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Συνταξιούχοι, εργαζόμενοι, Αυτοαπασχολούμενοι,
γυναίκες, νεολαία, συντόνισαν τον αγωνιστικό

τους βηματισμό και πλημμύρισαν τον Σύνταγμα.
Οι συγκλονιστικές εικόνες των μεγάλων απεργια-

κών μαχών το προηγούμενο διάστημα μας δίνουν
δύναμη και αντοχή. Η μεγαλειώδης απεργιακή συγ-
κέντρωση των εργατών της COSCO, η παλικαρίσια
μάχη των εργατών της
ΛΑΡΚΟ, οι αγώνες των
εργατών στα «Πετρέ-
λαια Καβάλας», απο-
τελούν φάρους για
όλο το λαό. Δείχνουν
το δρόμο που μας ται-
ριάζει για να ζήσουμε
με αξιοπρέπεια, είναι
ο δρόμος του αγώνα
και της διεκδίκησης,
γιατί κανείς δεν κέρ-
δισε από την αναμονή
επίδοξων σωτήρων.

Είναι ανάγκη οι ε-
στίες αντίστασης να πολλαπλασιαστούν, να ενωθούν
σε ένα μεγάλο ποτάμι διεκδίκησης των δίκαιων αιτη-
μάτων μας.

Με τον αναπτυξιακό τους νόμο και τα κονδύλια
του «Ταμείου Ανάκαμψης» μπουκώνουν με δεκάδες
δις ευρώ τους επιχειρηματικούς ομίλους, καταδικά-
ζοντας το λαό στην ακρίβεια και στη φτώχεια.

Εμπρός να βάλουμε στοπ. 
Δε δεχόμαστε να πηγαίνουμε στο super market και

να υπολογίζουμε τι δεν θα πάρουμε. Να ξεπερά-

σουμε το ηλεκτροσόκ από τους λογαριασμούς του
ρεύματος, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.
Όλα δείχνουν ότι τα «πράσινα άλογα» τρέχουν για τα
κέρδη των λίγων.

Συντάξεις και μισθοί είναι καθηλωμένοι για πάνω
από μια δεκαετία.

Δε θεωρούμε φυσικό επακόλουθο της πανδημίας
τους δεκάδες νεκρούς
καθημερινά και τους
δεκάδες διασωληνω-
μένους εκτός ΜΕΘ,
τον αποκλεισμό ασθε-
νών που έχουν άλλα
προβλήματα υγείας,
από τα νοσοκομεία.
Δεν ανεχόμαστε την
εγκληματική άρνηση
ενίσχυσης του Δημό-
σιου συστήματος υ-
γείας με μαζικές
προσλήψεις υγειονο-
μικών, από όλες τις

κυβερνήσεις μέχρι σήμερα γιατί αντιμετωπίζουν την
υγεία μας σαν κόστος.

Δεν πρόκειται να συμφιλιωθούμε με την βαρβαρό-
τητα. Δε θα επιτρέψουμε την επιβολή ελέγχου από
το κράτος και τη μεγαλοεργοδοσία, της συλλογικής
οργάνωσης και του αγώνα μας.

Η οργανωμένη αντίσταση απέναντι στις πολιτικές
των κυβερνήσεων, που περιορίζουν τη συλλογική
δράση και το απεργιακό δικαίωμα, είναι η μόνη απάν-
τηση.

«Τίποτα δεν χαρίζεται, όλα κατακτιούνται με ορ-
γανωμένη συλλογική διεκδίκηση, αντίσταση και
σύγκρουση με την πολιτική που θυσιάζει τη ζωή
μας για τα κέρδη των λίγων».

• Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και στις
συντάξεις. Κανένας εργαζόμενος χωρίς Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας.

• Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, της
13ης και της 14ης σύνταξης.

• Μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας
στους χώρους δουλειάς, στις μεγάλες βιομηχανικές
ζώνες, στα σχολεία, στους παιδικούς σταθμούς, στα
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

• Κρατική χρηματοδότηση για τη στήριξη του δη-
μόσιου συστήματος Υγείας, επίταξη του ιδιωτικού
τομέα της Υγείας.

• Επίδομα ανεργίας 600 ευρώ για όλους τους
ανέργους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

• Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλω-
σης, καθώς και του ΕΝΦΙΑ για τα φτωχά εργατικά -
λαϊκά νοικοκυριά.

• Μείωση της τιμής του ρεύματος κατά 50%, κα-
τάργηση των φόρων στα καύσιμα και συνολικά στην
Ενέργεια.

• Γενναία μείωση των δημοτικών τελών για τα
φτωχά νοικοκυριά.

• Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Διαγραφή
χρεών των φτωχών εργατικών - λαϊκών νοικοκυριών.

• Κανένα λαϊκό σπίτι χωρίς ρεύμα, νερό, τηλέ-
φωνο. Οχι στις κατασχέσεις και στους πλειστηρια-
σμούς της περιουσίας του λαού.

• Προσλήψεις προσωπικού με σταθερή δουλειά
και δικαιώματα στην Υγεία, στην Πρόνοια, στην Εκ-
παίδευση, στους ΟΤΑ και στους τομείς Πολιτικής
Προστασίας. Κατάργηση των «ελαστικών» μορφών
απασχόλησης.

ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ηνέα χρονιά μας βρίσκει με «πα-
γωμένα χαμόγελα». Κλείσαμε

δύο χρόνια από την έναρξη της παν-
δημίας στη χώρα μας και μέχρι σή-

μερα έχουν καταγρα-
φεί στην Ελλάδα 2
εκατομμύρια  κρού-
σματα Covid-19 και
περίπου 26.000 χιλιά-
δες θάνατοι από τη
νόσο. 

Είναι μια αναπόφευ-
κτη πορεία ένα προ-

διαγραμμένο έγκλημα μιας συγκεκρι-
μένης  διαχρονικά πολιτικής. 

Η αύξηση των θανάτων οφείλεται
αποκλειστικά σε νόσηση από κορω-
νοϊό; Ποιά είναι η βασική αιτία για
όσα τραγικά βιώνουμε; Είναι η πολι-
τική που απαρέγκλιτα εφαρμόζουν
όλες οι κυβερνήσεις στη χώρα μας και
παγκοσμίως, με ή χωρίς πανδημία της
βαθιάς εμπορευματοποίησης του δη-
μόσιου συστήματος υγείας;

Τώρα που γράφονται αυτές οι αρά-
δες βρίσκεται στην επικαιρότητα, βιώ-
νουμε την «Ουκρανική κρίση», ΗΠΑ,
ΝΑΤΟ, ΕΕ και Ρωσία στήνουν σκη-
νικό πολέμου, με κινδύνους για τον
Ελληνικό λαό να πολλαπλασιάζονται
λόγω της εμπλοκής της χώρας και της
μετατροπής της, σε Νατοϊκό προμα-
χώνα.
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ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΡΕΙΑ ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ 
ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

«Τίποτα δεν χαρίζεται, όλα κατακτι-
ούνται! Δεν θα γίνει η ζωή μας θυσία για
τα κέρδη των λίγων!» 

Το σύνθημα στην εξέδρα που στήθηκε
στο Σύνταγμα έγινε η γέφυρα που ένωσε
τη διαδήλωση του λαού της Πάτρας με τις
διεκδικήσεις σωματείων και φορέων της
Αθήνας.

Το μήνυμα πως «μόνο ο λαός μπορεί να
σώσει τον λαό» από την πολιτική που τον
καταδικάζει στη φτώχεια και την εξα-
θλίωση, που τον αφήνει εκτεθειμένο στην

επέλαση της πανδημίας, στα
φυσικά φαινόμενα και κατα-
στροφές, που κοστολογεί συνε-
χώς τη ζωή του και βρίσκει την
προστασία της ...ασύμφορη για
την οικονομία και τα κέρδη των
επιχειρηματικών ομίλων, έστει-
λαν εκατοντάδες σωματεία και
φορείς από την Πάτρα και την
Αθήνα, που συναντήθηκαν το
Σάββατο το πρωί σε ένα μεγάλο
συλλαλητήριο στο Σύνταγμα.

«Με αλληλεγγύη και αγώνα
μαζικό, μόνο ο λαός σώζει τον
λαό»: Το σύνθημα στο οποίο
ένωσαν τις φωνές τους οι χιλιά-

δες του εργατόκοσμου και της νεολαίας,
των φτωχών αυτοαπασχολούμενων και
των συνταξιούχων έγινε ένα μαζικό σάλ-
πισμα για κλιμάκωση της πάλης, για τη
διεκδίκηση σύγχρονων δικαιωμάτων και
την ικανοποίηση των πραγματικών αναγ-
κών των εργαζομένων, κόντρα σε μια πο-
λιτική που τις ισοπεδώνει και σε όσους
τους προτρέπουν να αναζητήσουν «σω-
τήρες» και «λύσεις» μακριά από τη δική
τους δύναμη, που τους θέλουν «θεατές»
στις δικομματικές αντιπαραθέσεις.



Tο σωματείο μας συμμετείχε στην σύσκεψη που πραγματοποι-
ήθηκε στις 10/02/2022 στην αίθουσα του Συνδικάτου Οικο-

δόμων Αθήνας, έπειτα από πρόσκληση της Επιτροπής Αγώνα
ενάντια στην συμφωνία για τις αμερικάνικες βάσεις . Στην σύ-
σκεψη συμμετείχαν Εργατικά Σωματεία, η ΕΕΔΥΕ, Φοιτητικοί Σύλ-
λογοι, Σωματεία Αυτοαπασχολουμένων, η ΟΓΕ , και άλλοι φορείς
του Λαϊκού κινήματος όπου συζητήθηκε η παραπέρα οργάνωση
και κλιμάκωση του αγώνα ενάντια στην κύρωση από τη Βουλή
της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας για τις Βάσεις και η εμπλοκή
της χώρας μας στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ
- ΕΕ .

Υπογραμμίστηκε πως το ζήτημα της Ελληνοαμερικανικής
Συμφωνίας και του βαθέματος της εμπλοκής της χώρας μας
στους ΑμερικανοΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς έχουν άμεση σχέση
με την καθημερινότητα και τη ζωή της λαϊκής οικογένειας. 

