίας 

για την απόδοση του 20λεπτου

Σεπτέμβρης: Μαζικά συμμετείχαν τα σωματεία 
συνταξιούχων της Μακεδονίας και Θεσσαλίας 

στη Συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στη ΔΕΘ

Οκτώβρης: Νέα μεγάλη Παναττική Συγκέντρωση 
της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα των ΣΣΟ 

στο Σύνταγμα. Στο ίδιο αυτό διάστημα έγιναν και 
περιφερειακές συγκεντρώσεις από τα σωματεία 

συνταξιούχων σε άλλες πόλεις.

Οκτώβρης: Παρέμβαση διαμαρτυρίας στο 
υπουργείο υγείας. συνδιοργάνωσαν η ΣΕΑ των 

ΣΣΟ και η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ) 
για το ν/σ για την υγεία

Οκτώβρης: Συνάντηση της ΣΕΑ με τον πρωθυ-
πουργό στις 14/10. Μετά από 3,5 χρόνια διακυ-
βέρνησης και ύστερα από συνεχείς πιέσεις ο 

πρωθυπουργός δέχτηκε σε συζήτηση την αντι-
προσωπεία των συνταξιούχων. Σημειώνουμε 

πως το προηγούμενο διάστημα η ΣΕΑ είχε συνα-
ντήσεις με κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία του 
ΠΑΣΟΚ, τον Δ. Κουτσούμπα ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, 
τον Γ. Βαρουφάκη Πρόεδρο του ΜΕΡΑ24, τον Κ. 
Βελόπουλο Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης και 

τον Α. Τσίπρα Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Νοέμβρης: Μεγάλη Πανελλαδική- Πανεργατική 
Απεργία στις 9: Η εργατιά, ο λαός εκδήλωσαν 

την αγωνιστική αντίθεσή τους στην αντεργατική 
κυβερνητική πολιτική



ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Δεκέμβρης (1/12): Συγκέντρωση Οργάνωσε το 
ΠΑΜΕ στη Βουλή και τα σωματεία των εργαζο-
μένων υγειονομικών στα δημόσια νοσοκομεία 

ενάντια στο ν/σ για την υγεία

Δεκέμβρης: Περιφερειακές Συγκεντρώσεις- συλ-
λαλητήρια οργάνωσε η ΣΕΑ των ΣΣΟ σε όλη τη 

χώρα Θεσσαλία- Λάρισα 7/12

Κεντρική- Δυτική Μακεδονία- Νάουσα 8/12

Ήπειρος- Αιτωλοακαρνανία- Κέρκυρα- Γιάννινα 
8/12

Στερεά Ελλάδα- Εύβοια- Χαλκίδα 8/12

Ανατολική Μακεδονία- Θράκη- Σέρρες 9/12

Πελοπόννησος- Ζάκυνθος- Πάτρα 9/12

Παναττική Συγκέντρωση 12/12

Παρούσες ήταν οι οργανώσεις των 
Συνταξιούχων και στις αγωνιστικές δράσεις των 
υγειονομικών στις απεργιακές συγκεντρώσεις 
τους στις 14 Δεκέμβρη και στις συγκεντρώσεις 
των εργατικών συνδικάτων στις 17 Δεκέμβρη, 

που περιγράφονται στις σελίδες 1 και 2.

ΟΜOΣΠOΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΚΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 13/12/2022
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων 

ΙΚΑ, χαιρετίζει τους χιλιάδες συνταξιούχους γυναίκες και 
άντρες που συμμετείχαν στα συλλαλητήρια σε όλη τη Χώρα.

Με το μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα, την Δευτέρα 
12/12 ολοκληρώθηκε ένας κύκλος πολύμορφων δράσεων. 
Με την συμμετοχή τους σε αυτές τις δράσεις οι συνταξιού-
χοι έστειλαν το δικό τους μήνυμα, ότι δεν πείθονται από την 
χυδαία προπαγάνδα της κυβέρνησης και των περισσοτέρων 
ΜΜΕ, ότι οι συνάδελφοι θα πάρουν 2 και 3 αυξήσεις και είναι 
το ποιο ευνοούμενο κομμάτι του λαού.

Η αλήθεια είναι ότι η ζωή, τα εισοδήματα των συνταξιού-
χων χειροτερεύουν όπως άλλωστε και όλων των εργαζομέ-
νων, όλων των λαϊκών στρωμάτων. Τα όποια επιδόματα 
δίνονται από την μεριά της κυβέρνησης, δεν αλλάζουν σε 
τίποτα την βίαιη ανακατανομή του παραγόμενου πλούτου 
υπέρ των μονοπωλίων και του κεφαλαίου στη χώρα μας.

Οι απαντήσεις όλων των κομμάτων που κυβέρνησαν τα 
προηγούμενα χρόνια, επιβεβαιώνουν ότι τα δικά μας αιτή-
ματα, οι δικές μας ανάγκες, δεν χωράνε στα δικά τους 
προγράμματα και μόνο σε φθίνουσα μορφή μέσω κάποιων 
επιδομάτων επιχειρούν να αντιμετωπίσουν τις τεράστιες 
απώλειες και την τραγική κατάσταση στον τομέα των 
συντάξεων, της υγείας, της πρόνοιας κλπ. Δεν παραιτού-
μαστε από κανένα αίτημα μας και δεν ανεχόμαστε αυτή 
την κατάσταση.

Καλούμε τα Σωματεία μέλη μας να συζητήσουν με τους 
συναδέλφους – συναδέλφισσες τα συμπεράσματα των αγώ-
νων του προηγούμενου διαστήματος. Μετά τις γιορτές θα 
συζητήσουμε νέο πρόγραμμα κινητοποιήσεων. Η πείρα μας 
διδάσκει ότι όποτε οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι στήριξαν 
τις ελπίδες τους στην εναλλαγή αυτών των κομμάτων και 
κυβερνήσεων απογοητεύτηκαν σκληρά. Το επιβεβαιώνει, το 
αντιασφαλιστικό βάρβαρο νομοθετικό και όχι μόνο πλαίσιο 
που έχουν συνδιαμορφώσει όσοι κυβέρνησαν τα τελευταία 
30 χρόνια.

Με τους αγώνες μας καταφέραμε πολλά, καθυστερήσα-
με, αποσοβήσαμε μέτρα, αποσπάσαμε κατακτήσεις. Στα 
χειρότερα που μας ετοιμάζουν, θα απαντήσουμε με πιο 
μαζικούς καλύτερα προετοιμασμένους και αποφασιστι-
κούς αγώνες.

Δίνουμε συνέχεια με μαζική παρουσία των Σωματείων 
μας στα συλλαλητήρια των Συνδικάτων του Π.Α.ΜΕ το Σάβ-
βατο 17/12/2022 ενάντια στον άδικο – αντιλαϊκό προϋπολο-
γισμό. Για την Αθήνα στις 12:30μ.μ. στο Σύνταγμα με προσυ-
γκέντρωση των συνταξιούχων στις 11:45 στην Ομόνοια.

Η Εκτελεστική Επιτροπή εύχεται σε όλους τους Συνα-
δέλφους και Συναδέλφισσες Καλή Υγεία και Καλές Γιορ-
τές.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ Ν. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Οι μεγάλες ελλείψεις σε βασικά φάρμακα στο Ηράκλειο 

αλλά και σε όλη την Ελλάδα, αναγκάζουν τους συνταξιού-
χους αλλά και όλους τους πολίτες σε μια συνεχή αναζήτηση 
από φαρμακείο σε φαρμακείο για να εξασφαλίσουν τα πολυ-
πόθητα απλά, αλλά αναγκαία φάρμακα .

Σε μια περίοδο μεγάλης έξαρσης των αναπνευστικών 
λοιμώξεων σε ενήλικες αλλά και σε παιδιά, οι ελλείψεις φαρ-
μάκων όπως (αντιβιοτικά, αναλγητικά, αντιπυρετικά, εισπνε-
όμενα) είναι δραματική δεν υπάρχει κατηγορία φαρμάκων 
που να μην παρουσιάζει έλλειψη ως ένα βαθμό.

Τo θέμα της έλλειψης των φαρμάκων είναι πάντα οξυμένο 
,αλλά από το καλοκαίρι και μετά έχει παραγίνει το κακό και 
σήμερα παρατηρούνται ελλείψεις σε πάνω από 400 σκευά-
σματα συνταγογραφούμενα και μη.

Το μεγάλο πρόβλημα των ελλείψεων φαρμάκων αποδει-
κνύει, ότι η υγεία των πολιτών θυσιάζεται στο βωμό της 
πολιτικής που δεν θεωρεί το φάρμακο κοινωνικό αγαθό αλλά 
εμπόρευμα, που πουλιέται και αγοράζεται διακινείται ανάλο-
γα με τα κέρδη των φαρμακευτικών εταιρειών, και των φαρ-
μακέμπορων. Είτε κάνουν παράλληλες εξαγωγές, είτε απο-
σύρουν σκευάσματα από την αγορά, είτε δημιουργούν 
τεχνητές ελλείψεις, στόχος είναι αύξηση της κερδοφορίας 
τους εις βάρος των ασφαλισμένων και των ασφαλιστικών 
ταμείων, αδιαφορώντας για το αν βρίσκει ο ασθενής το απα-
ραίτητο φάρμακο, αδιαφορώντας για την υγεία των πολιτών.

