
Oλαός μας αφού φορτώθηκε τα βάρη της προηγού-
μενης κρίσης, της πανδημίας, σήμερα πληρώνει τις

επιπτώσεις του ιμπεριαλιστικού πολέμου Ρωσίας - Ου-
κρανίας. Η κυβέρνηση αρνείται συστηματικά να πάρει
δραστικά μέτρα με τα οποία θα ελαφρύνει τη δύσκολη
οικονομική κατάστασή του, με την υιοθέτηση μέτρων
όπως:
l Την ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων και της

Πρωτοβάθμιας Φροντί-
δας Υγείας (ΠΦΥ), με
μαζικές προσλήψεις μό-
νιμου προσωπικού, με
επαρκή, σύγχρονο εξο-
πλισμό και υποδομές.
Την ένταξη όλων των
ιδιωτών γιατρών και
άλλων υγειονομικών σε
ενιαίο κρατικό σχεδια-
σμό για την περίθαλψη
όλων, ασφαλισμένων
και ανασφάλιστων, κυ-
ρίως στην ΠΦΥ. Μέτρα
για την αντιμετώπιση
της αύξησης των κρου-
σμάτων των παραλλαγών της Covid που παραμένει
«ζωντανή» και επικίνδυνη, με τη χώρα μας να κατέχει
την πρώτη θέση σε νεκρούς ανά εκατομμύριο κατοί-
κων.

l Τη δραστική μείωση των φόρων στα καύσιμα
l Τη δέσμευση για την εφαρμογή των αποφάσεων των

ανωτάτων δικαστηρίων (Συμβουλίου της Επικρατείας,
Ελεγκτικού Συνεδρίου) για όλους τους συνταξιού-
χους την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και
σύνταξης.

l Την ανακούφιση των νοικοκυριών, που για διάφορους
λόγους κατέστησαν ανήμπορα να εκπληρώσουν τις
δανειακές υποχρεώσεις τους, με την κατάργηση του
πλειστηριασμού της πρώτης κατοικίας.

l Την αποδέσμευση των τιμών Ενέργειας από το «χρη-
ματιστήριο αξιών» και την αποσύνδεσή τους από τις
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Αντί αυτών, έχουμε πλειοδοσία υποσχέσεων από κυ-
βέρνηση και τον ΣΥΡΙΖΑ για τη μελλοντική αποκατά-
σταση των αδικιών που υπέστη ο λαός μας από την
εφαρμογή δεκάδων μνημονιακών νόμων, όταν γίνουν
«κυβέρνηση».

Μας βομβαρδίζουν με υποσχέσεις έρχονται μεγάλες
αλλαγές στις συντάξεις από τη νέα χρονιά. Αυξήσεις σε
όλους, διαλαλεί ο υπουργός Εργασίας. 

Αποσιωπάται το πάγωμα των συντάξεων για 10 και
πάνω χρόνια, μεταφέροντας υποκριτικά τις ευθύνες
στην προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για τον νόμο
«Κατρούγκαλου», λες και ήταν δύσκολο για την κυ-
βέρνηση της ΝΔ να τον καταργήσει. Και όχι μόνο δεν
τον κατάργησε, αλλά «πάτησε» πάνω του και τον πα-
γίωσε με τον νόμο «Βρούτση».

Δημιούργησε επικουρική σύνταξη «ιδιωτική», αφού
παρέδωσε τις εισφορές της νέας γενιάς εργαζομένων
στα κοράκια του τζόγου. Στο νέο σύστημα, ο ασφαλι-
σμένος γνωρίζει μόνο τι θα πληρώνει κάθε μήνα, και
βέβαια δεν του δίνεται καμία εγγύηση για το ύψος της
επικουρικής σύνταξης στο τέλος του εργάσιμου βίου
του.

Μιλά η κυβέρνηση για κατάργηση της εισφοράς αλ-
ληλεγγύης για τους δημοσίους υπαλλήλους και συν-
ταξιούχους από το 2023, λες και οι αποφάσεις των
ανωτάτων δικαστηρίων δεν τη δεσμεύουν από το
2017.Η επιστροφή των κουτσουρεμένων αναδρομικών

γίνεται «γαϊτανάκι» πότε του «λογισμικού» που θα
εφαρμόσει ο ΕΦΚΑ, πότε της «δύσκολης δημοσιονομι-
κής κατάστασης και των αντοχών της οικονομίας και
του προϋπολογισμού».

Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη, δεν θα πέσουμε μέσα
στις παγίδες τους.

Στα σοβαρής σημασίας ζητήματα της προστασίας του
λαού και του περιβάλλοντος από φυσικές και άλλες κα-

ταστροφές, η κατάσταση
δεν είναι καλύτερη. Για μία
ακόμη φορά, στην πρό-
σφατη πυρκαγιά στην Ανα-
τολική Αττική, είδαμε τη
διάψευση των κυβερνητι-
κών διαβεβαιώσεων για
«την πλήρη ετοιμότητα και
επάρκεια του κρατικού μη-
χανισμού». Ζήσαμε τις τρα-
γικές συνέπειες σ' αυτό το
διαρκές έγκλημα που συν-
τελείται με ευθύνη των κυ-
βερνήσεων. Αυτές οι
ευθύνες δεν μπορούν πια
να κρύβονται πίσω απ' τις

δικαιολογίες για τα «ακραία καιρικά φαινόμενα» και την
«κλιματική κρίση» που εξελίσσονται σε ένα βολικό άλ-
λοθι για την ανυπαρξία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου
αντιπυρικής προστασίας στο πλαίσιο της διαχείρισης
δασών με επίκεντρο την πρόληψη. Αυτή είναι η βασική
αιτία για μία ακόμη καταστροφική πυρκαγιά στην Ανατο-
λική Αττική, σε συνδυασμό με την εμπορευματοποίηση
της γης, που έχει οδηγήσει σε μεικτές ζώνες - οικιστικές
και δασικές - λειτουργώντας ως εύφλεκτη ύλη.

Και όμως υπάρχει ελπίδα, είναι οι αγώνες μας μέχρι
σήμερα για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε,
αναδεικνύουμε ότι υπάρχει διέξοδος, υπάρχει λύση.

Η πρόσφατη Πανελλαδική Σύσκεψη του ΠΑΜΕ είναι
οδηγός δράσης. Με τις 510 εργατικές συνδικαλιστικές
οργανώσεις που συμμετείχαν, με την αναγνώριση και
συμμετοχή από πλήθος ξένων αντιπροσωπειών, με τη
συμμετοχή νέων σε ηλικία συνδικαλιστών, αλλά κυρίως
την ίδια τη συζήτηση που έγινε, με τις δεκάδες ομιλίες
των αντιπροσώπων, δείχνει τον δρόμο για το πώς θα
μπορέσει το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα να μετρή-
σει βήματα στην κατεύθυνση της ανασύνταξης και αν-
τεπίθεσής του.

Αυτήν την περίοδο, γίνονται πολύ μεγάλες κινητο-
ποιήσεις σε όλη την Ευρώπη, οι οποίες θάβονται από
τα εγχώρια και τα ξένα αστικά ΜΜΕ. Μεγάλοι απερ-
γιακοί αγώνες στα λιμάνια, στους σιδηροδρόμους, στα
ταχυδρομεία, στα αεροδρόμια, στα ξενοδοχεία, στο μέ-
ταλλο και στην Ενέργεια, σε πολλές χώρες της Κεν-
τρικής Ευρώπης.