Η σύσκεψη κα-
τέληξε σε πρό-
γραμμα δράσης
που περιλαμβάνει
σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η
στην Αθήνα την
μέρα που θα μπει
προς ψήφιση στη
Βουλή η Ελληνο-
αμερικανική Συμ-
φωνία. 

Παράλληλα, μέχρι τότε οι φορείς που συμμετέχουν στην Επι-
τροπή Αγώνα θα αναπτύξουν πρόγραμμα πολύμορφων δραστη-
ριοτήτων σε χώρους δουλειάς και σε γειτονιές της Αθήνας με
στόχο την πλατιά ενημέρωση των εργαζομένων.

Μπροστά σε αυτές τις επικίνδυνες εξελίξεις η Επιτροπή
Αγώνα κατά των αμερικάνικων βάσεων στην Ελλάδα καλεί το
λαό να δυναμώσει ακόμη περισσότερο τον αγώνα του ενάντια
στην επικίνδυνη πολιτική της εμπλοκής στους πολεμικούς σχε-
διασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Να διεκδικήσει ακόμη πιο μαζικά και μαχητικά:
• Να ακυρωθεί η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις.
• Να κλείσουν άμεσα οι βάσεις στη Σούδα, στην Αλεξανδρού-

πολη, στο Στεφανοβίκειο και στη Λάρισα, να κλείσουν άμεσα
όλες οι ευρωατλαντικές υποδομές, να μη χρησιμοποιηθεί
καμιά για τις επιχειρήσεις στην Ουκρανία.

• Την επιστροφή όλων των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων από
αποστολές στο εξωτερικό.

• Την αποδέσμευση της χώρας μας από τις λυκοσυμμαχίες του
ΝΑΤΟ και της ΕΕ.
Υπογραμμίζει πως «ο λαός έχει τη δύναμη με την πάλη του

να βάλει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις. Να συμβάλει ώστε να
ανοίξει ο δρόμος για την πραγματική ειρήνη, τη φιλία, την αλ-
ληλεγγύη, τις σχέσεις αμοιβαίου οφέλους με άλλους λαούς».

Στόχος του «Γενικού Μητρώου
Συνδικαλιστικών Οργανώσε-

ων» ο καλύτερος έλεγχος των
σωματείων, ο «γύψος» στη συν-
δικαλιστική δράση.

Με τον τρόπο αυτό η κυβέρ-
νηση δίπλα στην κλιμάκωση της
επίθεσης στα δικαιώματα των ερ-
γαζομένων, δίπλα στην ακρίβεια
και τη συμπίεση του εισοδήματος,
στην ανυπαρξία Συλλογικών Συμ-
βάσεων Εργασίας και στοιχει-
ώδους προστασίας των εργαζο  -
μένων, επιχειρεί να ελέγξει και τη
συνδικαλιστική δράση, την ίδια την
οργάνωση των εργατών και εργα-
τριών, προσφέροντας νέες δυνα-
τότητες ξεσαλώματος της εργο-
δοσίας.

Στην ανακοίνωσή του το υπουρ-
γείο Εργασίας, αφού χαρακτηρίζει
«καινοτομία» το απροκάλυπτο φα-
κέλωμα των συνδικάτων και τη
στοχοποίηση της αγωνιστικής
συνδικαλιστικής δράσης από κρά-
τος και εργοδοσία, υπενθυμίζει ότι
«σύμφωνα με τον Ν. 4808/2021, η
εγγραφή στο Μητρώο αποτελεί
προϋπόθεση για συλλογική δια-
πραγμάτευση, κήρυξη απεργίας
και υπογραφή Συλλογικής Σύμ-
βασης Εργασίας». Δηλαδή ομο-
λογείται ανοιχτά ότι στοιχειώδη
δημοκρατικά δικαιώματα των
συνδικάτων και των εργαζομέ-
νων θα ασκούνται υπό την προ-
ϋπόθεση του ηλεκτρονικού φα-
κελώματος! Και ο κατήφορος συ-
νεχίζεται για την κυβέρνηση,
καθώς με τη συγκεκριμένη ανακοί-
νωση, στα δικαιώματα που αφαι-
ρούνται από τα συνδικάτα σε
περίπτωση μη εγγραφής τους στο
Μητρώο προστίθεται και η κήρυξη
απεργίας, αναφορά που δεν
υπήρχε στον σχετικό νόμο (άρθρο
83)!

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι μετά
την ολοκλήρωση του 26ου Συνε-
δρίου της Ομοσπονδίας Οικοδό-
μων Ελλάδας, η νέα της διοίκηση
απευθύνθηκε στο Πρωτοδικείο για
να καταθέσει εκεί, όπως συμβαίνει
μέχρι τώρα, τα απαραίτητα στοι-
χεία, και εισέπραξε άρνηση, αφού
όπως της μεταφέρθηκε δεν θα δέ-
χονται πια στα Πρωτοδικεία τα
χαρτιά των σωματείων, τα οποία
πρέπει να κατατίθενται ηλεκτρο-
νικά στο ΓΕΜΗΣΟΕ.