Να μην τολμήσει η κυβέρνηση να αυξήσει τις τιμές των 
φαρμάκων αξιοποιώντας αυτή την κατάσταση με τις ελλεί-
ψεις . Αποτελεί τεράστια πρόκληση το γεγονός ότι την ώρα 
που ο κόσμος επιδίδεται σε ένα αγώνα δρόμου προκειμένου 
να βρει το φάρμακο, η κερδοφορία και η ανάπτυξη της φαρ-
μακοβιομηχανίας κτυπάει κόκκινο.

Χρόνια τώρα έχει επιβεβαιωθεί η ανάγκη να απαγορευ-
θούν πλήρως οι παράλληλες εξαγωγές, οι κυβερνήσεις δια-
χρονικά αρκούνται σε «αυστηρούς ελέγχους» και κάνουν 
πως δεν γνωρίζουν. Οι συνταξιούχοι απαιτούν φάρμακο 
δωρεάν για όλους, διαθέσιμο για κάθε ασθενή που το χρει-
άζεται, την ώρα που το χρειάζεται.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 
Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

Κουπόνια, ακόμη και φαγητού, για να «ομορφύνουν» την 
ασχήμια του κόσμου τους, καλύπτοντας την μπόχα που αναδύει 
το σύστημα τους.

Με τη γνωστή «συνταγή» των voucher και pass επιχειρεί για 
άλλη μια φορά η κυβέρνηση να διασκεδάσει την αγανάκτηση 
του λαού από τη μεγάλη ακρίβεια, την ώρα που απορρίπτει 
προκλητικά και στο όνομα των «δημοσιονομικών αντοχών» το 
δίκαιο αίτημα για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής 
κατανάλωσης, γενναία μείωση και πλαφόν στις τιμές τους.

Το «market-pass», που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, αντι-
στοιχεί σε μισό μπουκάλι γάλα τη μέρα για μια τετραμελή οικο-
γένεια, την ώρα που οι ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά έχουν 
εκτοξεύσει το κόστος για τη συντριπτική πλειοψηφία των λαϊκών 
οικογενειών.

Είναι αποκαλυπτικό ότι το 67% των νοικοκυριών έχουν μειώ-
σει τις αγορές βασικών ειδών, περιορίζοντας κι άλλο τα ανα-
γκαία για την επιβίωσή τους. Οι μεγάλες αλυσίδες όμως αυξά-
νουν τους τζίρους και τα κέρδη τους, επειδή πουλάνε τα προϊό-
ντα πανάκριβα. Έτσι, μετά τα καλάθια ...καπαμά, το «market-
pass» που ανακοίνωσε η κυβέρνηση έχει στόχο να θωρακίσει 
την κερδοφορία τους…

Απέναντι στα δίκαια αιτήματα του λαού για μέτρα πραγματι-
κής ανακούφισης, ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται κι αυτός τις «αντοχές 
της οικονομίας», τους «δημοσιονομικούς περιορισμούς» και τις 
...«καλές πρακτικές της ΕΕ», που τις ζουν από την καλή και την 
ανάποδη οι λαοί σε όλα τα κράτη - μέλη.

Ως εδώ λοιπόν με την κοροϊδία! Οι αγώνες του προηγούμε-
νου διαστήματος δείχνουν τον δρόμο της διεκδίκησης για τον 
λαό, που μόνο αυτός μπορεί να ταράξει τα νερά, διεκδικώντας 
πραγματικές ανάσες από την ακρίβεια, βάζοντας στο στόχα-
στρο την κερδοφορία των μεγάλων ομίλων, την πολιτική της ΕΕ 
και των κομμάτων που τη στηρίζουν.
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Τραγικό: οι 
αυτοκτονίες 
αυξάνονται

Οι ερευνητικές οργανώσεις 
«Παρατηρητήριο Αυτοκτο-
νιών» και «Κλίμακα» έδωσαν 
στοιχεία ερευνών τους για τις 
αυτοκτονίες στη χώρα μας. 
Από αυτά προκύπτει το άκρως 
ανησυχητικό ότι υπάρχει 
αυξητική τάση των αυτοκτο-
νιών στη χώρα μας από το 
2020 έως το 2022, περίπου 
κατά 25%. Ο συνολικός αριθ-
μός των αυτοκτονιών που 
καταγράφηκε το 2022, αγγίζει 
τις 600 και αντιστοιχεί σε του-
λάχιστον δύο αυτοκτονίες την 
ημέρα!!!

Δεν είναι τυχαίο ότι η νέα 
έξαρση της τάσης παρουσιά-
ζεται πάλι σε μια περίοδο, 
όπου εκδηλώνεται με ένταση 
η κρίση και αποτυπώνεται 
όσον αφορά στη διαβίωση 
των λαϊκών στρωμάτων με 
μεγαλύτερη φτώχεια, αδυνα-
μία κάλυψης στοιχειωδών 
αναγκών επιβίωσης, εξώσεων. 
Θυμίζουμε πως η προηγούμε-
νη έξαρση του φαινομένου 
παρατηρήθηκε με την οικονο-
μική κρίση που ξεκίνησε το 
2009, όπου χιλιάδες αυτοκτό-
νησαν μη μπορώντας να αντέ-
ξουν στην κατακόρυφη εξα-
θλίωσή τους από ανεργία, 
οικονομική καταστροφή και 
δυσκολία να επιβιώσουν.

Σύμφωνα με τις έρευνες η 
συντριπτική πλειονότητα των 
αυτοχείρων ήταν άντρες σε 
ποσοστό 78%, έναντι 22% 
γυναικών. Οι περισσότεροι 
θάνατοι αντρών σημειώθηκαν 
στις ηλικίες των 60-64 ετών 
γυναικών στις ηλικίες των 
35-39. Αυξητικές τάσεις 
παρουσιάζει και ο αριθμός 
των αυτοκτονιών στις νεαρές 
ηλικίες άνω των 20.

Τι μας λέει το στοιχείο για 
τους άνδρες 60-64 ετών; Μα 
συνταξιούχοι. Που γιατί αυτο-
κτονούν; Γιατί δεν μπορούν να 
ζήσουν. Και γιατί αυτό; Γιατί 
έχουν συντάξεις πείνας προ-
φανώς. Ασφαλώς θα ήταν 
καθαρότερα τα πράγματα αν 
είχαμε πιο συγκεκριμένα στοι-
χεία από την έρευνα. Όμως η 
πρώτη λογική σκέψη εκεί οδη-
γεί. Στην απελπισία που γεννά 
η εξαθλίωση, ο εξευτελισμός, 
η ταπείνωση μιας αναξιοπρε-
πούς μίζερης ζωής. Να μην 
έχεις ρεύμα, νερό, τρόφιμα, 
άκρως αναγκαία είδη διαβίω-
σης, φάρμακα, περίθαλψη, να 
σε πετάνε στο δρόμο έξω από 
το σπίτι σου.

Σε κάθε περίπτωση η αυτο-
κτονία δεν είναι τρόπος να 
«λύνεις» τα προβλήματα της 
ζωής. Ο αγώνας, η πάλη, η 
δράση μέσα από το οργανω-
μένο μαζικό λαϊκό, συνταξι-
ουχικό κίνημα γεννά αισιοδο-
ξία, εξοπλίζει με κουράγιο. 
Δεν χαραμίζουμε τη ζωή μας 
στα σχέδια των δολοφόνων 
μας. Γιατί δεν χαρακτηρίσα-
με τυχαία τα αντισυνταξιουχι-
κά μέτρα και νόμους θανατη-
φόρους. Γι αυτό τους αντιπα-
λεύουμε.

Ο ΣΕΒ και τα… 
αιτήματά του

Πρόσφατα συνεδρίασε το Γενικό Συμβού-
λιο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών 
(ΣΕΒ). Και κατέγραψε και διατύπωσε κι αυτός 
τα δικά τους αιτήματα προς την κυβέρνηση. 
Γιατί έχουν κι οι βιομήχανοι αιτήματα, που 
ακόμα δεν έχουν ικανοποιηθεί από τις αντιερ-
γοδοτικές σκληρές κυβερνήσεις μας. Που 
φροντίζουν να δίνουν μόνο… παχυλές αυξή-
σεις σε μισθούς και συντάξεις, ενώ οι κακό-
μοιροι βιομήχανοι παρακαλάνε να τους 
δεχτούν ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί 
του, να ακούσουν τα αιτήματά τους και να 
τους δώσουν κάτι, έστω μερικές δεκάδες 
δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάπτυξης, τα 
ΕΣΠΑ, τον κρατικό προϋπολογισμό, τη μείωση 
της φορολόγησής τους κι ότι άλλο μπορεί να 
βρεθεί. Σε δισεκατομμύρια βέβαια, όχι απλές 
δεκάδες, όπως στους εργατοϋπάλληλους.

