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Σημάδεψε τον πραγματικό αντίπαλό σου! 

 

Ο πραγματικός ένοχος για την ισοπέδωση των ασφαλιστικών μας 

δικαιωμάτων, την ανεργία, την μείωση των μισθών μας, δεν χρειάζεται να κατέβει 

υποψήφιος σ’ αυτές τις εκλογές. Θα βρίσκεται εδώ, απέναντι μας, έτοιμος να 

συνεχίσει την αντιλαϊκή επίθεση του, όποιος και αν έρθει πρώτος στις ευρωεκλογές, η 

ΝΔ ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Κρατά στα χέρια του τα κλειδιά της οικονομίας, αποφασίζει για τις 

επενδύσεις, για το κλείσιμο επιχειρήσεων, τις απολύσεις, τους μισθούς. Είναι η 

άρχουσα τάξη, η εξουσία των μονοπωλιακών ομίλων, στην Ελλάδα και στην ΕΕ. 

Αυτόν τον ισχυρό αντίπαλο υπηρετεί η ΕΕ απ’ την ίδρυση της ως σήμερα, με 

στρατηγικές αποφάσεις που απαιτούν συνεχώς θυσίες των μισθωτών και των 

αυτοαπασχολούμενων στο βωμό των κερδών και της ανταγωνιστικότητας των 

μονοπωλιακών ομίλων. Αποφάσεις και δεσμεύσεις που ισχύουν για όλα τα κράτη 

μέλη της ΕΕ και όχι μόνο για τη σημερινή Ελλάδα του μνημονίου και της Τρόικα. 

Αποφάσεις απ’ την Συνθήκη του Μάαστριχτ ως τη «Στρατηγική Ευρώπη 2020». 

 Η επίθεση στα ασφαλιστικά μας δικαιώματα, για παράδειγμα, με την αύξηση 

των εισφορών και την απειλή των κατασχέσεων δεν ξεκίνησε χθες. Προηγήθηκαν μια 

σειρά κρίκοι στη μακρά αλυσίδα των μέτρων για την επιβολή της πολιτικής της 

ανταποδοτικότητας που μετατρέπει το ασφαλιστικό δικαίωμα σε εμπόρευμα, σ’ όλα 

τα κράτη μέλη της ΕΕ. Αυτή την αντιλαϊκή πολιτική στήριξαν όλοι οι πρωταγωνιστές 

του νέου διπολισμού, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ στη Διοικούσα και στην 

Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, με τον εγκλωβισμό του ΤΣΜΕΔΕ στην Τράπεζα Αττικής 

στα μέσα του ’90,  την ψήφιση του 3518/2006 επί προεδρίας Αλαβάνου, για να 

ακολουθήσει η πολλαπλή ληστεία των αποθεματικών του Ταμείου. 

Όσο συνεχίσουμε να βαδίζουμε στο σημερινό δρόμο ανάπτυξης, όπου 

κριτήριο της παραγωγής είναι το καπιταλιστικό κέρδος και όχι οι κοινωνικές ανάγκες 

δεν θα ανοίξει ο δρόμος της λαϊκής ευημερίας, όσες αστικές κυβερνήσεις και αν 

αλλάξουμε. Αυτό αποδεικνύει η τελευταία δεκαετία της κρίσης στις κατασκευές, την 

ώρα που υπάρχουν οξυμμένες ανάγκες για έργα υποδομής και χιλιάδες νέοι ζουν με 

τους γονείς τους, αφού δεν μπορούν να ανοίξουν δικό τους σπίτι. 

Απαιτείται ριζική αλλαγή πορείας, αποδέσμευση απ’ την ΕΕ με 

κοινωνικοποίηση των μονοπωλιακών ομίλων. Αυτός ο δρόμος του σοσιαλισμού δεν 

μπορεί να ανοίξει από αντάρτες του γλυκού νερού που συνεργάζονται στην πράξη 

στο κίνημα και στις δημοτικές εκλογές με τον σημαιοφόρο της ΕΕ, τον ΣΥΡΙΖΑ και 

υψώνουν ως αγωνιστικό λάβαρο τη συνταγματική νομιμότητας του αστικού κράτους. 

Χρειάζεται αποφασιστική ενίσχυση του ΚΚΕ, για να στηριχθεί η αναγέννηση 

του κινήματος και  η οργάνωση της λαϊκής αντεπίθεσης.  

 

 

 

Παπαδόπουλος Γεράσιμος (Μάκης) 

 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα  

Μηχανολόγος  Μηχανικός της Πολυτεχν. Σχολής του Παν/μιου Πατρών  

 

Γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι 49 ετών. Αποφοίτησε από τη Βαρβάκειο 

Πρότυπο Σχολή. Δραστηριοποιήθηκε και εκλέχθηκε στα όργανα του φοιτητικού 

κινήματος στην Πάτρα (ΔΣ Φοιτητικού Συλλόγου, ΚΣ ΦΕΠΑΠ). Διετέλεσε 

αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου διπλωματούχων Μηχανολόγων- 

Ηλεκτρολόγων (ΠΣΔΜ-Η), μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ και της Μόνιμη 
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Επιτροπή Θεμάτων Ασφάλειας και Υγιεινής του ΤΕΕ. Υπήρξε μέλος του ΔΣ του 

Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ) και του 

Κέντρου Μαρξιστικών Ερευνών (ΚΜΕ) με σχετική συγγραφική συμβολή. Εργάστηκε 

ως τεχνικός Ασφαλείας στη βιομηχανία. Είναι μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και υπεύθυνος 

του Τμήματος Οικονομίας και της Ιδεολογικής Επιτροπής  της ΚΕ του ΚΚΕ. 

 