Το συγκεκριμένο Μητρώο, στον
βαθμό που θα γεμίσει με στοιχεία
από τα σωματεία, θα είναι ένα
ακόμα πολύτιμο εργαλείο στα
χέρια της εργοδοσίας, αφού σύμ-
φωνα με τον νόμο ο κάθε εργοδό-
της θα μπορεί με μια απλή αίτηση
να αποκτά πρόσβαση και να βρί-
σκει «στο πιάτο» όλα τα στοιχεία
των συνδικαλισμένων εργαζομέ-
νων. Πιο συγκεκριμένα, για να μπει
κανείς στο Μητρώο και να κάνει
καταχώρηση απαιτούνται οι κωδι-
κοί του Taxisnet, ενώ τα πεδία που
πρέπει να συμπληρωθούν από τον
«νόμιμο εκπρόσωπο» είναι μεταξύ
άλλων ο αριθμός των μελών, ο

αριθμός των συμμετεχόντων στη
Γενική Συνέλευση, η σειρά εκλο-
γής συνδικαλιστών στα ΔΣ, η σύν-
θεση των οργάνων διοίκησης
κ.ο.κ. Τώρα όλα αυτά με ένα «κλικ»
θα είναι συγκεντρωμένα και διαθέ-
σιμα στην εργοδοσία και στο κρά-
τος, διευκολύνοντας τις συνδικα-
λιστικές - εκδικητικές διώξεις αλλά
και τη γενικευμένη παρακολού-
θηση των συνδικαλιστών, τη συγ-
κρότηση των γνωστών black lists
από τους εργοδότες για να απο-
κλείονται αγωνιστές, πρωτοπόροι
εργαζόμενοι από τους χώρους
δουλειάς.

Γι' αυτό άλλωστε, από την πρώ-
τη στιγμή, συνολικά το εκτρωμα-
τικό νομοσχέδιο και προφανώς η
συγκεκριμένη διάταξη είχαν χαρα-
κτηριστεί «αιτία πολέμου» από τα
συνδικάτα, ενώ μεγάλες συνδικα-
λιστικές οργανώσεις, όπως το Ερ-
γατικό Κέντρο Αθήνας, η ΟΤΟΕ
και άλλες, έχουν προσφύγει ακό-
μα και δικαστικά ενάντια στον
νόμο, μια προσφυγή που εκδικά-
ζεται στις 29 Μάρτη.

Από την πρώτη στιγμή της ψήφι-
σης του νόμου, με τις μεγάλες
απεργίες, αλλά και μετά, με τις συ-
σκέψεις σε όλη τη χώρα και άλλες
κινητοποιήσεις, διαμορφώνεται
και ενισχύεται η πάλη εκατοντά-
δων Σωματείων, Ομοσπονδιών και
Εργατικών Κέντρων που εναντιώ-
νονται στην ωμή παρέμβαση του
κράτους στη λειτουργία των συν-
δικάτων. Τώρα αυτή η πάλη κλιμα-
κώνεται, τα συνδικάτα που είναι
στον αγώνα για την υπεράσπιση
των εργαζομένων, της υγείας και
του εισοδήματός τους, δίνουν τη
μάχη και ενάντια στις αντιδραστι-
κές αυτές διατάξεις, με κάθε μέσο
και τρόπο αντιστέκονται στην
εφαρμογή τους, εκδηλώνουν ορ-
γανωμένα την απειθαρχία τους.

Το ΠΑΜΕ σε πρόσφατη ανακοί-
νωση, αποκαλύπτοντας τις επιδιώ-
ξεις κράτους και εργοδοσίας,
σημείωνε πως «θέλουν να λει-
τουργούν τα σωματεία ως ηλε-
κτρονικές καρικατούρες, με τα
μητρώα τους να έχουν παραδοθεί
στις ενώσεις των εργοδοτών,
ακόμα και σε μεμονωμένους εργο-
δότες, δηλαδή με τους εργαζόμε-
νους φακελωμένους, σε συνθήκες
που η εργοδοτική τρομοκρατία, οι
απειλές και οι απολύσεις πρωτο-
πόρων εργατών και συνδικαλιστών
μέσα στους χώρους δουλειάς
έχουν χτυπήσει ταβάνι».

Πρόσθετε δε πως «διέξοδος και
προοπτική είναι η μαζικοποίηση
των συνδικάτων και η κλιμάκωση
του αγώνα για την υπεράσπιση
των εργασιακών μας δικαιωμά-
των, για την ικανοποίηση των
σύγχρονων αναγκών των εργαζο-
μένων και των οικογενειών τους,
για την απειθαρχία στον νόμο -
έκτρωμα του Χατζηδάκη, ένας
διαρκής αγώνας που θα τον ακυ-
ρώσει στην πράξη και στη ζωή».

ΣΕΛΙΔΑ 2 Π.Σ.Σ. ΔΕΚΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
Ο πόλεμος, ήταν κι είναι η πιο προσοδο-

φόρα επιχείρηση. Η πίτα των κερδών μοιρά-
ζεται ξανά και ξανά. Οι πρώτες ύλες, η
ενέργεια και οι ενεργειακοί δρόμοι, οι καύσι-
μες ύλες γενικά, είναι οι αξίες που θέλουν να
ελέγξουν οι μεγάλοι τραπεζικοί οίκοι, τράπε-
ζες και η παγκόσμια πλουτοκρατία, με όποιο
κόστος.