Ανάμεσα στα αιτήματά τους ξεχωρίζουν 
δύο που τα έχουν ζητήσει πολλές φορές, 
αλλά όμως οι απαράδεκτες αντιεργοδοτικές 
κυβερνήσεις της δεξιάς και της αριστεράς τα 
έχουν ικανοποιήσει μόνο σε… όλες!!! Ζήτη-
σαν λοιπόν εκ νέου τη «μείωση των ασφαλι-
στικών εισφορών» και «ένα λειτουργικό και 
ευέλικτο πλαίσιο οργάνωσης της εργασίας», 
που «να αποτελεί εθνική αναπτυξιακή επιλο-
γή» για την «ανθεκτικότητα της οικονομίας» 
και τη «διεθνή ανταγωνιστικότητα των επιχει-
ρήσεων». Τι ωραίες φρασούλες. Τις διαβάζεις 
και λες, μα τι μυαλά έχουν αυτοί οι βιομήχα-
νοι, τι μόρφωση, τι ευχέρεια λόγου και έκφρα-
σης. Τι λέξεις πρωτότυπες και έξυπνες χρησι-
μοποιούν, τι βαθιά νοήματα δίνουν στις από-
ψεις τους!!! Ας προσγειωθούμε όμως.

Κι ας θυμίσουμε πως πρόσφατα εφαρμό-
στηκε ο νόμος για τη μείωση των ασφαλιστι-
κών εισφορών, ενώ η «οργάνωση της εργασί-
ας» από χρόνια έχει γίνει τελείως… ανοργά-
νωτη, για χάρη της ελαστικότητας των εργα-
σιακών σχέσεων, όπου οι εργοδότες στην 
κυριολεξία οργιάζουν σε βάρος των εργαζο-
μένων. Ο νόμος Χατζηδάκη ανέβασε ακόμα 
ένα επίπεδο το ξεχαρβάλωμα των εργασια-
κών σχέσεων, κομμένος και ραμμένος στα 
μέτρα των ίδιων ακριβώς αιτημάτων, που σε 
ένα πιο προηγούμενο ΓΣ τους είχαν απαιτή-
σει οι βιομήχανοι.

Κι αναρωτιόμαστε. Για πόσο τα ταμεία, 
δηλαδή οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι, θα 
πληρώνουν τις συνεχείς μειώσεις των ασφα-
λιστικών εισφορών των βιομηχάνων, που 
μεταφράζονται σε περισσότερα εργοδοτικά 
κέρδη;

Και πόσο ακόμα θα ξεχυλώσουν οι εργασι-
ακές σχέσεις, όταν στην ουσία τέτοιες δεν 
υπάρχουν πλέον, τουλάχιστον που να εξα-
σφαλίζουν στους εργαζόμενους ένα στοιχειω-
δώς σταθερό εργασιακό περιβάλλον όσον 
αφορά στην απασχόληση, τις αμοιβές, τα 
ωράρια και τον εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας, 
τα επιδόματα, άλλα δικαιώματα (υπερωρίες, 
τριετίες κλπ).

Οι βιομήχανοι κάνουν ότι θέλουν. Και χρει-
άζονται σκληροί αγώνες από μεριάς εργαζο-
μένων και των συνδικάτων τους για να κρα-
τήσουν ή να κερδίσουν κάτι παραπάνω από 
το ψίχουλο, που τους πετάνε οι εργοδότες 
τους από τα κέρδη τους.

Όμως εκεί ακριβώς βρίσκεται η απάντηση. 
Στην ένταση και δυνάμωμα των ταξικών εργα-
τικών αγώνων. Και των συνταξιούχων μαζί. 
Που υποχρεώνουν και κυβερνήσεις και εργο-
δότες να αποδέχονται εργατικά και λαϊκά 
αιτήματα, να ικανοποιούν πολλά. Οι οικοδό-
μοι, οι εργαζόμενοι στην e-food, στην COSCO, 
στη Μαλαματίνα, σε πολλές άλλες επιχειρή-
σεις, στα νοσοκομεία, σε δήμους με την πάλη 
τους πέτυχαν ΣΣΕ, αυξήσεις στους μισθούς, 
απέτρεψαν απολύσεις, πήραν δεδουλευμένα 
κ.α.

«Αιτήματα» ο ΣΕΒ; Αγώνες οι εργαζόμε-
νοι. Έτσι πάει κι έτσι θα πάει. Μέχρι να 
πάψουν να υπάρχουν οι βιομήχανοι και τα… 
αιτήματά τους.

Το σκάνδαλο Καϊλή και των 
άλλων εμπλεκόμενων πρώην 
και νυν αξιωματούχων του 
ευρωκοινοβουλίου, των ΜΚΟ, 
αποκάλυψε μεν τη μια, πολύ 
φανερή πλευρά της ουσίας 
του φαινομένου και της σκλη-
ρής πραγματικότητας. Αυτής 
του διαρκούς λαδώματος και 
εξαγοράς αστών πολιτικών 
κάθε επιπέδου και κάθε 
προσήμου από τις μεγάλες 
εταιρίες, τα μονοπώλια, τους 
μεγάλους επιχειρηματικούς 
ομίλους.

Είναι καθαρό πως η ιδεο-
λογική και πολιτική πίστη 
τους δεν αρκεί, είτε στα αφε-
ντικά τους είτε σ’ αυτούς 
τους ίδιους, για να υπηρετή-
σουν με τον πιο καλό, αποτε-
λεσματικό τρόπο τα συμφέ-
ροντά τους. Χρειάζονται και 
το κάτι τις παραπάνω. Πιο 
χειροπιαστό, πιο άμεσα χρή-
σιμο και αποτελεσματικό για 
τια ανάγκες τις δικές τους και 
όσων περιφέρονται στον ίδιο 
ομόκεντρο κύκλο τους. Το 
χρήμα. Να είναι σίγουρα τα 
αφεντικά πως η δουλειά τους 
θα γίνει χωρίς ταλαντεύσεις 
και αμφιβολίες ηθικού χαρα-
κτήρα του τύπου «δώσε κι 
εμένα μπάρμπα»!!! Επιβεβαί-
ωση η νέα πληροφορία πως 
το Μαρόκο τάιζε με 50.000 
ευρώ τη δική ομάδα ευρω-
βουλευτών για κάθε ν/σ που 
περνούσε υπέρ του.

Κι έτσι οι λομπίστες κάθε 
είδους, εκπρόσωποι επιχειρη-
ματιών, τραπεζών, βιομηχανι-
ών, τραστ και κονσόρτσιουμ, 
εφοπλιστών, αλλά και κρα-
τών, που οι κυβερνήσεις τους 
παίζουν αυτόν ακριβώς το 
ρόλο των μεσαζόντων και 
προωθητών των συμφερό-
ντων των εθνικών τους μονο-
πωλίων, τριγυρνούν στα γρα-
φεία των ευρωβουλευτών και 
τους παραδίνουν έτοιμους 
νόμους, οδηγίες, αποφάσεις 
κλπ, συνοδεύοντάς τους και 
με τα απαραίτητα μπαξίσια, 
μέσα σε σάκο, τσάντα, χαρ-
τοφύλακα, επιταγή, κατάθεση 
σε λογαριασμό μέσα ή έξω 
από τις Βρυξέλες κ.α.

Μας είναι δύσκολο να 
πιστέψουμε πως οι μόνοι 
πρακτικά ωφελημένοι ήταν 
μόνο μερικοί ευρωβουλευτές 
και κάποιοι πιο υψηλοί βαθ-
μοφόροι τύπου Μπαρόζο, 
Γκένσερ, Γιούνγκερ μέσα 
στον αμέτρητο εσμό των 
αστών ευρωβουλευτών και 
αξιωματούχων, που περνούν 
από το «ναό της ευρωπαϊκής 
δημοκρατίας». Πως όλοι 
αυτοί βλέπουν τα εκατομμύ-
ρια να χορεύουν γύρω τους 
και δεν απλώνουν τα χεράκια 
τους να αρπάξουν κάτι, 
αρκούμενοι μόνο στον… τίμια 
και με κόπο αποκτώμενο βου-
λευτικό μισθουλάκο, που 
παρεμπιπτόντως τον αύξησαν 
πάλι…

Πως φέρνουν τα γραμμένα 
από τις εταιρίες νομοσχέδια, 
οδηγίες και αποφάσεις στο 
ευρωκοινοβούλιο, τα υπερα-

σπίζονται και τα ψηφίζουν 
έτσι για την… ψυχή της για-
γιάς τους, έστω και φιλοκαπι-
ταλιστική. Πως οι λομπίστες, 
τους πείθουν μόνο με τα 
λόγια, χωρίς να τους δίνουν 
στα χέρια, κάτω ή πάνω από 
τα γραφεία, και την απαραί-
τητη ανταμοιβή τους, για τις 
υπηρεσίες τους. Ένα κουτί 
σσοκολατάκια έστω…

Τέτοιους ρόλους έπαιξαν 
και οι Καταριανοί αξιωματού-
χοι. Των λομπιστών, που προ-
κειμένου να περάσουν τα 
δικά τους, έριξαν στις τσέπες 
των εμπλεκομένων μερικές 
εκατοντάδες χιλιάδες ευρου-
λάκια. Πλήρωσαν για τη δόξα 
του Μουντιάλ. Τους ύμνους 
στα φιλεργατικά… κάτεργα, 
στα οποία δούλεψαν χιλιάδες 
εργάτες από την Ασία και 
Αφρική για να τελειώσουν τα 
στάδια του Μουντιάλ. Στάδια 
και χώροι εργασίας που έγι-
ναν τάφοι για πάνω από 
6000 τελικά επίσημα κατα-
γραμμένους νεκρούς εργά-
τες. Νεκροταφεία που οι 
αγώνες όμως δεν μπόρεσαν 
να κρύψουν την ταξική, κοι-
νωνική δυσωδία τους.