Την ίδια στιγμή, μαζικά και οι αγρότες βγαίνουν στους
δρόμους, στήνουν μπλόκα στην Ολλανδία, στη Γαλλία
και αλλού. Δείχνει ότι η κατάσταση βράζει μέσα σε πλα-
τιά τμήματα εργαζομένων και φτωχών λαϊκών στρωμά-
των σε όλο τον κόσμο. Μέσα σε λίγους μήνες είχαμε
μαζικές λαϊκές εξεγέρσεις σε δύο χώρες της Ασίας, στο
Καζακστάν και στη Σρι Λάνκα.

Μπροστά σ’ αυτή την κατάσταση και στο ζοφερό
μέλλον που μας ετοιμάζουν, έχουμε χρέος σ’ εμάς και
στα παιδιά μας, να συσπειρωθούμε ακόμα πιο μαζικά,
ακόμα πιο μαχητικά στον Σύλλογο μας και στο οργα-
νωμένο ταξικό συνταξιουχικό κίνημα. Να συμβάλουμε
πιο αποφασιστικά στην αλλαγή του συσχετισμού δύ-
ναμης στο εργατικό κίνημα, στην ανάπτυξη των αγώ-
νων και στην άνοδο της ταξικής πάλης.

ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Οι εξελίξεις της περιόδου είναι αποκα-
λυπτικές για τα δώρα που φέρνουν

στους εργαζοµένους η επιστροφή στην κα-
πιταλιστική ανάπτυξη και η «πράσινη µε-
τάβαση»: Πληθωρισµός, ακρίβεια κι

ενεργειακή φτώχεια. Ο
πληθωρισµός στην Ευρω-
ζώνη σκαρφάλωσε τον
Οκτώβρη στο 4,1% σε
σχέση µε τον προηγού-
µενο Οκτώβρη, ενώ αντί-
στοιχα στην ελληνική
οικονοµία ο πληθωρισµός
τον ίδιο µήνα καταγρά-

φηκε στο 3,4%. Σε κάθε περίπτωση, σε
αυτήν την εκτίναξη των τιµών συµβάλλει
–µεταξύ άλλων παραγόντων– και η επε-
κτατική νοµισµατική πολιτική που ακο-
λουθήθηκε στην ΕΕ και στον υπόλοιπο
καπιταλιστικό κόσµο για τη στήριξη της
ανάκαµψης της κερδοφορίας του κεφα-
λαίου. Αυτό δείχνει ότι, είτε µε την επε-
κτατική είτε µε την περιοριστική
πολιτική, το µόνο που αλλάζει είναι ο
τρόπος µε τον οποίο χτυπιέται το λαϊκό
εισόδηµα, µέσω άµεσων µειώσεων των
εισοδηµάτων ή µέσω πληθωριστικών
µειώσεων της πραγµατικής αγοραστι-
κής δύναµής τους. 

Ο φετινός Προϋπολογισµός περιλαµβά-
νει από τη µία αύξηση των επιδοτήσεων
και µείωση των επιβαρύνσεων για τους
καπιταλιστές και από την άλλη αύξηση
της φορολογικής επιβάρυνσης για τα
λαϊκά στρώµατα.

Αυτή η περαιτέρω φορολογική επιβά-
ρυνση των λαϊκών στρωµάτων (που αποτε-
λεί την άλλη όψη της περαιτέρω φορολο-
γικής ελάφρυνσης και της ποικιλόµορφης
ενίσχυσης του κεφαλαίου) λαµβάνει χώρα
σε συνθήκες εκτίναξης του πληθωρισµού,
δηλαδή των τιµών των εµπορευµάτων πλα-
τιάς λαϊκής κατανάλωσης.

Ελπιδοφόρο, ωστόσο, είναι το γεγονός
ότι το τελευταίο δίµηνο αναπτύχθηκαν
µια σειρά αγώνες των εργαζόµενων και
των υπόλοιπων λαϊκών στρωµάτων
απέναντι στην καπιταλιστική εργοδοσία
και το κράτος της. 

Τόσο αυτοί οι αγώνες όσο και τα µεγάλα
συλλαλητήρια στις 4 Νοέµβρη –µε αιχµή
την καταπολέµηση του νόµου Χατζηδάκη
και των αντίστοιχων νόµων των προηγού-
µενων κυβερνήσεων, καθώς και τη διεκ-
δίκηση αυξήσεων, ΣΣΕ και δικαιωµάτων
στους χώρους δουλειάς– δείχνουν τις δυ-
νατότητες για τη συγκρότηση ενός µεγά-
λου απεργιακού µετώπου το επόµενο
διάστηµα. Σε κάθε περίπτωση, οι αγώνες
αυτοί ενάντια στην καπιταλιστική εργο-
δοσία και το κράτος της, από τη µία σφυ-
ρηλατούν την αγωνιστική ενότητα των
εργαζόµενων και από την άλλη αποτελούν
το εύφορο έδαφος για την  ανάδειξη της
αναγκαιότητας συνολικής ανατροπής των
κεφαλαιοκρατικών σχέσεων παραγωγής,
ως απαραίτητης προϋπόθεσης για να ερ-
γάζονται και να ζουν οι εργαζόµενοι µε
όρους που αντιστοιχούν στις σηµερινές
δυνατότητες.
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Αυτό ήταν το «διά ταύτα» των συνταξιουχικών
συλλαλητηρίων που συνεχίστηκαν τόσο αυτο-

τελώς ως συνταξιουχικό κίνηµα, αλλά και από κοι-
νού µε το εργατικό ταξικό κίνηµα. 

Κινητοποιήσεις που ξεπέρασαν  τον αριθµό 165
σε όλη τη χώρα. Τώρα, η κλιµάκωση της πάλης
αυτής γίνεται ακόµα πιο αναγκαία, µε διεκδικήσεις
που εκφράζουν όλους τους συνταξιούχους,  που
ζουν µε το άγχος και την ανασφάλεια, την ασφυ-
κτική πίεση από την ακρίβεια, τις τσακισµένες συν-
τάξεις.

Στο επίκεντρο της πάλης µπαίνουν οι διεκδική-
σεις για  αυξήσεις στις συντάξεις και κατοχύρωση
δικαιωµάτων. ∆ιεκδικήσεις δηλαδή που φέρνουν
τους συνταξιούχους, τους εργαζόµενους και τα
σωµατεία τους αντιµέτωπα µε όλα τα αντεργατικά
µέτρα των τελευταίων ε-
τών, και ειδικά µε τον
νόµο Χατζηδάκη που ψη-
φίστηκε το περασµένο
καλοκαίρι.

Τώρα, τα σωµατεία
παίρνουν «πάνω» τους
ξανά την υπόθεση της
πάλης για µέτρα προ-
στασίας από την πανδη-
µία. Να γίνονται δωρεάν
τεστ µε ευθύνη κράτους
και εργοδοσίας, να επι-
ταχθεί ο ιδιωτικός το-
µέας, να ενισχυθούν τα νοσοκοµεία και η Πρω το -
βάθµια Φροντίδα Υγείας.