Οι συνέπειες για τους λαούς είναι τερά-
στιες. Στον πόλεμο θυσιάζονται κάθε μέρα χιλιάδες αθώες
ψυχές, όμως ο πόλεμος αποτελεί μια αναγκαιότητα για τις πο-
λεμικές βιομηχανίες του καπιταλιστικού συστήματος που ζη-
τούν συνέχεια ανθρωποθυσίες και αίμα προκειμένου να
πουλήσουν όπλα και οπλικά συστήματα για την αποκομιδή
του μέγιστου αθέμιτου κέρδους.

Ο πόλεμος συνεχίζεται αλλά η ελπίδα του ανθρώπου, κά-
ποτε θα γίνει βούληση. Γιατί αυτοί που υπομένουν και που
δεινοπαθούν από την αφόρητη πίεση των τόσο οδυνηρών γε-
γονότων είναι οι πολλοί. Αυτοί κάθε στιγμή μπορούν -όταν το
αποφασίσουν- να ανατρέψουν τούτη την ελεεινή τάξη των
πραγμάτων. 

Να ακυρωθεί η ελληνοαμερικα-
νική συμφωνία για τις βάσεις

Σε λειτουργία ο μηχανισμός φακελώματος
συνδικάτων και συνδικαλιστών



Π.Σ.Σ. ΔΕΚΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΕΛΙΔΑ 3

• ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΘΗΤΗ
ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΡΥΜΝΑ
Απάντηση για την επίθεση που δέχθηκε

από την εφημερίδα «Τα Νέα», για την ομιλία
που έκανε στη συγκέντρωση στη Λάρυμνα

Ανοιχτή επιστολή έστειλε ο μαθητής της Γ'
Γυμνασίου Λάρυμνας Κωνσταντίνος Βόλης,
απαντώντας σε δημοσιεύματα της εφημερί-
δας «Τα Νέα», της 16/2/22.

Η επιστολή του μαθητή αποτελεί απάντηση
στην αισχρή επίθεση που δέχθηκε, από τις σε-
λίδες της εφημερίδας, μετά τον συγκλονιστικό
χαιρετισμό που απηύθυνε στο μεγαλειώδες
συλλαλητήριο για τη ΛΑΡΚΟ, την Κυριακή 13
Φλεβάρη στη Λάρυμνα.

Στην επιστολή, απόσπασμα της οποίας δη-
μοσίευσαν «Τα Νέα», αναφέρονται τα εξής:

«Οταν έμαθα ότι κάποιοι δημοσιογράφοι
της εφημερίδας "ΤΑ ΝΕΑ" της 16/2/22 έγραψαν
αυτές τις συκοφαντίες για μένα, για το ότι
ύψωσα τη γροθιά μου και μίλησα στη συγκέν-
τρωση της ΛΑΡΚΟ υπέρ των γονιών μας, θύ-
μωσα. Οχι τόσο για το τι θα νομίσουν οι
συμμαθητές και φίλοι μου, γιατί άλλωστε ήταν
κι αυτοί εκεί μαζί μου και κάναμε ακριβώς το
ίδιο πράγμα. Θύμωσα όμως γιατί αυτές τις
βρωμιές μπορεί να τις διαβάσουν και άλλοι
που δεν ξέρουν τι θα πει ΛΑΡΚΟ και δεν έχουν
μάθει τι Γολγοθά περνάνε αυτό τον καιρό οι
γονείς μας κι εμείς από τότε που μας είπαν ότι
θα απολυθούμε και θα ξεσπιτωθούμε!

Ακούστε, λοιπόν, κύριοι δημοσιογράφοι, κά-
ποια πράγματα.

Αρχικά, είμαι μαθητής της Γ' Γυμνασίου Λά-
ρυμνας, είμαι κάτι παραπάνω από 14 χρόνων
και όχι 10, όπως ψευδώς γράψατε. Είμαι δη-
λαδή σε εκείνη την ηλικία που ήταν πολλοί
από τους πατεράδες και τους παππούδες
μας τότε στην απεργία της ΛΑΡΚΟ το '77. Και
μάλιστα κάποιοι από αυτούς ήταν μαθητές
στη Σχολή Μαθητείας της ΛΑΡΚΟ και βίωναν
τις κακουχίες που τους οδήγησαν στο να
απεργήσουν και να αγωνιστούν μαζί με τους
υπόλοιπους εργάτες. Καταλαβαίνω λοιπόν
πολύ περισσότερα από όσα νομίζετε!