Από το σκάνδαλο αυτό 
ποιοι όμως έμειναν ανεπηρέ-
αστοι, στην αφάνεια ή στην 
σχεδόν αφάνεια; Η FIFA και οι 
εργολάβοι που έχτισαν τα 
γήπεδα. Η μεν FIFA προσπά-
θησε όπως- όπως να κουκου-
λώσει την υπόθεση, αποδεχό-
μενη τους άθλιους ισχυρι-
σμούς της Καταριανής 
κυβέρνησης, ότι δεν πέθανε 
σχεδόν κανένας εργάτης, ότι 
όλα ήταν άψογα, οι εργασια-
κές συνθήκες ήταν αξιοζή-
λευτες, οι φιλεργατικές πρω-
τοβουλίες της ήταν «πρωτο-
πόρες» στην περιοχή, παρά-
δειγμα και έμπνευση και για 
τις άλλες χώρες του Κόλπου, 
όπως ανερυθρίαστα προπα-
γάνδισε η Εύα Καϊλή στο 
ευρωκοινοβούλιο, αλλά και 
ο Επίτροπος Μ. Σχοινάς 
επαναλαμβάνοντας την ίδια 
κασέτα.

Οι άλλοι ήταν οι εργολά-
βοι, είτε κρατικές είτε ιδιωτι-
κές εταιρίες κατασκευαστές. 
Που κονόμησαν κανονικά 
πάνω από το τραπέζι και 
πάνω από τα φέρετρα εκα-
τοντάδες εκατομμύρια 
ευρώ; δολάρια; Τι σημασία 
έχει.

Που από τα γραφεία τους, 
είτε στο Κατάρ, είτε μακριά 
απ’ αυτό μάθαιναν για τους 
χιλιάδες θανάτους, αλλά, σε 
συνεργασία με την κυβέρνη-
ση του εμιράτου, τους έκρυ-
βαν, «εξαφάνιζαν»- σύμφωνα 
με καταγγελίες εργαζομένων- 
και όσους εύρισκαν το κου-
ράγιο να διαμαρτυρηθούν.

Κι από κοντά οι εταιρίες 
που η διαφήμιση των προϊό-
ντων τους τούς απέφερε 
δισεκατομμύρια κέρδη, σημα-
ντικό ποσοστό των οποίων 
πήγε στα ταμεία της FIFA.

Γιατί στον καπιταλισμό το 
να καταγγελθούν μια κυβέρ-

νηση, μια ΜΚΟ, ένας φορέας 
πολιτικός (βουλές, πολιτικοί, 
πρωθυπουργοί, υπουργοί, 
βουλευτές, κομισάριοι κ.α.) 
δεν χαλάει κι ο κόσμος, αν 
μάλιστα έτσι ξεθυμαίνει η 
αγανάκτηση και το σιχτίρι του 
κόσμου. Όταν κάποιες… αδέ-
καστες αστυνομίες και δικαι-
οσύνες, όπως οι Βέλγικες, 
κάνουν το «καθήκον» τους 
πολύ καλά και βγάζουν μερι-
κά άπλυτα στη φόρα.

Ποιο είναι το πρόβλημα για 
όλους αυτούς όμως. Να μην 
θιγεί η ουσία, να μην αποκα-
λυφθεί το σκουλήκι, να μην 
βγει στην επιφάνεια η αιτία 
για τις καταστάσεις αυτές. Ο 
καπιταλισμός και το καπιτα-
λιστικό κέρδος. Που όσο πιο 
μεγάλο είναι, τόσο δεν διστά-
ζει να θυσιάζει αμέτρητα… 
μετρημένες ζωές εργατών 
στο βωμό του. Λίγη βρώμα 
από τη σαπίλα του καπιταλι-
σμού δεν πειράζει να βγαίνει 
στην επιφάνεια. Το θέμα 
είναι μην αποκαλυφθεί ο 
βούρκος που την παράγει.

Αυτοί όλοι λοιπόν, λίγο ή 
καθόλου έγιναν αντικείμενα 
των συζητήσεων που ξέσπα-
σαν μετά την αποκάλυψη των 
γεγονότων στην ευρωβουλή. 
Παίζει η σκληρότητα των 
Ελβετών δικαστών που δεν 
επιτρέπουν στην Καϊλή να δει 
το παιδί της. Παίζει το αν 
μάλωσε τον άντρα της για τα 
λεφτά που βρήκε στο σπίτι 
τους. Παίζουν τα «γαλλικά» 
του συνηγόρου της. Παίζουν 
οι έρευνες για εμπλοκή και 
άλλων στα σκάνδαλα. Έπαιξε 
και η μπάλα. Δεν «παίζουν» 
όμως οι χιλιάδες νεκροί 
εργάτες, που δεν θα ξανα-
δούν τα δικά τους παιδιά. 
Και βέβαια δεν «παίζουν» οι 
κερδισμένοι της υπόθεσης 
που αναφέρουμε πιο πάνω.

Όμως η σαπίλα τους δεν 
κρύβεται. Κι όσο βγαίνουν 
στην επιφάνεια τα σκάνδαλά 
τους, τόσο αυτή θα γίνεται 
πιο φανερή. Το θέμα είναι να 
γίνει κατανοητή από τους 
εργαζόμενους σε όλα τα 
μήκη και πλάτη. Και ο θυμός, 
η αγανάκτηση, η αηδία και η 
οργή να γίνουν όπλα πάλης 
ενάντια στο βρωμερό αυτό, 
σάπιο σύστημα. Για την ανα-
τροπή του.

Σκάνδαλο Καϊλή: 
φανερές και κρυφές πλευρές του
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Οι διασυνδέσεις κυβερνήσε-
ων και καναλαρχών

Επειδή πολύς θόρυβος γίνεται και θα αυξηθεί εν όψει 
εκλογών, ειδικά ανάμεσα στα αστικά κόμματα, για τις 
διασυνδέσεις τους με τα μεγάλα ιδιωτικά τηλεοπτικά 
κανάλια και τις προνομιακές σχέσεις των κομμάτων 
αυτών μαζί τους, αξίζει να υπενθυμίσουμε ένα- δυο 
πραγματάκια, απ’ αυτά που συνήθως σε τέτοιες περιό-
δους εξαφανίζονται ή εμφανίζονται επιλεκτικά και σύμ-
φωνα με τις εκατέρωθεν προτιμήσεις.

Δεν θα γυρίσουμε στις εποχές όπου το ΠΑΣΟΚ μονο-
πωλούσε σχεδόν το υπερευνοϊκό… υπέρ του κλίμα στα 
τ/ο και ρ/δ κανάλια. Θα έρθουμε σε πιο πρόσφατες, όπου 
τα «δωράκια» εκ μέρους των κυβερνήσεων γίνονταν ή όχι 
πλατιά αντιληπτά.

Πχ κραγμένη περίπτωση ήταν η «λίστα Πέτσα», όπου 
η κυβέρνηση της ΝΔ μοίρασε σε «δικά» της κανάλια και 
ραδιόφωνα 11 εκατ. ευρώ για να προβάλλουν το κυβερ-
νητικό έργο για την πανδημία. Υπήρξαν όμως και οι αφα-
νείς. Όπως η μείωση της φορολογίας των τ/ο καναλιών 
από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ από το 20% στο 5%, που 
τους απέφερε όφελος 20 εκατ. ευρώ. Ή το νόμο 4779/21 
της ΝΔ, με τον οποίο το κράτος χρηματοδότησε τις 
ασφαλιστικές εισφορές των μεγάλων καναλιών με 3,5 
εκατ. ευρώ αναδρομικά(!!!)για τα χρόνια 2017- 2020.

Δεν ξέρουμε αν κάποιος θεωρεί πως αυτές οι «περι-
ποιήσεις τιμών» προς τους καναλάρχες από τις κυβερνή-
σεις δόθηκαν (και θα δοθούν και άλλες στο μέλλον) άνευ 
ανταλλαγμάτων. Το γεγονός όμως πως ο δικομματισμός 
κυριαρχεί ασταμάτητα στο πεδίο της δημοσιογραφικής 
παρουσίας στα κανάλια και τα ραδιόφωνα, δεν είναι 
ασφαλώς τυχαίο. Το «δούνε και λαβείν» είναι νόμος στο 
αστικό πολιτικό σκηνικό και στους προπαγανδιστικούς 
μηχανισμούς του. Η ανάγκη παγίδευσης του λαού στα 
γρανάζια του υποχρεώνει σε πολυποίκιλα παιχνίδια 
ανταλλαγών, στα οποία είναι χωμένα όλα τα αστικά 
κόμματα. Όλα.

Πάτσης Νο 2
Ο βουλευτής της ΝΔ Θέμης Χειμάρας δεν ήξερε επί-

σης για το ασυμβίβαστο βουλευτή και μπίζνεσμαν. Και 
γιατί δεν ρώταγε;

Αφού πιάστηκε κι αυτός λοιπόν στα πράσα να κονομά-
ει- η εταιρία του- από δουλειές που έκλεινε με το δημό-
σιο (δήμους), «ποιώντας την ανάγκη φιλοτιμία», δηλαδή 
υπακούοντας στο «φύγε ρε, μας ξεφτίλισες κι εσύ», που 
τον διέταξε η ηγεσία της ΝΔ, παραιτήθηκε από το βου-
λευτικό αξίωμά του «αναγνωρίζοντας πως μια ακούσια 
παράλειψή μου έγινε η αιτία για να φέρω σε δύσκολη 
θέση το κόμμα που υπηρετώ και τους ανθρώπους που με 
τίμησαν με την εμπιστοσύνη και τη φιλία τους, αναλαμβά-
νω πλήρως την ευθύνη που μου αναλογεί…».