ΟΙ αγώνες µας έφεραν θετικά αποτελέσµατα.
Μέσα από αυτή την πάλη, την αγωνιστική µας

συνέπεια καταφέραµε να καθυστερήσουµε να απο-
τρέψουµε αντεργατικά, αντισυνταξιουχικά µέτρα
που είχαν οι κυβερνήσεις στην φαρέτρα τους, αλλά
και να λύσουµε ορισµένα σηµαντικά για την ζωή
µας προβλήµατα: 

Τις  κρατήσεις για την υγεία στο ύψος των ση-
µερινών συντάξεων, την επαναφορά ενός µέρος
των επικουρικών, την καταβολή έστω ενός µέ-
ρους των αναδροµικών του 11µηνου, τις συντά-
ξεις χηρείας, αλλά το µεγάλο ζήτηµα την µη
αφαίρεση της προσωπικής διαφοράς στους συν-
ταξιούχους που έλαβαν την σύνταξή τους πριν
τον νόµο Κατρούγκαλου. Πρόσφατα κάτω από
την πίεσή µας η κυβέρνηση αναγκάστηκε να ψη-
φίσει νοµοθετική διάταξη µε τροπολογία για να
µας αποδώσει το 0.5% του κρατικού προϋπολογι-
σµού για το 2020-2021 που µέχρι τώρα δεν έχουν
αποδοθεί. 

Σε αυτή την κατεύθυνση µπορούν να ριχτούν µε
ακόµα µεγαλύτερη ορµή οι συνταξιούχοι, ειδικά
µετά τις πρόσφατες µεγαλειώδεις αγωνιστικές κι-
νητοποιήσεις. 

Να αξιοποιήσουν τα ελπιδοφόρα µηνύµατα, την
αισιοδοξία που στέλνουν αγώνες, όπως η µεγάλη
7ήµερη απεργία των λιµενεργατών της COSCO, ο
αγώνας των εργαζοµένων της ΛΑΡΚΟ, που εδώ και
δύο χρόνια δεν το βάζουν κάτω, κατάφεραν να επι-
στρέψουν τις συκοφαντίες της κυβέρνησης και δί-
νουν την τελική µάχη για τη διασφάλιση των
θέσεων εργασίας, παρά την προσπάθεια να τους
τσακίσουν. Την ίδια συµβολή είχαν οι απεργιακές
µάχες που έδωσαν οι µεταλλεργάτες της Ναυπη-
γοεπισκευαστικής Ζώνης νεκρώνοντας τα ναυπη-
γεία και τα καρνάγια του Πειραιά, η 48ωρη απεργία
των ναυτεργατών όπου δεν έλυσε κάβος σε όλη
την Ελλάδα καθώς και η πανοικοδοµική απεργία

που νέκρωσε όλα τα µεγάλα εργοτάξια της χώρας.
Τα µηνύµατα που εκπέµπει πια κάθε κινητοποίηση
εργαζόµενων διανοµέων µετά την επιτυχηµένη
µάχη που έδωσαν οι ντελιβεράδες της «e-food» τον
περασµένο Σεπτέµβρη. Απεργιακές κινητοποιήσεις
που προστίθενται στον µεγάλο απεργιακό αγώνα
των εκπαιδευτικών στις αρχές Οκτώβρη που είχε τη
µεγαλύτερη συµµετοχή των τελευταίων πολλών
χρόνων.

Τέτοια παραδείγµατα αποκτούν ιδιαίτερη σηµα-
σία, καθώς φέρνουν στο προσκήνιο το γεγονός ότι
οι εργαζόµενοι, οι συνταξιούχοι µόνο µέσα από την
οργάνωσή τους, συσπειρωµένοι στα σωµατεία
τους, µε τη συλλογική τους δράση, µακριά από τις
παγίδες όσων  επιχειρούν  να τους διασπάσουν,
µπορούν να τα καταφέρουν, να πάρουν ανάσες και

να περάσουν στην αντε-
πίθεση.

Μέχρι αυτό το σηµείο
τα καταφέραµε µε τους
αγώνες µας που αν ήταν
ακόµη πιο µαζικοί αν η
µεγάλη πλειοψηφία των
συνταξιούχων ήταν
γραµµένοι στα σωµατεία
που συσπειρώνουν, αν
συµµετείχαν στους αγώ-
νες και δεν έτρεχαν στα
δικαστήρια τα αποτελέ-
σµατα θα ήταν καλύ-

τερα. Αυτό πρέπει να γίνει τώρα στο δύσκολο
δρόµο που έχουµε µπροστά µας.

Είναι φανερό ότι το εκµεταλλευτικό σύστηµα
δεν µπορεί ούτε θέλει να ικανοποιήσει τις ανάγκες
των παραγωγών του πλούτου γιατί τα παραγωγικά
µέσα βρίσκονται στα χέρια των επιχειρηµατικών
οµίλων οι οποίοι µέσα από την ανταγωνιστικότητα
που οι ίδιο επιλέγουν δεν στοχεύουν στην ικανο-
ποίηση των αναγκών µας αλλά να υπηρετούν τον
θεό τους που είναι  το κέρδος.  Οι εντολές τους
προς τις κυβερνήσεις για την παραπέρα µείωση της
αξίας της εργατικής δύναµης του µισθολογικού και
του µη µισθολογικού κόστους είναι σαφείς ότι αυτό
πρέπει να πέσει προς όφελος της κερδοφορίας
τους. 

Αυτό τον δρόµο ακολουθεί ως συνέχεια των προ-
ηγούµενων και η Ελληνική κυβέρνηση.

Η έκθεση Πισαρίδη είναι αποκαλυπτική για την
επίθεση που έχει αρχίσει και θα συνεχισθεί.

Οι δηλώσεις του υφυπουργού εργασίας Τσα-
κλόγλου ότι οι συνταξιούχοι πρέπει να συµβά-
λουν για την νέα γενιά σηµατοδοτεί τη νέα
επίθεση στις εναποµείνασες συντάξεις µας.

Η παραπέρα ιδιωτικοποίηση της υγείας µε τα Σ∆ΙΤ
για το νέο ΕΣΥ είναι επί θύρας.

Ταυτόχρονα το σύστηµα συνεχίζει να θωρακίζε-
ται απέναντι στον εχθρό λαό, το εργατικό κίνηµα
µε την ψήφιση ως συνέχεια των προηγούµενων
νέων αυταρχικών, αντεργατικών, αντιλαϊκών
νόµων.

Ο νόµος Χατζηδάκη είναι το νέο  εργαλείο που
ξεπερνάει κάθε προηγούµενο. 

Είµαστε σε αγωνιστική ετοιµότητα και θα συνε-
χίσουµε τους αγώνες µαζί µε τα παιδιά µας. Το
συνταξιουχικό κίνηµα στην χώρα µας θα συνεχί-
σει σε αυτό τον δρόµο κόντρα σε αυτές τις πολι-
τικές και σε όσους σε πολιτικό και συνδικαλιστικό
επίπεδο όπως οι συµβιβασµένες ηγεσίες στο σ.κ.
στηρίζουν.

ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Τους τελευταίους μήνες δια-
μορφώνεται για τους

λαούς ένα όλο και πιο εκρη-
κτικό για τη ζωή τους μίγμα:

Προσθέτοντας κανείς σε
όλα αυτά τα
νέα πεδία κερ-
δοφορίας που
ανοίγει ο πόλε-
μος για τμή-
ματα της αστι-
κής τάξης, ό-
πως οι εφοπλι-
στές, με τη με-

ταφορά του αμερικανικού
LNG, οι μεγάλοι κατασκευα-
στικοί όμιλοι, με την επένδυση
σε ενεργειακές υποδομές και
άλλα, τότε αντιλαμβάνεται
πλήρως γιατί το κεφάλαιο βλέ-
πει τη λεγόμενη «ενεργειακή
κρίση» και τον πόλεμο ως «ευ-
καιρία», την ώρα που ο λαός
βουλιάζει ολοένα και περισσό-
τερο στην ενεργειακή φτώχεια,
μετράει και το τελευταίο ευρώ
για να περάσει τον μήνα και
επιλέγει αναγκαστικά να κόψει
από άλλα απαραίτητα για να
πηγαινοέρχεται στη δουλειά
με μισογεμάτο ρεζερβουάρ.

– Του ιμπεριαλιστικού πο-
λέμου, που δε φαίνεται να
κοπάζει κι εξελίσσεται όλο
και πιο φανερά σε αναμέ-
τρηση ΝΑΤΟ - ΕΕ από τη
μια και Ρωσίας - Κίνας από
την άλλη.

– Της πιθανότητας εκδή-
λωσης νέας κρίσης της Ευ-
ρωζώνης και διεθνούς
επιβράδυνσης της οικονο-
μίας, όπως αποτυπώνεται
τόσο στις προβλέψεις ιμπε-
ριαλιστικών οργανισμών και
πολυεθνικών ομίλων όσο και
από τα πρώτα σημάδια επι-
βράδυνσης της διεθνούς οι-
κονομίας.

– Της ταυτόχρονης διατή-
ρησης του πληθωρισμού σε
ιστορικά υψηλά επίπεδα και
της συνακόλουθης ακρίβειας
που ήδη κατατρώει το λαϊκό
εισόδημα.

Κοινός παρονομαστής όλων
αυτών των παραγόντων είναι η
επιδίωξη της καπιταλιστικής
κερδοφορίας, οι ανταγωνισμοί
που αυτή τροφοδοτεί, η πολύ-
μορφη κρατική υποβοήθησή
της.

Τα παραπάνω συνηγορούν
στο ότι αμέσως μετά από το
καλοκαίρι θα περιοριστεί η
λήψη και αυτών των πενι-
χρών και ανεπαρκέστατων
μέτρων ανακούφισης, ενώ θα
προωθηθούν ακόμα περισ-
σότερα αντιλαϊκά μέτρα 

(Συνέχεια στη σελίδα 2)
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ΣΕΛΙΔΑ 2 Π.Σ.Σ. ΔΕΚΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Καθώς κλιμακώνονται οι ιμπεριαλιστικοί αντα-
γωνισμοί στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, ο

χειμώνας αναμένεται ακόμα πιο δύσκολος για εκα-
τομμύρια συνταξιούχους,εργαζόμενους και λαϊκά
νοικοκυριά. Η κατάσταση για εκατομμύρια ανέρ-
γους και ημιαπασχολούμενους προμηνύεται ακόμα
πιο δραματική. Σε μία από τις ισχυρότερες οικονο-
μικά και γεωπολιτικά δυνάμεις του κόσμου, την ΕΕ,
οι λαοί «προετοιμάζονται» για κρύα σπίτια και σχο-
λεία, «οικονομία» στο φαγητό, δυσκολία ακόμα και
για να μετακινηθούν από και προς τη δουλειά τους,
ανεξόφλητους λογαριασμούς ρεύματος, σε αντί-
θεση με τις διακηρύξεις των αστικών κυβερνήσεων
και επιτελείων ότι η ιμπεριαλιστική ΕΕ θα εξασφά-
λιζε τάχα την ευημερία των λαών.

Τώρα, όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εξαγγέλ-
λουν «ψίχουλα ανακούφισης» που όχι μόνο δεν
επαρκούν για να καλύψουν τις τεράστιες αυξήσεις
στο ρεύμα και συνολικά στην Ενέργεια, αλλά επι-
πλέον προειδοποιούν ότι αυτά «δεν μπορούν να
διαρκέσουν για πάντα». Παράλληλα, έκδηλη είναι η
ανησυχία διαφόρων επιτελείων, κυβερνήσεων και
του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού για
«ρήξη» της «κοινωνικής συνοχής» μπροστά στην εν-
τεινόμενη λαϊκή δυσαρέσκεια, τον πληθωρισμό που
αναμένεται να ξεπεράσει το 10% το φθινόπωρο, την
ενεργειακή «κρίση». Μέσα σ' αυτό το ζοφερό κλίμα,
που επιβεβαιώνει τα αδιέξοδα του καπιταλισμού, τα
αγωνιστικά - απεργιακά σκιρτήματα των εργαζομέ-
νων στην Ευρώπη είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα ότι
οι λαοί δεν είπαν την τελευταία τους λέξη και ότι
αυτοί θα γράψουν τελικά το σενάριο των εξελίξεων!

Οι εργαζόμενοι σε πολλές χώρες της Ευρώπης
βρίσκονται σε απεργιακές κινητοποιήσεις τους τε-
λευταίους μήνες, καθώς ο πληθωρισμός και το αυ-
ξανόμενο κόστος ζωής έχουν οδηγήσει
εκατομμύρια οικογένειες να δυσκολεύονται να
«βγάλουν» τον μήνα και να «κόβουν» ακόμα και από
βασικά διατροφικά είδη. Την ίδια στιγμή οι εργαζό-
μενοι σε αρκετούς κλάδους, από τη Βιομηχανία και
τον Τουρισμό μέχρι τις Αερομεταφορές, βγαίνουν
εξαντλημένοι από την περίοδο της πανδημίας και
των lockdowns, καθώς φορτώθηκαν όλα τα βάρη
της καπιταλιστικής κρίσης, με μαζικές απολύσεις,
εκ περιτροπής εργασία και μειώσεις μισθών.

Στην Ελλάδα στη μάχη για συλλογικές συμβά-
σεις με αυξήσεις, συνεχίζονται οι απεργιακές κι-
νητοποιήσεις σε κλάδους και χώρους δουλειάς,
Μετά την Απεργία στο Φάρμακο, απεργιακή κινη-
τοποίηση έγινε και στον κλάδο των Τροφίμων -
Ποτών, με σημαντική συμμετοχή σε μια σειρά επι-
χειρήσεις στην Αττική και άλλες περιοχές της
χώρας, και τώρα η σκυτάλη περνάει σε άλλους κλά-
δους και χώρους δουλειάς.

Απεργιακή κλιμάκωση από τους ξενοδοχοϋπαλ-
λήλους της Αττικής.