Κι εγώ κι οι συμμαθητές μου ζούμε μέσα στο
σπίτι μας, εδώ στη ΛΑΡΚΟ, τις δυσκολίες,

τους φόβους και
τις αγωνίες των
γονιών μας. Στε-
κόμαστε με περη-
φάνια στο πλάι
τους και προσπα-
θούμε όλοι μαζί
σαν μια ΓΡΟΘΙΑ
να αντικρούσουμε
αυτές τις λάθος
αποφάσεις που
με "αναλγησία και
κυνισμό" εξήγγειλε
η κυβέρνηση.
Αυτό σας είπαμε

και στην ομιλία μου την Κυριακή. Αυτό προ-
σπαθήσαμε να κάνουμε και την περασμένη
Πέμπτη στις 10 του μήνα που τα παιδιά όλων
των βαθμίδων της περιοχής δεν πήγαμε σχο-
λείο και διαδηλώσαμε στο δρόμο μαζί με τις
μανάδες μας, βροντοφωνάζοντας τα ίδια συν-
θήματα που ακούστηκαν την Κυριακή στο
συλλαλητήριο.

Κι αν σας φαίνεται παράξενο που ένα παιδί
14 χρόνων χρησιμοποιεί άγνωστες για εσάς
λέξεις, είναι επειδή εμείς, τα παιδιά της
ΛΑΡΚΟ στ' αλήθεια ξέρουμε τι σημαίνει κυνι-
σμός κι αναλγησία. Και μη σας παραξενεύει
που παιδιά των εργατών μπορούμε και κατα-
φέρνουμε να είμαστε και άριστοι μαθητές. Αν
σας ξενίζει το λεξιλόγιό μου, ρωτήστε τους
δασκάλους μου και βάλτε τα με εκείνους που
μας μαθαίνουν σωστά ελληνικά.

Οσο κι αν όλα αυτά ενοχλούν τα αφεντικά
στις εφημερίδες που προσπαθούν να σπιλώ-
σουν τον κόπο και τον αγώνα των γονιών μας,
εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε μαζί
με τους εργάτες σε αυτό τον μεγαλειώδη
αγώνα της ΛΑΡΚΟ. Μάλιστα, σκέφτομαι ότι
αυτά τα δημοσιεύματα για μένα, θα τα κρα-
τήσω ως ενθύμιο. Θα τα βάλω μαζί με τα
άλλα που γράφτηκαν 2 χρόνια τώρα για να
συκοφαντήσουν τους πατεράδες μας και τον
αγώνα τους.

Τέλος, θα ήθελα να σας αναφέρω έτσι για
να με γνωρίσετε καλύτερα, ότι εκτός από τον
μπαμπά μου, σε αυτό το εργοστάσιο ήταν ερ-
γάτης και ο παππούς μου για πάνω από 30
χρόνια και πέθανε από καρκίνο. Από καρκίνο
της ΛΑΡΚΟ! Εγώ λοιπόν θα συνεχίσω, όσο κι
αν σας ενοχλεί, να αγωνίζομαι για τη μνήμη
του παππού μου και για την εργασία του πα-
τέρα μου με υψωμένη ΓΡΟΘΙΑ, κατανοώντας
πλήρως το συμβολισμό αυτής της χειρονο-
μίας. ΓΡΟΘΙΑ ψηλά λοιπόν, που δηλώνει την
αγωνιστική ενότητα όλου του λαού που αγω-
νίζεται μαζί μας. Εγώ, κύριοι δημοσιογράφοι,
τόσα καταλαβαίνω!».

• ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΟΣΑ
Πίσω από τα εύσημα για την εξέλιξη των

«εκτεταμένων μεταρρυθμίσεων του συστήμα-
τος Υγείας από το 2010», και στα στοιχεία της
έκθεσης του ΟΟΣΑ «για την κατάσταση της
Υγείας στην ΕΕ» αναδεικνύονται οι εγκληματι-
κές ευθύνες και συνέπειες της πολιτικής που
διαχρονικά θεωρεί «κόστος προς εξορθολογι-
σμό» την υγεία του λαού. Οπως ομολογείται
στην έκθεση, «ιστορικά οι δαπάνες για την
Υγεία στην Ελλάδα ήταν χαμηλότερες» ακόμα
και «από τον μέσο όρο της ΕΕ».

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, το
προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα μειώθηκε προ-
σωρινά κατά έξι μήνες μεταξύ του 2019 και
του 2020, εξαιτίας των θανάτων λόγω της
νόσου COVID-19, ενώ η αύξηση του προσδό-
κιμου ζωής επιβραδύνθηκε σημαντικά μεταξύ
του 2010 και του 2019, αντιστοιχώντας σε
μόλις ένα έτος περίπου, σε σύγκριση με περί-
που δύο έτη την προηγούμενη δεκαετία.

Επίσης, οι κατά κεφαλήν δαπάνες για την

Υγεία στην Ελλάδα (1.603 ευρώ) εξακολου-
θούν να είναι χαμηλότερες ακόμα και από τον
μέσο όρο της ΕΕ, που έχει οδηγήσει σε εκα-
τόμβες νεκρών. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο
7,8% του ΑΕΠ (9,9 % στην ΕΕ το 2019), ενώ
ένα πολύ μεγάλο ποσοστό (35%) καταβάλλε-
ται με απευθείας πληρωμές από τα νοικοκυ-
ριά (συμμετοχή για φάρμακα, άμεσες
πληρωμές για υπηρεσίες κ.λπ.).