Τον ακούσαμε όμως σε μια δήλωσή του σε τ/ο σταθμό 
να δηλώνει πως «εγώ δεν χρησιμοποίησα τα κονέ μου για 
να βολευτώ σε μια θέση στο δημόσιο». Βεβαίως και είχε 
δίκιο ο άνθρωπος. Αφού τα χρησιμοποίησε για να παίρνει 
δουλειές από το δημόσιο και για να εκλεγεί βουλευτής, 
ώστε να παίρνει βουλευτικό μισθό από το δημόσιο. Τι να 
τον κάνει το μισθό του δημόσιου υπαλλήλου των άντε 
1000 ευρώ το μήνα, όταν με 5-6 δουλειές σε 5-6 μήνες 
από το δημόσιο έβγαλε 400.000 ευρώ, ενώ με τους δημό-
σιους μισθούς του βουλευτή για σχεδόν 4 χρόνια, τσέπω-
σε καμιά 200.000 δημόσια ευρά. Κορόιδο ήτανε; Όχι 
βέβαια. Κορόιδα ήταν αυτοί που τον ψήφισαν. Κι αυτόν 
και τους ομοίους του. Και το κόμμα του που παράγει 
τέτοιους.

Ακρίβεια - Ανεργία- 
Πληθωρισμός - Αυτός είναι ο 

καπιταλισμός
Οι εργαζόμενοι και ο λαός ξαναζούμε με ακόμα πιο 

έντονο και αρνητικό τρόπο το πισωγύρισμα στις εποχές 
των προηγούμενων δεκαετιών του ’80-’90, όπου οι οικο-
νομικές κρίσεις του καπιταλιστικού συστήματος χτυπού-
σαν το λαϊκό εισόδημα με την ακρίβεια και τον πληθωρι-
σμό σε υψηλά επίπεδα.

Σήμερα η, για δεύτερη δεκαετία, συνεχιζόμενη οικονο-
μική κρίση έρχεται να πλήξει το λαϊκό βιοτικό επίπεδο με 
ακόμα πιο σκληρό τρόπο, αφού στην πρώτη της περίοδο, 
στο διάστημα των μνημονίων, οι κυβερνήσεις ψήφισαν 
και εφάρμοσαν μια σειρά αντεργατικούς και αντιλαϊκούς 
νόμους, που τσάκισαν στην κυριολεξία μισθούς και 
συντάξεις, εκτός από όλα τα άλλα αντεργατικά μέτρα για 
τις εργασιακές σχέσεις και δικαιώματα, την κατάργηση 
των ΣΣΕ, τα ωράρια, τα συνδικαλιστικά δικαιώματα κλπ.

Στη δεύτερη φάση της η κρίση, που εντάθηκε και 
λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, έφερε μια μεγάλη 
κλιμάκωση της επίθεσης στο εργατικό- λαϊκό εισόδημα, 
σαν αποτέλεσμα της τεράστιας οξύτητας της αντιπαρά-
θεσης των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, ειδικά στην 
ενέργεια και κατέληξε στο ξέσπασμα του ιμπεριαλιστι-
κού πολέμου στην Ουκρανία, σαν επιστέγασμα της 
σύγκρουσης των συμφερόντων αυτών.

Η πάλη για την πρωτοκαθεδρία στην ιμπεριαλιστική 
πυραμίδα και τη επικράτηση στο μοίρασμα των αγορών 
και των τεράστιων υπερκερδών ανάμεσα στις ισχυρές 
ιμπεριαλιστικές δυνάμεις (κύρια ΗΠΑ- Κίνας) σε οικονο-
μικό και τελικά και σε στρατιωτικό πεδίο δεν μπορούσε 
να έχει άλλη κατάληξη, παρά τη διεξαγωγή ενός ακόμα 
ιμπεριαλιστικού πολέμου.

Ο πόλεμος στο στρατιωτικό επίπεδο συνοδεύτηκε από 
πόλεμο οικονομικών μέτρων της μιας ιμπεριαλιστικής 
πλευράς ενάντια στην άλλη. Η ανακατάταξη στο μοίρα-
σμα των αγορών, που έφεραν τα μέτρα και αντίμετρα - 
και λόγω του αναπροσανατολισμού της επιχειρηματικής 
δράσης των μονοπωλίων στην «πράσινη μετάβαση»- οδή-
γησε σε μια τεράστια άνοδο των τιμών στην ενέργεια- 
ρεύμα, καύσιμα. Το οδυνηρό αποτέλεσμα αυτής της 
σύγκρουσης συνολικά, πριν και με τον πόλεμο, είναι να 
πληρώνουν και πάλι οι λαοί «τον τσακωμό των βουβα-
λιών στο βάλτο»!

Η εκτίναξη του πληθωρισμού και της ακρίβειας σε ύψη 
πρωτόγνωρα για την καπιταλιστική οικονομία μετά το 
2000, σε συνδυασμό με το τσακισμένο λαϊκό εισόδημα 
(μισθοί, μικροεπιχειρηματικά και αγροτικά έσοδα, συντά-
ξεις), αλλά και άλλες δυσκολίες (δάνεια, χρέη σε εφορία 
και ταμεία) δημιούργησε μια τραγική για τα λαϊκά νοικο-
κυριά κατάσταση, όπου χιλιάδες πλέον από αυτά αδυ-
νατούν να ικανοποιήσουν τις πιο βασικές ανάγκες 
τους, με πρώτη- πρώτη δυσκολία να έχουν ρεύμα στα 
σπίτια τους!!

Η κατάσταση αυτή, σύμφωνα άλλωστε με τις εκτιμή-
σεις των ιμπεριαλιστικών μηχανισμών (ΔΝΤ, ΟΟΣΑ, 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κ.α.), δεν πρόκειται να 
εκτονωθεί, εφ’ όσον βέβαια διαρκεί και ο πόλεμος στην 
Ουκρανία και αν δεν υπάρξει κάποιου είδους νέα και 
χειρότερη κλιμάκωση (σύγκρουση Κίνας – ΗΠΑ στον 
Ινδοειρηνικό) ή όσον αφορά ειδικά εμάς μια πολεμική 
εμπλοκή με την Τουρκία..

Τα βάσανα των λαών, του λαού μας δεν πρόκειται να 
περάσουν. Ακόμα και μια ελάφρυνση της κρίσης θα 
συνεχίσει να κρατάει τη ζωή των εργαζομένων στην 
σημερινή ύφεση. Με την επίκληση βέβαια των χιλιοειπω-
μένων γνωστών δικαιολογιών που θα ξανακούσουμε, 
πως τώρα πρέπει να ματαξανακάνουμε υπομονή μέχρι 
«να ξαναεπανέλθουν τα πράγματα στα ίσια τους, να μην 
ξαναδιαταράξουμε την προοπτική της ανάπτυξης, να μην 
ξαναανατραπούν τα δημοσιονομικά της οικονομίας» κλπ, 
κλπ. Αυτά που ξαναμάσησε ο Διοικητής της ΤτΕ στην 
πρόσφατη έκθεσή του.

Στην ίδια λογική θα συνεχίσουν να μας εμφανίζουν τα 
ψίχουλα, που θα πετάνε στους εργαζόμενους, στους 
συνταξιούχους, στους πιο εξαθλιωμένους σαν μεγάλη 
γαλαντομία εκ μέρους κυβερνήσεων και κεφαλαίου, 
πάντα βέβαια στα πλαίσια «των αντοχών της οικονομίας».

Τα ποδάρια όμως των ψεμάτων τους αρχίζουν και 
κονταίνουν ακόμα και στις συνειδήσεις μερίδων του 
λαού, που ακόμα δεν μπορούν να απαλλαγούν πλήρως 
από τη μέγγενη της αστικής προπαγάνδας και ιδεολογι-
κής παγίδευσης.

Στην επικαιρότητα λοιπόν και πάλι το σύνθημα εμπλου-
τισμένο «πόλεμοι, ακρίβεια, ανεργία, πληθωρισμός- 
αυτός είναι ο καπιταλισμός». Η απάντηση δεν μπορεί να 
είναι άλλη από το νέο, μέσα από την λαϊκή πάλη βγαλμέ-
νο σύνθημα, «το λαό θα σώσει ο λαός», η σταθερή, 
ανυποχώρητη, αγωνιστική διεκδίκηση αυξήσεων στους 
μισθούς, στις συντάξεις, μειώσεων ή και κατάργησης της 
φορολογίας στα είδη πρώτης λαϊκής ανάγκης. Και 
βέβαια η ένταση, η άνοδος, το πλάτεμα της δράσης για 
την ανατροπή του καπιταλισμού, που δεν μπορεί πια 
να είναι το μέλλον κανενός μας.