Μέρα δράσης από την Ομοσπονδία Λογιστών.
Μέρα πανελλαδικής δράσης για την υπογραφή Συλ-
λογικής Σύμβασης Εργασίας οργαάνωσε  η Πανελ-
λήνια Ομοσπονδία Λογιστών την Τετάρτη 6 Ιούλη

Νέα απεργία στην PDS.
Ενα κύμα απεργιών εξελίσσεται στη Μεγάλη

Βρετανία τις τελευταίες βδομάδες, το οποίο αγγίζει
πολλούς κλάδους: Εργάτες στο Μετρό, οδηγούς
λεωφορείων και οδηγούς ταξί της «Uber», δασκά-
λους, λιμενεργάτες, δικηγόρους, υγειονομικούς,
εργαζόμενους στην καθαριότητα, στις αερομετα-

φορές και τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Παράλληλα
με το αίτημα για πραγματικές μισθολογικές αυξή-
σεις, οι εργαζόμενοι ζητούν βελτίωση των συνθη-
κών εργασίας και των συνταξιοδοτικών
δικαιωμάτων.

Ενδεικτικά, περίπου 1.900 εργαζόμενοι απεργούν
στο Felixstowe, λιμάνι στο Εδιμβούργο που αποτε-
λεί σημαντικό πλωτό δρόμο του Ηνωμένου Βασι-
λείου για τις εμπορευματικές μεταφορές.
Επαναλαμβανόμενες απεργίες έχουν αποφασίσει
115.000 ταχυδρομικοί της «Royal Mail», στήνοντας
απεργιακές φρουρές σε χιλιάδες κέντρα διανομής,
ενώ συγκινητικό είναι το κύμα αλληλεγγύης προς
τους απεργούς, από ανθρώπους που αναρτούν πι-
νακίδες στα σπίτια τους ότι δεν δέχονται παραδό-
σεις από απεργοσπάστες.

Στην Ισπανία συνεχίζονται οι επαναλαμβανόμε-
νες απεργίες των εργαζομένων στην αεροπορική
εταιρεία «Ryanair», το προσωπικό καμπίνας της
«Iberia Express» έχει κηρύξει δεκαήμερη απεργία
μέχρι τις 6 Σεπτέμβρη, στην «EasyJet» οι πιλότοι
απήργησαν για τρίτη φορά εντός του Αυγούστου,
ζητώντας να επανέλθουν οι συνθήκες εργασίας στο
καθεστώς πριν την πανδημία, ενώ στην Πορτογαλία
η απεργία των εργαζομένων στα αεροδρόμια της
Λισαβόνας και του Πόρτο άγγιξε την καθολική συμ-
μετοχή.

Στην Ολλανδία, για πρώτη φορά εδώ και χρόνια η
απεργία των σιδηροδρομικών της κρατικής εται-
ρείας «NS Railways» ακύρωσε τα δρομολόγια σε
όλη τη χώρα. 

Μεγάλες απεργίες λιμενεργατών και εργαζομέ-
νων στην αεροπορική εταιρεία «Lufthansa» πραγ-
ματοποιήθηκαν στη Γερμανία, στη Γαλλία τον
περασμένο μήνα απεργούσαν μεταξύ άλλων οι σι-
δηροδρομικοί και οι εργαζόμενοι στον φορέα εκμε-
τάλλευσης των αεροδρομίων του Παρισιού.

Ελπιδοφόρο αγωνιστικό - απεργιακό
«κύμα» στην Ευρώπη

ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

(Συνέχεια στη σελίδα 2)
(αύξηση των πλειστηρια-
σμών, ιδιωτικοποιήσεις, νέα
επίθεση στις εργασιακές σχέ-
σεις).

Απέναντι σε αυτήν τη ζο-
φερή κατάσταση πληθαίνουν
οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις
σε όλο τον κόσμο. Το απερ-
γιακό κύμα που απλώνεται σε
όλη την Ευρώπη σε μια σειρά
κλάδους όπως και οι άλλες πο-
λύμορφες κινητοποιήσεις είναι
η απάντηση στην πολύμορφη
κλιμάκωση της αντεργατικής
επίθεσης, με τις δυσβάσταχτες
συνέπειες της ακρίβειας και
της έκρηξης του πληθωρισμού
στα εισοδήματα των εργαζό-
μενων. Χιλιάδες εργαζόμενοι
σε αεροπορικές εταιρίες και
αεροδρόμια της Βρετανίας,
της Γαλλίας, της Ισπανίας, της
Γερμανίας, της Ιταλίας, της
Ολλανδίας και του Βελγίου,
της Νορβηγίας της Σουηδίας
και της Δανίας επιλέγουν το
δρόμο του απεργιακού αγώνα.

Στη Βρετανία, οι εργαζόμε-
νοι στους σιδηροδρόμους
πραγματοποίησαν ήδη επανα-
λαμβανόμενες 24ωρες απερ-
γίες, στην πρώτη πανεθνική
κινητοποίηση του κλάδου από
το 1989, οι δικηγορικοί σύλ-
λογοι αποφάσισαν να ξεκινή-
σουν απεργίες για δεύτερη
φορά στην ιστορία τους, ενώ
αναμένεται να ακολουθήσουν
εκπαιδευτικοί, υγειονομικοί,
αλλά και οι περίπου 118.000
εργαζόμενοι στα βρετανικά
ταχυδρομεία «Royal Mail».
Και στις σιδηροδρομικές συγ-
κοινωνίες της Γαλλίας επικρα-
τεί απεργιακός αναβρασμός,
ενώ απεργία ξεκίνησαν και οι
περίπου 35.000 υπάλληλοι της
«Total Energies» και οι οδηγοί
επαγγελματικών φορτηγών
στη Γαλλία. Αντίστοιχα, σε άλ-
λους κλάδους σε όλη την Ευ-
ρώπη: Στο Βέλγιο απέργησαν
τα μεγαλύτερα συνδικάτα της
χώρας με μαζική διαδήλωση
να πραγματοποιείται στις Βρυ-
ξέλλες, στη Γερμανία απέργη-
σαν πάνω από 12.000 λιμε -
νεργάτες.

Αλλά και στην άλλη πλευρά
του Ατλαντικού, στις ΗΠΑ,
πραγματοποιούνται απεργια-
κές κινητοποιήσεις με αντί-
στοιχα αιτήματα, παράλληλα
με τις προσπάθειες δημιουρ-
γίας σωματείων σε μια σειρά
μεγάλους χώρους δουλειάς και
μεγάλες αλυσίδες (όπως οι
«Amazon», «Apple» και
«Starbucks»), από το Ντάλας
και το Ατλάντικ Σίτι μέχρι την
Αλάσκα, ενώ χιλιάδες κόσμου
διαδήλωσαν ενάντια στην
απαράδεκτη απόφαση του
Ανώτατου Δικαστηρίου για
άρση της απαγόρευσης των
αμβλώσεων

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
Σύμφωνα με τον τοπικό τύπο

της Αλεξανδρούπολης, οι Αμε-
ρικανοί στρατιώτες, κατανάλω-
σαν 7.000 χιλιάδες αυγά.

Χαράς ευαγγέλια για τους
κατοίκους της Αλεξανδρούπο-
λης και μερικοί αιθεροβάμονες
διαμαρτύρονται για τη δημι-

ουργία βάσης, γιατί δήθεν θα κινδυνεύσουν σε
περίπτωση πολέμου. Αν είναι δυνατόν!!!