Την ίδια στιγμή, τα ποσοστά νοσοκομειακών
κλινών και η μέση διάρκεια νοσηλείας έχουν
παραμείνει σχετικά σταθερά από το 2013 (!),
ενώ το 2019 η Ελλάδα κατέγραψε το δεύτερο
υψηλότερο επίπεδο στην ΕΕ, με 8,1% του πλη-
θυσμού να αναφέρει μη καλυπτόμενες ανάγ-
κες λόγω κόστους, απόστασης που πρέπει να
διανυθεί ή χρόνου αναμονής.

• ΠΟΙΟΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΠΤΥ-
ξΙΑΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ Η ΚΡΑΤΙΚΗ
φΟΡΟΛΟγΙΑ
Η αποστολή του αστικού κράτους είναι

πολύ συγκεκριμένη. Κάθε κράτος είναι όργανο
κυριαρχίας της εκάστοτε κυρίαρχης τάξης. Το
αστικό κράτος είναι όργανο κυριαρχίας της
αστικής τάξης. Αποστολή του είναι να δια-
σφαλίζει την κυριαρχία του κεφαλαίου, την
κερδοφορία των επιχειρήσεων.

Για να υπηρετήσει αυτήν την αποστολή, το
σύγχρονο αστικό κράτος έχει πολλαπλές οι-
κονομικές λειτουργίες. Μέσα σ' αυτές, όμως,
ξεχωρίζουν η φορολογία - από ποιον ει-
σπράττει - και οι κρατικές δαπάνες - για ποιον
ξοδεύει.

Ο αναπτυξιακός νόμος εντάσσεται μέσα σ'
αυτό το βασικό «δίπολο» οικονομικών λει-
τουργιών του αστικού κράτους. Στην ουσία, ο
κάθε αναπτυξιακός νόμος περιλαμβάνει ρυθ-
μίσεις κρατικών επιδοτήσεων προς το κεφά-
λαιο και ρυθμίσεις φοροαπαλλαγών προς το
κεφάλαιο, ενώ περιλαμβάνει επίσης και άλλες
ρυθμίσεις που διευκολύνουν τις επιχειρήσεις
να επενδύουν τα δικά τους κεφάλαια.

Το δίπολο φορολογίας - «αναπτυξιακής νο-
μοθεσίας» των οικονομικών λειτουργιών έχει
σημασία γιατί όσο δίνεις, άλλα τόσα πρέπει
και να πάρεις. Με απλά λόγια, οι επιδοτήσεις
και οι φοροαπαλλαγές προς το κεφάλαιο πρέ-
πει να πληρωθούν. Και εδώ έρχεται και το ζή-
τημα της κρατικής φορολογίας. Η «πονηρή
λύση» του δανεισμού ή ακόμα της κρατικής
εκτύπωσης νέου χρήματος δεν αλλάζει καθό-
λου την ουσία της «εξίσωσης». Όταν δανείζε-
σαι πρέπει να τα πληρώσεις λίγο πιο μετά,
ενώ όταν τυπώνεις νέο χρήμα, υποτιμάς την
αξία του και εμμέσως φορολογείς τον λαό που
βλέπει την αξία των χρημάτων του να μει-
ώνεται με την ακρίβεια. Το κράτος λοιπόν με
τη φορολογία εισπράττει.

Η εκάστοτε αναπτυξιακή νομοθεσία είναι
ακρογωνιαίος λίθος τού πώς το κράτος «δα-
πανά» τους φόρους που εισέπραξε. Η κρα-
τική επιδότηση είναι σημαντικό στοιχείο της
αναπαραγωγής του κεφαλαίου, της συσσώ-
ρευσης. Ο εκάστοτε αναπτυξιακός νόμος
είναι, τρόπον τινά, η ναυαρχίδα της πολυσύν-
θετης αναπτυξιακής νομοθεσίας, βασικότεροι
στόχοι της οποίας είναι η επιτάχυνση της
συσσώρευσης του κεφαλαίου - η μεγέθυνση
της κερδοφορίας των επιχειρήσεων - μέσα
από επιδοτήσεις και απ' τη διευκόλυνση επι-
λεγμένων κλάδων και η επιτάχυνση της συγ-
κεντροποίησης του κεφαλαίου (εξαγορές,
συγχωνεύσεις κ.ά.).

Οι μεγάλες επενδύσεις επιδοτούνται τελικά
περισσότερο. Ο αναπτυξιακός νόμος προ-
βλέπει ενίσχυση μεγαλύτερων κεφαλαίων, λει-
τουργώντας έτσι ενισχυτικά στη
συγκεντροποίηση του κεφαλαίου, θέτοντας
πλαφόν και απαιτήσεις που αφήνουν εκτός
τους «μικρούς» αλλά και μέσα απ' την επιδό-
τηση κλάδων όπου δραστηριοποιούνται με-
γάλα κεφάλαια.

ENHMEΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Π.Σ.Σ. ΔΕΚΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
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ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤE
ΤΟ SITE 

TOY ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Φιλοδοξούμε να
γίνει σύμβουλος
στα μέλη μας, για
καλύτερη και επί-
καιρη ενημέρωση.