Ελλάδα- Ισπανία: Μητσοτάκης 
νεοφιλελεύθερος- Σάντσεθ 

σοσιαλδημοκράτης
Συγκρίσεις ναι, συγκρούσεις όμως όχι των πολιτικών 

τους. Κι ας δούμε πως χειρίζονται τα ίδια προβλήματα με 
τους ίδιους τρόπους.
Μητσοτάκης: 250 ευρώ εφάπαξ βοήθημα στους άνεργους, 
χαμηλοσυνταξιούχους και πάμφτωχους.
Σάντσεθ: 200 ευρώ εφάπαξ βοήθημα στους ίδιους.
Μητσοτάκης: 10% market pass για ένα 6μηνο.
Σάντσεθ: μείωση ΦΠΑ σε ορισμένα μόνο είδη διατροφής 
για ένα εξάμηνο.
Μητσοτάκης: Fuel pass στη βενζίνη του λαού με ταυτόχρο-
νη μείωση της φορολογίας των εφοπλιστών.
Σάντσεθ: Fuel pass (20 σέντς το λίτρο) για το λαό, που 
όμως από 1/1/2023 καταργείται, αλλά διατηρείται για τους 
εφοπλιστές.
Μητσοτάκης: «Μπινελίκια» με τους τραπεζίτες για μια προ-
σωρινή ανάσχεση των πλειστηριασμών για πολύ αδύνα-
μους χρεώστες.
Σάντσεθ: Εξάμηνη παράταση αναστολής εξώσεων των 
πολύ εξαθλιωμένων.

Άμα βρείτε διαφορές- εμείς επιμένουμε πως δεν 
υπάρχουν- κερδίζετε από τον ΠΑ ένα καρότσι… καπαμά!! 
Κατά τα άλλα η… καπαμά αριστερά κατακρίνει την επά-
ρατη δεξιά!!!

Όπως εδώ. Όπου ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, το ΜΕΡΑ25 ταυ-
τίζονται στα βασικά με τη ΝΔ. Με τις ΕΕικές, ΝΑΤΟΗΠΑκες 
επιλογές, τις «αντοχές της οικονομίας» και τις «βέλτιστες 
πρακτικές» της ΕΕ, το Ταμείο Ανάκαμψης, την Πράσινη 
Ανάπτυξη, το χρηματιστήριο των ρύπων και της ενέργειας, 
το πανάκριβο αμερικάνικο LNG, τους νόμους που φέρνουν 
στο ευρωκοινοβούλιο οι λομπίστες «στηρίγματα της ευρω-
παϊκής δημοκρατίας»- σύμφωνα με το ψήφισμα του ευρω-
κοινοβουλίου, που το ψήφισαν όλοι οι παραπάνω- κλπ, κλπ. 
Αλλά όμως «κονταροχτυπιούνται» με πείσμα με αφορμή 
τριτοτέταρτου επιπέδου διαφορές τους, που η κύρια, η 
βασική τους είναι «ποιος θα κάθεται στον κυβερνητικό 
θώκο»… Γι αυτό γίνονται οι καυγάδες τους. Όλα τα 
άλλα…

Τα… σάπια στο βασίλειο της 
Δανιμαρκείας!!

Και μιας και ο λόγος για… αντιθέσεις σοσιαλδημοκρα-
τών και αριστερών με τις… επάρατες δεξιές, στη Δανία 
σχηματίστηκε τελικά, μετά από… σκληρές ιδεολογικές 
συγκρούσεις, αντιπαραθέσεις, «μπινελίκια» και άλλα, 
κυβέρνηση συνασπισμού από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα 
και τα δεξιο- κεντροδεξιά κόμματα των «Φιλελεύθερων» και 
«Μετριοπαθών».

Είμαστε σίγουροι πως αυτά που θα πάθουν οι Δανοί 
εργαζόμενοι δεν θα είναι ούτε σοσιαλιστικά, ούτε φιλελεύ-
θερα, ούτε μέτρια. Θα είναι όλα μαζί. Αντεργατικά, αντιλαϊ-
κά. Με συνέχεια στις ανατροπές κατακτήσεων σε όλα τα 
ζητήματα, όπως έχει ήδη γίνει σε όλες τις χώρες των 
πρώην «ισχυρών κοινωνικών κρατών», που άλλοτε ήταν τα 
«καμάρια» των απανταχού της Ευρώπης «αριστερών», σοσι-
αλδημοκρατών, αλλά και νεοφιλελεύθερων, που κι αυτούς 
ασφαλώς τους εξέφραζαν τα σκανδιναβικά σοσιαλδημο-
κρατικά μοντέλα. Γιατί όχι; Καπιταλισμός ήταν κι αυτά.

Και ολίγον ΠΑΣΟΚ
* Τον έλεγχο του «πόθεν έσχες» των ευρωβουλευτών πρό-
τεινε ο Ανδρουλάκης για να καταπολεμηθεί ο χρηματι-
σμός ευρωβουλευτών από λομπίστες. Ρηξικέλευθη πρό-
ταση!!! Το ΠΑΣΟΚ βέβαια υπερψήφισε την απόφαση για 
«τη δημοκρατία των λομπιστών» στο ευρωκοινοβούλιο, το 
να δίνουν πάσα έτοιμους νόμους στους βουλευτές, στην 
ουσία να αποφασίζουν οι λομπίστες τι θα ψηφίζει το ευρω-
κοινοβούλιο. Αυτό το δέχεται, δεν τον ενοχλεί!! Όλο το 
πρόβλημά του είναι αν θα μπορούν οι ευρωβουλευτές να 
δικαιολογούν τη γεμάτη με μίζες βαλίτσα!! Μέχρι εκεί οι 
ευρωπαίοι σοσιαλιστές…
* Στην Παρουσίαση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ στην 
ΚΠΕ είπε πως «έχουμε χρέος να αγωνιστούμε για να 
κάνουμε το ΠΑΣΟΚ ξανά δύναμη Αλλαγής, που θα στείλει 
τη ΝΔ στην αντιπολίτευση και θα δημιουργήσει μια προο-
δευτική κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστή, που δεν 
θα θυμίζει σε τίποτα την περιπέτεια Τσίπρα - Καμμένου». 
Ποια περιπέτεια θα θυμίζει; Της ΝΔ- ΠΑΣΟΚ- ΛΑΟΣ- Κου-
βέλη; Μια νέα τύπου ΣΥΡΙΖΑ- ΠΑΣΟΚ- ΜΕΡΑ25; Γιατί με 
τα σημερινά και περίπου ίδια μετά τις εκλογές δεδομένα 
τέτοια σενάρια είναι τα μόνα δυνατά.
* Είπε επίσης «να οπλιστούμε μαζί με θάρρος για να 
συγκρουστούμε με μικρά και μεγάλα συμφέροντα. Ώστε 
να ανατρέψουμε κατεστημένα. Ένα ποτάμι σύγχρονων 
προοδευτικών ιδεών, που θα ανατρέψει κατεστημένα». 
Επειδή εμείς σαν «κατεστημένα» θεωρούμε τους βιομήχα-
νους, τους εφοπλιστές, τους τραπεζίτες, τους μεγαλοεπι-
χειρηματίες, τους λομπίστες, τα «κοράκια» που αρπάζουν 
τα σπιτάκια του κοσμάκη, τους κερδοσκόπους της υγείας 
κλπ, ρωτάμε: Αυτά τα κατεστημένα θα ανατρέψει το 
ΠΑΣΟΚ; Γιατί αν το κάνει, εμείς θα του πούμε μπράβο με 
όλη μας την καρδιά. Αλλά δεν θα το κάνει. Οπότε κρατάμε 
τα μπράβο για τους αγώνες μας ενάντια και στο ΠΑΣΟΚί-
σιο ποτάμι.

Χάσανε τον… Ντίνο! Ουστ!!
Ρε τι σιωπηρό κλάμα έριξαν μερικοί… δημοκράτες- 

μαζί με τους ανοιχτά θρηνούντες νοσταλγούς του έκπτω-
του, τέως, πρώην κλπ- στο όνομα του «ναι δεν λέμε, αλλά 
ένας άνθρωπος πέθανε», αφήνοντας να υπονοείται και το 
«ο νεκρός δεδικαίωται». Αφήστε που σε μερικές ειδησε-
ογραφικές αναφορές αυτών των… δημοκρατικών από… 
παράλειψη δεν προφερόταν η λέξη «τέως» κι έτσι η ανα-
φορά γινόταν στον «βασιλιά Κωνσταντίνο»!!!

Καμία απώλεια δεν υπήρξε. Ένα παράσιτο λιγότερο. 
Που αυτός και η φάρα του πρωταγωνίστησαν στα βασα-
νιστήρια του λαού. Που λήστεψαν το λαό και το κράτος 
με τον πιο αισχρό τρόπο.

Όπως λοιπόν δεν μας έλειψε 50 χρόνια τώρα, δεν θα 
μας λείψει και στη συνέχεια. Ουστ!!
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Το ποιηματάκι μας
Δεν περνάς κυρά- Μαρία
δεν περνάς δεν περνάς.
Δεν περνάς κυρά- Μαρία
μ’ ένα pass δεν περνάς.
Δεν περνά κυρά- Μαρία,
δεν περνά, δεν περνά.
Δεν περνά όλος ο μήνας
μ’ ένα pass δεν περνά.
Δεν φτηναίνουνε Μαρία
προϊόντα μ’ ένα pass.
Δεν φτηναίνουν- δεν φτηναίνουν
με το ma-rket- pass.
Κι οι αυξήσεις στις συντάξεις
μοιάζουνε με ένα pass.
Που δεν φτάνουν για να ζήσεις
Κυρά- Μάρω για πού πας;
Στη συγκέντρωση παγαίνω
‘κει θα μ’ έβρεις, αν θα πας.
Γιατί η ζωή δεν βγαίνει
μ’ ένα pass- μ’ ένα pass.