︎► ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα 18 Ιούλη 2022

Ο πρωθυπουργός, που η κυβέρνησή του
δεν βρίσκει λεφτά για να δώσει τα αναδρο-
μικά σε όλους τους συνταξιούχους, δεν βρί-
σκει λεφτά για να επιστρέψει τα δώρα και τις
επικουρικές, δεν βρίσκει λεφτά για να απο-

δώσει  στους συνταξιούχους το 0,5% του
ΑΕΠ που τους χρωστάει από το 2020, δεν
βρίσκει τα παρακρατημένα λεφτά για τις οι-
κονομικές ανάγκες των συνταξιουχικών ορ-
γανώσεων και τα επίσης παρακρατημένα
λεφτά των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ για θε-
ραπευτικό τουρισμό, δεν βρίσκει και μία
ώρα ελεύθερο χρόνο για να συναντήσει την
αντιπροσωπεία των συνδικάτων των συντα-
ξιούχων για τρίτη συνεχή χρονιά και φορά!!!

Η απαράδεκτη, κατακριτέα και προσβλη-
τική αυτή συμπεριφορά του Μητσοτάκη και
της κυβέρνησης συνολικά προς τους συν-
ταξιούχους όλης της χώρας προϊδεάζει για
τις ψεύτικες υποσχέσεις που θα ακούσουμε
στο επόμενο προεκλογικό διάστημα από τη
ΔΕΘ, από τα μπαλκόνια, από τα μικρόφωνα
των συγκεντρώσεων και των καναλιών.

Δεν θα μείνει όμως αναπάντητη. Οι συν-
ταξιούχοι δεν ξεχνάμε, κρίνουμε, βγάζουμε
συμπεράσματα και αποδίδουμε στους «και-
σαρίσκους» τα δέοντα. Οι αγώνες μας, η συ-
νέχιση της δράσης μας, η ασταμάτητη
διεκδίκηση των ληστευθέντων από τις συν-
τάξεις μας θα αποτελεί τη μόνιμη απάντηση
στις αντιλαϊκές- αντισυνταξιουχικές πολιτι-
κές όλων των κυβερνήσεων και των κομμά-
των, που μας έφεραν στη δύσκολη αυτή
κατάσταση.

Το Δ.Σ.► ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Ιούλης 2022

Συναδέλφισσες-φοι,
Στις αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας που

έγιναν  από 16 έως 24 Μαΐου 2022 εκλέχθη-
καν: νέο Διοικητικό Συμβούλιο, Κεντρική
Ελεγκτική  Επιτροπή, αντιπρόσωποι για την
Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ και το Εργα-
τικό Κέντρο Αθήνας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αισθάνεται την
ανάγκη και την υποχρέωση να ευχαριστήσει
όλους τους συναδέλφους, που ανταποκρί-
θηκαν στο κάλεσμα και στήριξαν με την
ψήφο τους, όπως άλλωστε και με την στάση
τους, την 10ετή πορεία του Συλλόγου.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα, πως η
μαζική συμμετοχή των συναδέλφων στις
εκλογές πραγματώθηκε μέσα στις πρωτό-
γνωρα δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε,
από την παρατεταμένη διάρκεια της πανδη-
μίας, από την συσσώρευση των προβλημά-
των υγείας που τα επιβάρυνε η δραματική
χειροτέρευση του Δημόσιου συστήματος
Υγείας, από την διαρκή επίθεση στα συντα-
ξιοδοτικά μας δικαιώματα κ.α.

Το εκλογικό αποτέλεσμα είναι ένα  θετικό
και ελπιδοφόρο μήνυμα για την συνέχιση

της αγωνιστικής πορείας και δράσης του
Συλλόγου μας. Μας δίνει δύναμη και κουρά-
γιο, να συνεχίσουμε στα πλαίσια της ΟΣΙΚΑ
και σε συμπόρευση με το ΠΑΜΕ, τον αγώνα
για την υπεράσπιση των κατακτήσεων μας
και την διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας.
Συνάδελφοι,

Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με εξαιρετικά
δύσκολες καταστάσεις. Ο νέος ιμπεριαλι-
στικός πόλεμος που ξέσπασε, είναι πολύ
κοντά στη γειτονιά μας. Οι αστικές τάξεις
των χωρών που εμπλέκονται στον πόλεμο-
μαζί και η δική μας-  βάζουν τους λαούς να
σκοτώνονται για τα δικά τους συμφέροντα.
Η αντιπαράθεση και πολεμική σύγκρουση
των ΗΠΑ-ΕΕ-ΝΑΤΟ με τη Ρωσία στο έδαφος
της Ουκρανίας δεν αφορούν τους εργαζό-
μενους, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, που
πληρώνουν ήδη με νέες αιματηρές θυσίες
και ανθρώπινες ζωές.

Δεν βρισκόμαστε παρά μόνο στην αρχή
και ήδη οι συνέπειες της πολεμικής αναμέ-
τρησης διαμορφώνουν ένα εφιαλτικό τοπίο,
με την έξαρση της ακρίβειας να συνθλίβει το
λαϊκό εισόδημα, τον απειλητικό επερχόμενο
«βαρύ ενεργειακό χειμώνα», την άγρια επί-
θεση στα εργατικά δικαιώματα και ο αντι-
λαϊκός κατάλογος δεν έχει τέλος.

Έχουμε  την πείρα, γνωρίζουμε καλά
πως σ’ αυτό  το εφιαλτικό σενάριο, μόνο ο
λαός με τον οργανωμένο αγώνα του μπορεί
να υψώσει εμπόδια και στην πορεία να ανοί-
ξει τον δρόμο και να χαράξει μιαν άλλη προ-
οπτική, για ένα κόσμο χωρίς πολέμους, με
τους λαούς αδελφωμένους.

Μπροστά σ’ αυτή την κατάσταση και στο
ζοφερό μέλλον που μας ετοιμάζουν, έχουμε
χρέος σ’ εμάς και στα παιδιά μας, να συ-
σπειρωθούμε ακόμα πιο μαζικά, ακόμα πιο
μαχητικά στον Σύλλογο μας και στο οργα-
νωμένο ταξικό συνταξιουχικό κίνημα. Να
συμβάλουμε πιο αποφασιστικά στην αλλαγή
του συσχετισμού δύναμης στο εργατικό κί-
νημα, στην ανάπτυξη των αγώνων και στην
άνοδο της ταξικής πάλης.

Το νέο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ δε-
σμεύεται να συμβάλει με όλες του τις δυνά-
μεις σ’ αυτή την κατεύθυνση.

Το Δ.Σ.► ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα 24 Ιούλη 2022Ο π

Εκφράζουμε για άλλη μια φορά τη συμ-
παράστασή μας στον Πατραϊκό λαό και στην
αγωνιστική δημοτική αρχή του, στην προ-
σπάθεια που κάνουν για να αποσπάσουν
από την κυβέρνηση τα απαραίτητα κονδύλια
για την μισθοδοσία των εργαζομένων, που

με δικαστικές αποφάσεις παρέμειναν στις
εργασίες τους σε υπηρεσίες του δήμου.

Καταγγέλλουμε την κυβέρνηση, που επι-
χειρεί να φορτώσει στις πλάτες του λαού
της Πάτρας το μισθολογικό βάρος, που είναι
αποκλειστικά δική της υποχρέωση να καλύ-
ψει. Τα δικαιώματα των εργαζομένων, η ερ-
γασία τους δεν μπορούν να μετατρέπονται
σε εργαλείο της κυβέρνησης, που θέλει να

γονατίσει οικονομικά τον Δήμο Πατρέων,
οδηγώντας τον στην αδυναμία να υπηρετή-
σει τα λαϊκά συμφέροντα των πολιτών του.
Απαιτούμε να ικανοποιήσει τώρα όλα τα αι-
τήματα της δημοτικής αρχής.