Στο Συνδικάτο Οικοδόμων & Συναφών
Επαγγελμάτων  στη συνάντηση  που

πραγματοποιήθηκε για την κοπή της πρωτο-
χρονιάτικης πίτας, μέσα από την ομιλία του
προέδρου του συλλόγου, συνάδελφου Αντω-
νίου Γιάννη,  τέθηκαν τα ζητήματα που απα-
σχολούν τους συνταξιούχους , των οποίων η

σύνταξη, σχεδόν εξαφανίζεται πριν ακόμη
μπει στη τσέπη μας από την τεράστια ακρί-
βεια στο πετρέλαιο, στο φυσικό αέριο, στα
καύσιμα, στο super market, στους λογαρια-
σμούς της ΔΕΗ, που έχουν φτάσει στα ύψη κι
εκεί θα διατηρηθούν για πολύ καιρό. 

Οι ανάγκες μας όλα αυτά τα χρόνια συμ-
πιέζονται από τους αντεργατικούς νόμους και
τη συνολικότερη αντεργατική πολιτική, οποία
οπλίζει τα χέρια της κυβέρνησης και της με-
γαλοεργοδοσίας και τη διευκολύνει να διατη-
ρεί, για ένα μεγάλο μέρος των συνταξιούχων

και των εργαζομένων, τις συντάξεις,  τα με-
ροκάματα, την ασφάλιση, τους εργασιακούς
όρους στα ίδια χαμηλά επίπεδα με τα χρόνια
της μεγάλης κρίσης. 

Με τον  αγώνα μας διεκδικούμε αποφα-
σιστικά ότι μέχρι σήμερα μας έχει κλαπεί
και απαιτούμε ουσιαστικές αυξήσεις σε
συντάξεις.

Ο Σύλλογος μας ως παράγοντας πρωτο-
πορίας και αγωνιστικότητας συμμετέχει και
στηρίζει τους αγώνες των εργαζομένων σε
κάθε κλάδο που αντιστέκεται στην εκμετάλ-
λευση και διεκδικεί ότι του στερούν οι εκμε-
ταλλευτές του κόπου των εργαζομένων, για
να θησαυρίζουν ασταμάτητα..!

Συμμετείχαμε παρά τις δυσκολίες που
βάζει η πανδημία σε κάθε μεγάλη ή μικρή
μάχη του ταξικού συνδικαλιστικού και συντα-
ξιουχικού κινήματος.

Στις 26 Φλεβάρη 2022 συμπληρώθηκαν

δύο χρόνια από τον εντοπισμό του πρώτου
κρούσματος κορονοϊού στη χώρα μας. Δε
μπορούμε να συμβιβαστούμε με τους 26.000
νεκρούς από την πανδημία, τους δεκάδες
διασωληνωμένους εκτός ΜΕθ, όταν σήμερα
υπάρχουν όλες εκείνες οι επιστημονικές, τε-
χνολογικές και παραγωγικές δυνατότητες για
να αντιμετωπίζονται τέτοιες ασθένειες.

Αντλούμε δύναμη από τους μεγάλους

αγώνες των συναδέλφων μας στην COSCO,
στη ΛΑΡΚΟ και την E-FOOD,στα Πετρέλαια
Καβάλας, από τους αγώνες και τις παρεμβά-
σεις του συλλόγου  μας όλο το προηγούμενο
διάστημα που έφεραν και αποτελέσματα. 

Μόνο ο οργανωμένος και συντονισμένος
αγώνας έχει αποτελέσματα και η συνεχής
αντίσταση των εργαζομένων και των συντα-
ξιούχων  απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική
της κυβέρνησης. 

Η κοπή της εθιμοτυπικής  «πίτας», έδωσε
την ευκαιρία στους συνάδελφους να  συζη-
τήσουν μεταξύ τους ανταλλάσσοντας ευχές,
ανανεώνοντας το ραντεβού για τους επερχό-
μενους αγώνες, για  τις λύσεις που έχουμε
ανάγκη και  πρέπει να τις επιβάλουμε με
τον αγώνα μας.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Tο Δ.Σ. του συλ-
λόγου μας στη

βάση των αποφά-
σεων του συλλό-
γου στη συνεδρία-
ση στις 13 Ιανουα-
ρίου 2022, εισηγή-
θηκε στο σώμα
της Γενικής Αντι-

προσωπευτικής Συνέλευσης (ΓΑΣ), την παρά-
ταση των Γενικών Περιφερειακών εκλογο-
απολογιστικών Συνελεύσεων  και των αρχαι-
ρεσιών   για την ανάδειξη των οργάνων Διοί-
κησης μέχρι 30 Ιουνίου 2022 ή και νωρίτερα
εφόσον το επιτρέψουν οι εξελίξεις με τον
covid.

Μετά από διεξοδική συζήτηση μεταξύ των
μελών της ΓΑΣ ψηφίστηκε και έγινε ομόφωνα
αποδεκτή η πρόταση για αναβολή των αρ-
χαιρεσιών μέχρι την αναφερόμενη ημερομη-
νία..

Η κοπή της εθιμοτυπικής «πίτας»