Παρακολουθήσεις: ποιοι μετα-
ξύ των εμπλεκομένων… εμπλέ-

κονται
Κοντά λοιπόν στο παλιό γνωστό «ο κλέψας του κλέψα-

ντος» αποκτήσαμε τώρα και το νέο «ο παρακολουθήσας 
του παρακολουθήσαντος» ή το «ο υποκλέψας του υπο-
κλέψαντος» ή το «ο επισυνδέσας του επισυνδέσαντος» 
και άλλα τέτοια γλαφυρά, που θα στολίζουν τη… δημο-
κρατία μας!!

Ποια ήταν τα σπαραξικάρδια, που συνόδεψαν τα όσα 
απανωτά αποκαλύφθηκαν από δημοσιογραφικές πληρο-
φορίες; Μα το «Εγώ; Α δεν ξέρω τίποτα!!». Ή «Εγώ; Δεν 
έχω καμία σχέση!!». Ή το «Ο πρωθυπουργός; Δεν το 
πιστεύω!!»

Αφού λοιπόν είδε το φως της δημοσιότητας ο χαφιε-
δισμός του υπουργού εργασίας Κ. Χατζηδάκη από την 
ΕΥΠ (με απευθείας προϊστάμενό της τον πρωθυπουργό 
του), τι βγήκε να ανακοινώσει ο υπουργός; Πως «σε 
καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι ο πρωθυπουργός, με 
τον οποίο έχουμε άριστη συνεργασία (...) υπάρχει έστω 
και η παραμικρή πιθανότητα να εμπλέκεται». Προσέξτε 
τη λεπτομέρεια. Όχι ότι αποκλείεται να εμπλέκεται ο 
πρωθυπουργός, αλλά ότι ο Χατζηδάκης «δεν το πιστεύ-
ει», πως εμπλέκεται!!! Περίπου το ίδιο, με άλλα λόγια 
υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γ. Οικονόμου 
με την δήλωσή του ότι «είναι αδιανόητο» ο πρωθυπουρ-
γός να «είχε δώσει εντολή να παρακολουθούνται άνθρω-
ποι που συμπορεύεται μαζί τους επί δεκαετίες». Όχι ότι 
δεν έδωσε εντολή, αλλά ότι δεν το διανοούμαστε ότι την 
έδωσε!!! Με τι ισοδυναμούν αυτά; Μα με το «δεν ξέρου-
με αν έδωσε εντολή, μπορεί ναι, μπορεί και όχι, απλά 
εμείς δεν πιστεύουμε ότι το έκανε»!!! Άραγε συνειδητο-
ποίησαν εκεί στην κυβέρνηση και στη ΝΔ το άδειασμα 
του Μητσοτάκη από τους κολλητούς του;

Ανάμεσα στους άλλους που βρέθηκαν επίσης να 
παρακολουθούνται είναι και ο Α/ΓΕΕΘΑ Κ. Φλώρος. Ο 
αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων!!!!! Από την ΕΥΠ. Και 
μπορεί ο Ντογιάκος να γνωμάτευσε πως απαγορεύεται 
να ενημερωθούμε τι είπε ο Χατζηδάκης με τον επιχειρη-
ματία που καταγράφηκε να κουβεντιάζει, αλλά ο Κ. Φλώ-
ρος; Να μην ξέρουμε ο αρχηγός των στρατευμάτων μας; 
Και γιατί; Τι και με ποιους κουβέντιαζε πιθανά ύποπτα και 
επικίνδυνα πράγματα για το εθνικό συμφέρον ο Κ. Φλώ-
ρος; Και για ποιανών λογαριασμό παρακολουθούνταν; 
Των αμερικανών; Των ΝΑΤΟικών; Των Τούρκων; Γιατί, 
αφού οι Τούρκοι είναι στο ΝΑΤΟ, αποκλείεται να μάθαι-
ναν τι κουβεντιάζει ο Κ. Φλώρος; Και τι απάντησε ο 
υπουργός Άμυνας Ν. Παναγιωτόπουλος, πολιτικός προϊ-
στάμενος του Κ. Φλώρου στη βουλή; «Εγώ δεν εμπλέκο-
μαι προσωπικά στην παρακολούθηση, γιατί η ΕΥΠ δεν 
ανήκει στην αρμοδιότητα του υπουργείου μου» και «δεν 
διαψεύδω, γιατί δεν γνωρίζω»!!!!!

Αντί να πάει στην ΕΥΠ ή στον πρωθυπουργό και να 
τους πει «πέστε μου τι συμβαίνει με τον Φλώρο, γιατί εδώ 
παίζεται η εθνική άμυνα και ασφάλεια της χώρας», αντί 
να προβεί το λιγότερο σε καθαίρεση του Φλώρου, εφ’ 
όσον η ΕΥΠ τον θεώρησε ύποπτο για την εθνική ασφά-
λεια, αυτός έκανε τον… Χάρι Κλυν!! «Εγώ έβοσκα τα 
πρόβατα εδώ πιο πέρα!!!».

Σ’ αυτούς λοιπόν έχουμε εμπιστευτεί τις τύχες μας… 
που «αυτοί είναι»!

Τα μάρμαρα του Παρθενώνα 
και οι κλέφτες τους

Τελικά συζητάνε ή όχι το δανεισμό των γλυπτών του 
Παρθενώνα στη χώρα μας από το Μουσείο της Αγγλίας 
για ένα διάστημα και προεκλογικά; Για να κερδίσει 
πόντους ο Κ. Μητσοτάκης; Έκανε κάποια τέτοια συμφω-
νία με τον Κάρολο όταν τον είχε επισκεφτεί πριν λίγους 
μήνες στο Λονδίνο για χάρη της προεκλογικής πριμοδό-
τησής του; Όπως είχε κάνει πριν είκοσι χρόνια ο Σημίτης, 
γλύφοντας τον Μπλερ, με εκείνο το αηδιαστικά γελοίο 
και ραγιάδικο, κακομοίρικο ύφος;

Πάντως η υπουργός πολιτισμού της Βρετανίας ξεκα-
θάρισε πως τα γλυπτά δεν πρόκειται να φύγουν ποτέ από 
το Βρετανικό Μουσείο, όπως άλλωστε προβλέπεται από 
σχετικό νόμο. Και σίγουρα δεν πρόκειται να διαγραφεί 
από την ιστορία το ξεκάθαρο γεγονός, πως οι… σύμμα-
χοί μας βρετανοί, με τους οποίους «μοιραζόμαστε κοινά 
ιδανικά και αξίες» είναι κοινοί κλέφτες και ληστές. Μας 
έκλεψαν και μας λήστεψαν. Αυτά είναι τα «ιδανικά και 
αξίες» που μοιραζόμαστε μαζί τους. Της κλεψιάς και 
της ληστείας. Μπράβο τους και μπράβο μας!!!

Δολοφονία 16χρονου: κρατι-
κή- αστυνομική βία και ο 

δικηγόρος της
Επανερχόμαστε στο θέμα αυτό αφού το Συμβουλίου 

Πλημμελειοδικών αποδέχτηκε την πρόταση του Ανακριτή 
σε ότι αφορά την προφυλάκιση ή όχι του αστυνομικού, 
που δολοφόνησε με μια πισώπλατη πιστολιά κατακέφα-
λα τον 16χρονο Ρομά. Με βάση αυτή, αλλά και μεταγενέ-
στερη συμφωνία Ανακριτή- Εισαγγελέα, ο αστυνομικός 
αφέθηκε ελεύθερος με μόνη… ποινή(!!) τον περιοριστικό 
όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Τόση 
αυστηρότητα πια αυτοί οι δικαστικοί…

Κι όχι μόνο αυτό, αλλά ο δικηγόρος του αστυνομικού 
Αλέξης Κούγιας (ποιος άλλος) δήλωσε με θράσος και 
προκλητικότατα, πως ο νεκρός 16χρονος Κώστας Φρα-
γκούλης «θα πρέπει να αποτελεί ένα παράδειγμα ώστε 
στο μέλλον αντίστοιχα ανώριμα παιδιά να αρνούνται την 
εφαρμογή του νόμου». Τι μας είπε ο Κούγιας έτσι ωμά 
και κυνικά; Ότι «όποιο ανώριμο παιδί στο μέλλον θα 
παραβαίνει το νόμο, θα έχει την τύχη του Φραγκούλη». 
Μπαμ και κάτω. Μια στο κεφάλι και στο… καλό!!! Κι ο 
αστυνομικός που θα του την ανάβει κατακέφαλα, θα 
παίρνει πιθανώς και κάποιο βραβείο, γιατί θα συνετίζει 
τον… ανώριμο παραβάτη!!!