Καλούμε τα μέλη του συλλόγου μας να
συμμετέχουν στη συγκέντρωση που οργα-
νώνει η δήμος Πάτρας την Τρίτη 26/7/2022
στο Σύνταγμα στις 11 πμ.

Το Δ.Σ.

︎► ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα 18 Αυγούστου 2022

Για άλλη μια φορά κυβέρνηση και εργο-
δοσία χέρι-χέρι επιχειρούν να τρομοκρατή-
σουν απεργούς εργαζόμενους, για να
σπάσουν τον αγώνα τους.

Στη «ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ» οι εργαζόμενοι
απεργούν αρνούμενοι να αποδεχτούν τις
απολύσεις συναδέλφων τους, απαιτώντας
την επαναφορά τους στην εργασία. Σε ένα
δίκαιο και πολυήμερο απεργιακό αγώνα πο-
λεμούν για το δικαίωμα στην εργασία και την
υπογραφή ΣΣΕ. Αυτά που ο εργοδότης, για
χάρη των κερδών του, αποφάσισε να τους
στερήσει.

Μέχρι σήμερα κάθε προσπάθεια του ιδιο-
κτήτη της επιχείρησης να υπονομεύσει την
απεργία απέτυχε. Οι εργάτες ενωμένοι, απο-
φασισμένοι, έχοντας στο πλευρό τους ερ-
γαζόμενους από άλλους χώρους, την
αλληλεγγύη από δεκάδες συνδικάτα δίνουν
τη μάχη χωρίς υποχώρηση, αταλάντευτοι.
Σαν τελευταίο όπλο η εργοδοσία αξιοποίησε
το στήσιμο απεργοσπαστικού μηχανισμού,
προσπαθώντας να σπάσει την απεργία, να
μπάσει στο εργοστάσιο απεργοσπάστες και
τσιράκια της, ενώ έφερε και την αστυνομία,
καθώς και την «ανεξάρτητη» δικαιοσύνη,
που με εισαγγελέα διέταξε τη σύλληψη συν-
δικαλιστών - απεργών, κατ’ εντολή προφα-
νώς της κυβέρνησης.

Γιαν άλλη μια φορά όμως κυβέρνηση και
εργοδότης πήραν την απάντηση: Η τρομο-
κρατία δεν θα περάσει- εργάτες ενωμένοι
ποτέ νικημένοι. Κι αυτή η προσπάθεια χτυ-
πήματος των απεργών και του αγώνα τους
έπεσε στο κενό.

Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας
στους απεργούς στη «ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ». Είμα-
στε μαζί τους στον αγώνα τους.

Κάτω τα χέρια από τους απεργούς. Να
ακυρωθούν οι απολύσεις. Να σταματήσει
κάθε δίωξη των συνδικαλιστικών στελεχών.
Να υπογραφεί ΣΣΕ.

Το Δ.Σ.︎► ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα 22 Αυγούστου 2022

Για πολλοστή φορά ένας ακόμη πρωθυ-
πουργός και η κυβέρνησή του πανηγυρίζουν
για την σωτήρια «έξοδο» της οικονομίας από
τα μνημόνια, την επιτήρηση, την επιτροπεία,
τον έλεγχο κλπ από τους μηχανισμούς της
ΕΕ, που όλως περιέργως πανηγύριζαν και
για την «είσοδο» στα σωτήρια επίσης της οι-
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Κάλεσμα στα συνδικάτα να αναπτύξουν
δράσεις για την 1η Σεπτέμβρη Διεθνή

Μέρα Δράσης των Συνδικάτων για την Ει-
ρήνη με σύνθημα
«Στοπ στους ιμπε-
ριαλιστικούς πολέ-
μους, Όχι άλλο αίμα
εργατών για τους α-
νταγωνισμούς των
Μονοπωλίων», απευ-
θύνει το Πανεργα-
τικό Αγωνιστικό Μέ-
τωπο. 

Όπως τονίζει σε
ανακοίνωσή του:

«Στο 18ο Συνέδριο της ΠΣΟ, που διεξήχθη
τον Μάιο στην Ρώμη, αγωνιστικά συνδικάτα
από όλο τον κόσμο αποφάσισαν την πραγμα-
τοποίηση Διεθνούς Μέρας Δράσης των Συνδι-
κάτων Η ΠΣΟ επέλεξε την 1η Σεπτεμβρίου,

την επέτειο της έναρξης του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου με την επίθεση της ναζιστικής Γερ-
μανίας εναντίον της Πολωνίας, ως ημέρα μνή-

μης και τιμής για τα
εκατομμύρια θύ-
ματα των ναζιστι-
κών και φασιστικών
θηριωδιών του Β’
Παγκοσμίου Πολέ-
μου, αλλά και για
όλα τα θύματα των
ιμπεριαλιστικών πο-
λέμων, για όλους
όσους πλήρωσαν με
τη ζωή τους  ιμπε-

ριαλιστικούς ανταγωνισμούς, τον εθνικισμό
και την καπιταλιστική ανάπτυξη, που σημαί-
νει περισσότερα κέρδη για το κεφάλαιο και τα
πολυεθνικά μονοπώλια, φτώχεια, εξαθλίωση,
πολέμους για τους λαούς». 

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
ΣΤΗ Δ.Ε.Θ.

Το Σάββατο 10 Σεπτέμβρη, στις 6
το απόγευμα στην πλατεία

ΧΑΝΘ αποφασίστηκε το  συλλαλη-
τήριο του ΠΑΜΕ και των εργατικών
σωματείων  στην ΔΕΘ μέσα από την
πλατιά σύσκεψη που πραγματο-
ποιήθηκε  με τη συμμετοχή περισ-
σοτέρων από 70 σωματείων από

μια σειρά χώρους και κλάδους δου-
λειάς του ιδιωτικού και του δημό-
σιου τομέα, από τη Θεσσαλονίκη
και τη Μακεδονία .

Μέσα από τη σύσκεψη δόθηκε
μαχητικό μήνυμα αντεπίθεσης, ορ-
γάνωσης και αγώνα για αυξήσεις
στους μισθούς και ρεύμα - καύσιμο
φτηνό για τον λαό. Οι αγώνες που
προηγήθηκαν, η αλληλεγγύη που
αναπτύχθηκε, η διεθνιστική αλλη-
λεγγύη, η προσπάθεια να ξεπερα-
στούν  εμπόδια που συνεχίζουν να
βάζουν κυβέρνηση, εργοδότες και οι
άνθρωποί τους στο κίνημα,  είναι ο
πλούτος  η δύναμη και η παρακα-
ταθήκη  του ταξικού εργατικού κι-
νήματος. Πλέον δεν χωράει καμία
καθυστέρηση στην οργάνωση της
πάλης. «Γιατί η ζωή μας δεν χωράει
σε ψίχουλα σαν αυτά που έρχεται
να δώσει ο πρωθυπουργός με βάση
τις "αντοχές της οικονομίας", που
σημαίνει με βάση το να μην χάσουν
ευρώ από τα κέρδη τους οι καπιτα-
λιστές»

Ο μόνος δρόμος που διασφαλί-
ζει τα δικαιώματά μας είναι ο αγώ-
νας.
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1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΡΑ
ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

Οπρωθυπουργός, που η κυβέρνησή του δεν βρί-
σκει λεφτά για να δώσει τα αναδρομικά σε

όλους τους συνταξιούχους, δεν βρίσκει λεφτά για να
επιστρέψει τα δώρα και τις επικουρικές, δεν βρίσκει
λεφτά για να αποδώσει  στους συνταξιούχους το
0,5% του ΑΕΠ που τους χρωστάει από το 2020, δεν
βρίσκει τα παρακρατημένα λεφτά για τις οικονομι-
κές ανάγκες των συνταξιουχικών οργανώσεων και
τα επίσης παρακρατημένα λεφτά των συνταξιούχων
του ΟΑΕΕ για θεραπευτικό τουρισμό, δεν βρίσκει
και μία ώρα ελεύθερο χρόνο για να συναντήσει
την αντιπροσωπεία των συνδικάτων των συντα-
ξιούχων για τρίτη συνεχή φορά, σε διάστημα
τριών χρόνων!!!

Για μια ακόμη φορά εδώ και τρία χρόνια η κυβέρ-
νηση καταφεύγει στον εμπαιγμό 2,5 εκατομμυρίων
συνταξιούχων αρνούμενη να ικανοποιήσει το πλαί-

σιο των αιτημάτων μας.Οι αντοχές της οικονομίας
είναι η μόνιμη επωδός. Οι δικαιολογίες τηςκυβέρ-
νησης  για τις δυνατότητες της οικονομίας δεν έχουν
όρια. Το κούρεμα των αποθεματικών των ταμείων
εξαφανίζοντας τις καταθέσεις χρόνων, που είχαμε
δημιουργήσει με τις εισφορές μας και τη δουλειά
μας, αφήνοντάς τα με τεράστια ελλείμματα είναι
μια από τις κύριες αιτίες . Για τα ελλείμματα και τα
χρέη του κράτους δεν φταίνε οι εργαζόμενοι και οι
συνταξιούχοι  αλλά οι  πολιτικές υπέρ των συμφε-
ρόντων των μεγαλοξενοδόχων, τραπεζιτών, εφοπλι-
στών, βιομηχάνων που για χάρη τους κάθε βδομάδα
ψηφίζετε και ένα νομοσχέδιο φοροαπαλλαγών .

Εδώ και τρία χρόνια όλες οι δυνάμεις, πότε από
τη θέση της κυβέρνησης πότε της αξιωματικής  αν-
τιπολίτευσης, προσπαθούν να μας πείσουν ότι μο-
νόδρομος για εμάς, τα παιδιά και τα εγγόνια μας
είναι να προσκυνάμε τις θανατηφόρες πολιτικές
τους, που σταθερά συνεχίζονται από τις κυβερνήσεις
ανεξαρτήτως πολιτικού αυτοπροσδιορισμού. Ο τα-
ξικός  χαρακτήρας της κυβερνητικής πολιτικής  δεί-
χνει καθημερινά και με σαφήνεια  ότι την περίοδο
της πανδημίας το εκμεταλλευτικό σύστημα δοκιμά-
στηκε και εξάντλησε τα όριά του στην αντιμετώπιση
των λαϊκών αναγκών, έδειξε πώς βλέπει τον εργα-
ζόμενο - λαϊκό άνθρωπο, τον συνταξιούχο, τις ανάγ-
κες τους, ως κόστος που δεν θέλει να καταβάλει. Δεν
διστάζει να αξιοποιεί τα πάντα προκειμένου να εξα-
σφαλιστούν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων
με το παραπέρα τσάκισμα των δικαιωμάτων μας.

Ταυτόχρονα «ο κίνδυνος για τον λαό δεν περιο-
ρίζεται μόνο στην πανδημία. Αφορά το μεγάλο
κύμα της φτώχειας, της ακρίβειας, της ανεργίας
και της κατεδάφισης εργατικών και συνταξιουχι-
κών - ασφαλιστικών δικαιωμάτων, που φέρνει η
επίθεση του κεφαλαίου στο έδαφος αυτής της
νέας κρίσης». Ξεκαθαρίζουμε ότι «μέσα στις συν-
θήκες αυτές θα συνεχίσουμε και θα εντείνουμε τη
δράση μας, θα οργανώσουμε πιο αποτελεσματικά
τους αγώνες μας για την απόκρουση αυτής της αν-
τιλαϊκής επίθεσης».Θα συνεχίζουμε και  πάλι να
βρισκόμαστε στους δρόμους του αγώνα γιατί δεν
έχουμε άλλη επιλογή, γιατί δεν χρωστάμε σε κανένα,
γιατί δεν ανεχόμαστε τον εμπαιγμό, γιατί γνωρί-
ζουμε ότι αυτά που έχουμε αποκρούσει, αυτά που
έχουμε καθυστερήσει από τις αντισυνταξιουχικές
αποφάσεις των κυβερνήσεων, αλλά και ό,τι έχουμε
κερδίσει το καταφέραμε με τους αγώνες μας, που
σήμερα χρειάζεται να δυναμώσουν με την συμμε-
τοχή όλων των συνταξιούχων. 

Αντίσταση στην εξαθλίωση 
των συνταξιούχων

ENHMEΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Π.Σ.Σ. ΔΕΚΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
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κονομίας μνημόνια, επιτηρήσεις, επιτροπείες,
ελέγχους από τους ίδιους μηχανισμούς της
ΕΕ!!

Πέρα από την απάτη που επιχειρούν σε
βάρος των εργαζομέν ων και του λαού, κρύ-
βοντας την πραγματικότητα, που όμως βοά
πως καμιά έξοδος δεν υπάρχει, αφού η ΕΕ
και οι επιτροπείες, οι έλεγχοι, οι επιτηρήσεις
της θα είναι πάντα παρούσες μέσα από άλ-
λους διαδρόμους και μηχανισμούς (εξάμηνοι
έλεγχοι, προϋπολογισμοί, εκθέσεις πορείας
των οικονομικών, αντιλαϊκά ελλείμματα, μα-
τωμένα πλεονάσματα, τήρηση των αντεργα-
τικών όρων του Ταμείου Ανάκαμψης κ.α.), η
άλλη πραγματική ουσία είναι αυτή που λέει:

1) Ο διπλασιασμός και τριπλασιασμός των
τιμολογίων του ηλεκτρικού ρεύματος ποιας
«εξόδου» απότοκο είναι;

2) Η ακρίβεια που σκαρφαλώνει κάθε μέρα
«δέκα- δέκα» τα σκαλιά, συντρίβοντας τους
μισθούς και τις συντάξεις από ποια «έξοδο»
προήλθε;

3) Την εκτόξευση των ενοικίων και τόκων
των δανείων (ειδικά στεγαστικών), την προ-
ετοιμασία χιλιάδων αρπαγών σπιτιών ανήμ-
πορων δανειοληπτών από τα κοράκια ποια
«έξοδος» την προκάλεσε;

4) Ο επερχόμενος βαρύς χειμώνας, όχι
κλιματολογικά αλλά σαν ένα πιο σκληρό χτύ-
πημα στις συνθήκες διαβίωσης του λαού από
ποια «έξοδο» θα βγει;

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