Μάλιστα. Αυτή είναι η δικαιοσύνη μας (δικαστήρια, 
ανακριτές και εισαγγελείς) και κάποιοι «υπηρέτες της» 
(δικηγόροι τύπου Κούγια). Καλά, δεν λέμε για την 
αστυνομία μας. Αυτή έχει ξεφύγει εντελώς!!

Συμβαίνουν και στην… 
Αγγλετέρα

Αν νομίζετε πως οι θάνατοι ασθενών έξω ή μέσα σε 
νοσοκομεία είναι… προνόμιο των δύστυχων ελλήνων, 
κάνετε λάθος. Και στην Βρετανία πεθαίνουν και μάλιστα 
σαν… κοτόπουλα!! Ασφαλώς δεν είναι ένα θέμα που 
σηκώνει χιούμορ, όταν μιλάς για τις απώλειες ανθρώπι-
νων ζωών και μάλιστα με τον άδικο και άσκοπο αυτό 
τρόπο. Όμως πράγματι η σκληρή πραγματικότητα που 
όλοι οι λαοί ζούμε στα θέματα αυτά είναι πρέπει να μας 
προβληματίσουν ακόμα περισσότερο, αφού η μοίρα που 
χαράζουν οι ηγεσίες των χωρών μας είναι ίδιες, μαύρες 
και άραχλες.

Σε δηλώσεις του στο ΒΒC ο αντιπρόεδρος του Βασι-
λικού Κολεγίου Ιατρικής Επειγόντων, Ιαν Χίγκινσον ανέ-
φερε πως «κάθε βδομάδα πεθαίνουν τουλάχιστον 
500(!!!!!) άτομα εξαιτίας πολύωρης αναμονής (άνω των 
12 ωρών) στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) 
των νοσοκομείων της Βρετανίας»! Και συμπλήρωσε πως 
«αρκετά στοιχεία έχουν συγκεντρωθεί τις τελευταίες 
δεκαετίες, τα οποία καταδεικνύουν ότι η μακρά αναμονή 
στο Τμήμα Επειγόντων συνδέεται με άσχημη εξέλιξη για 
τους ασθενείς»…

Παίρνοντας λοιπόν την κατάσταση αυτή πολύ- πολύ 
σοβαρά, έχουμε υποχρέωση, ευθύνη και καθήκον να 
συγκρουστούμε με την τραγική αυτή κατάσταση. Εργα-
ζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, εργαζόμενος λαός 
γενικά. Για να την ανατρέψουμε. Για να μην έχουμε 
τέτοιους θανάτους. Όπως κάνουμε πολλά χρόνια τώρα 
εδώ. Όπως κάνουν πολύ καιρό τώρα οι εργαζόμενοι 
στα νοσοκομεία της Βρετανίας. Κοινός αγώνας ενά-
ντια στην κοινή εγκληματική πολιτική των κυβερνήσε-
ών μας. Σε Ελλάδα και Βρετανία. Και αλλού.

Ο Χένρι μίλησε!!

Ο εν λόγω… κύριος μας απεκάλυψε όχι αυτά που δεν 
ξέρουμε, αλλά μια εικόνα από το ακόμα χειρότερο μέλ-
λον που προετοιμάζουν οι υπεύθυνοι στη χώρα του για 
όλον τον πλανήτη. Τον γνωρίσατε υποθέτουμε. Ο Χένρι 
Κίσινγκερ. Η παλιότερη εν ζωή καραβάνα (99 χρονών το 
θηρίο) της εξωτερικής αμερικάνικης πολιτικής, που στις 
ημέρες δόξας του έλυνε και έδενε σε όλον τον πλανήτη, 
παίρνοντας μέρος στον από τότε σχεδιασμό όσων τώρα, 
δήθεν περιγράφει σαν σχετικά αρνητικά ή επικίνδυνα.

Δήλωσε στην εφημερίδα «Wall Street Journal», πως 
«οι ΗΠΑ έχουν ευθύνη για τον πόλεμο στην Ουκρανία, 
τον οποίο ως ένα βαθμό τον προκάλεσαν». Προειδοποίη-
σε μάλιστα πως «είμαστε στο χείλος του πολέμου με τη 
Ρωσία και την Κίνα για θέματα που εν μέρει δημιουρ-
γήσαμε, χωρίς καμία ιδέα για το πώς θα τελειώσει αυτό 
ή σε τι υποτίθεται ότι θα οδηγήσει»

«Τι χρείαν έχωμεν άλλων μαρτύρων» μετά από τις 
δηλώσεις του Χένρι; Το θέμα είναι να μην καθόμαστε… 
μαρτυρικά να περιμένουμε να γίνουμε… μάρτυρες 
(σφάγια) των σχεδίων αυτών…

Όχι δεν θα γυρίσουμε στο παρελθόν, τότε που τα πρα-
ξικοπήματα σε χώρες ήταν μια… κακιά συνήθεια, που οι 
ΗΠΑ κύρια, αλλά και κάποιοι ισχυροί ευρωπαίοι είχαν 
αποκτήσει για να… περνάνε την ώρα τους. Μιλάμε για το 
σήμερα, που οι δυτικές δημοκρατίες έχουν κατακτήσει το 
αδιαφιλονίκητό τους, μετά μάλιστα τις ανατροπές στις 
σοσιαλιστικές χώρες. Κι έχουμε, μα τι έκπληξη και ντρο-
πή, απόπειρες πραξικοπημάτων που; Στις χώρες στηρίγ-
ματα της… δημοκρατίας.

Η αρχή έγινε από τον «διαβολικά καλό Τρραμπ» του 
Αλέξη, ο οποίος μη αναγνωρίζοντας το εκλογικό αποτέ-
λεσμα στις ΗΠΑ, που έφερε στη θέση του Προέδρου τον 
Μπάιντεν, οργάνωσε πραξικόπημα με οπαδούς του, σε 
μια προσπάθεια να ανατρέψει το αποτέλεσμα αυτό ή 
έστω να δημιουργήσει προϋποθέσεις αμφισβήτησής του. 
Η απόπειρα αποτράπηκε και έκτοτε υπήρξαν διώξεις 
πρωταγωνιστών των επεισοδίων, με έναρξη διαδικασιών 
άσκησης δίωξης και στον Τρραμπ, σαν υπεύθυνο οργα-
νωτή των γεγονότων…

Κι ήρθε η σειρά της Γερμανίας. Όπου αποκαλύφθηκε 
και εξαρθρώθηκε δίκτυο ακροδεξιάς οργάνωσης με το 
όνομα «πολίτες του Ράιχ», που με διασυνδέσεις σε αστυ-
νομία και ένοπλες δυνάμεις, σχεδίαζε πραξικόπημα, για 
την ανατροπή της κυβέρνησης του Σολτς. Έγιναν οι σχε-
τικές πρώτες συλλήψεις και οι έρευνες συνεχίζονται.

Ύστερα έσκασαν τα γεγονότα στη Βραζιλία. Όπου 
οπαδοί του πρώην ακροδεξιού προέδρου Μπολσονάρο, 
με οργανωμένο σχέδιο κατέλαβαν κυβερνητικά κτίρια και 
κάλεσαν τις ένοπλες δυνάμεις να ανατρέψουν τον νεοε-
κλεγέντα πρόεδρο Λούλα και την κυβέρνησή του. Κι 
αυτωνών τα σχέδια αποτράπηκαν και υπάρχουν οι ανάλο-
γες διαδικασίες διώξεων, συλλήψεων, φυλακίσεων κλπ.

Κάτι δεν πάει καλά. Αν θυμηθούμε τα πρόσφατα 
πάντως σχετικά πραξικοπήματα σε Βενεζουέλα (προσπά-
θειες ανατροπής των Τσάβες και Μαδούρο), Βολιβία 
(Μοράλες), Περού (Καστίγιο), αλλά και Τουρκία (προσπά-
θεια ανατροπής Ερντογάν από Γκιουλενιστές, όπως 
καταγγέλθηκε από τον τούρκο πρόεδρο) στα οποία φαί-
νεται να έχουν ανακατευτεί «λιγάκι» οι ΗΠΑ αρχίζουμε και 
προβληματιζόμαστε. Μήπως με τη φόρα που έχουν πάρει 
μερικοί στις ΗΠΑ ή αλλού, άρχισαν να βάζουν χέρι και 
στον εαυτό τους; Μήπως ο εξευγενισμός των ναζιστών 
στην ΕΕ έδωσε θάρρος στους ναζιστές «χωριάτες» και 
θέλουν να ανέβουν στο «αστικοδημοκρατικό κρεβάτι» και 
με τρόπους, που ξεφεύγουν από τον κοινοβουλευτικό, 
όπως επιχειρούν η Λεπέν στη Γαλλία, ο Ούρμπαν στην 
Ουγγαρία, ο Ζελένσκι στην Ουκρανία, η ΧΑ στην Ελλάδα 
κ.α.;;; Λέμε μήπως.

Όλα είναι δυνατά στον «διαβολικά καλά πλασμένο 
κόσμο μας» αγαπητοί συνάδελφοι… Όλα!

Δυτικές δημοκρατίες και πραξικοπήματα

Από το 2008 μέχρι το 2023 
κυβέρνησαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙ-
ΖΑ και οι κολαούζοι τους. Απο-
τέλεσμα τα σημερινά χάλια 
των συνταξιούχων. Η κοροϊδία 
των ψίχουλων. Δεν μας ξεγε-
λούν. Δεν τους πιστεύουμε.


