
Τους άξονες πάνω στους οποίους ο Σύλλογος και
τα παραρτήματα θα ξεδιπλώσουν τη δράση

τους και τα μέτωπα πάλης στα οποία θα εστιάσουν
τις αγωνιστικές τους πρωτοβουλίες συζήτησε το
Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου μας στην πρό-
σφατη συνεδρίαση του.

Η ενίσχυση της συμμετοχής των συνταξιούχων
στη συλλογική δράση, το άνοιγμα νέων δρόμων
επικοινωνίας και κινητοποίησης συνταξιούχων, οι
κοινές πρωτοβουλίες με εργατικά και συνταξιου-
χικά σωματεία, συλλόγους γυναικών και επιτρο-
πών του κινήματος, την συμβολή μας στους
αγωνιστικούς σταθμούς του επόμενου διαστήμα-
τος, αποτελούν τα κριτήρια με τα οποία ο Σύλλο-
γος μας διαμορφώνει την «α τζέ-
ντα» της δράσης του.

Οι παραπάνω στόχοι αποκτούν
σήμερα μεγαλύτερη σημασία,
στο μελανό φόντο που διαμορ-
φώνει η όξυνση των προβλημά-
των σε κάθε πτυχή της ζωής των
λαϊκών οικογενειών. Η συζήτηση
ανέδειξε την ανάγκη ο σύλλογος
να παλεύει για τη συμμετοχή
όλο και περισσότερων συνταξι-
ούχων  στο κίνημα, με επιμονή
στην προσπάθεια να συζητιούν-
ται οι θέσεις του συλλόγου και
της Ομοσπονδίας συνταξιούχων
(ΟΣΙΚΑ) για να διαμορφώνονται
κριτήρια προσέγγισης των σύν-
θετων οικονομικών και κοινωνι-
κών εξελίξεων και των αιτιών
τους, όπως για παράδειγμα ο ιμπεριαλιστικός πό-
λεμος, που συνεχίζει να μαίνεται στο έδαφος της
Ουκρανίας, με υπαρκτό τον κίνδυνο γενίκευσής
του.

Ο χειμώνας που έρχεται δεν θα είναι δύσκολος
για όλους. Δεν θα είναι δύσκολος για τους κολοσ-
σούς της Ενέργειας που καταγράφουν αστρονο-
μικά κέρδη, για τους ξενοδοχειακούς ομίλους και
τους μεγάλους ταξιδιωτικούς πράκτορες, που θη-
σαύρισαν και φέτος το καλοκαίρι από το "τουρι-
στικό θαύμα" και το ξεζούμισμα των εργαζομένων
του κλάδου, για τους κλινικάρχες, που μετρούν αυ-
ξήσεις κερδών γύρω στο 250% εν μέσω πανδημίας.

Οργανώνουμε την αντεπίθεση, οι ανάγκες μας
δεν προσαρμόζονται στα μέτρα τους.

Συμβάλουμε  στο δυνάμωμα της συλλογικής
διεκδίκησης και δράσης απέναντι στην πολιτική ΕΕ
και κυβερνήσεων, σε όλους όσοι προσπαθούν να
στριμώξουν τις ανάγκες μας στα διάφορα voucher
και pass, έχουμε μεγάλη ευθύνη  σήμερα, για να
μπορέσουμε  οι ίδιοι και τα παιδιά μας να ζήσουν
με αξιοπρέπεια και ισοτιμία.

Μέτωπο αγώνα και διεκδίκησης.
Με πρώτο αγωνιστικό βήμα το μεγάλο πανατ-

τικό συλλαλητήριο στην Αθήνα, μπροστά στο Μέ-
γαρο Μαξίμου, οι συνταξιούχοι συνεχίζουμε τις
κινητοποιήσεις μας απαιτώντας:
l «Αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις τώρα. Κατώ-

τερη σύνταξη στα 650 ευρώ από τα 384, που
είναι σήμερα. Να εκδοθούν άμεσα οι συντά-
ξεις και να σταματήσουν οι περικοπές στα
εφάπαξ. 

l Να δοθούν άμεσα σε όλους τους συνταξιού-

χους τα αναδρομικά του 11μήνου, που παρά-
νομα παρακρατούνται δίχως προαπαιτούμενα. 

l Να αποδοθεί το 0.5% του ΑΕΠ, που με νόμο
έχει ψηφίσει η σημερινή κυβέρνηση και, επί
τρία χρόνια, δεν το αποδίδει.

l Να αποδοθούν τώρα οι παράνομα παρακρα-
τημένες συνδρομές (0,20) στις συνδικαλιστι-
κές οργανώσεις, που οφείλονται από το 2018,
καθώς και τα παρακρατηθέντα από τους συν-
ταξιούχους του ΟΑΕΕ. 

l Να γίνει τώρα άμεσα πρόσληψη γιατρών και
νοσηλευτών στα νοσοκομεία, να ανοίξουν
αυτά που έχουν κλείσει. Να δημιουργηθούν
παντού δημόσιες δομές οίκων ευγηρίας. 

l Να καταργηθεί η αντεργατική-αντιλαϊκή-αν-
τιασφαλιστική νομοθεσία και η φοροληστεία. 

l Να ανακεφαλαιοποιηθούν τα ασφαλιστικά τα-
μεία. 

l Να σταματήσει κάθε εμπλοκή της χώρας μας
στον πόλεμο, εκτός της ανθρωπιστικής βοή-
θειας».
Στην ημερήσια διάταξη της δράσης του Συλλό-

γου μας βρίσκεται και θα εξακολουθήσει να βρί-
σκεται το μέτωπο της Υγείας. Στο έδαφος της
θετικής πείρας που ήδη υπάρχει, δίνουμε συνέχεια
με αγωνιστικές δράσεις σε Κέντρα Υγείας και
ΤΟΜΥ, με παραστάσεις διαμαρτυρίας σε ΥΠΕ αλλά
και με κεντρική κινητοποίηση στο υπουργείο
Υγείας, με βάση και τον προγραμματισμό της Ομο-
σπονδίας μας για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Υγείας και πιο συγκεκριμένα για τον θεσμό του
προσωπικού γιατρού, που φέρνει η κυβέρνηση
ακολουθώντας τα χνάρια της προηγούμενης και θα
λειτουργήσει ως «εργαλείο - κόφτης των παρεχό-
μενων υπηρεσιών Υγείας».

Όπως αναφέρει και η Ομοσπονδίας μας, « αβία-
στα βγαίνει το συμπέρασμα ότι τα αιτήματα των
συνταξιούχων δεν χωράνε μέσα στις συμπληγάδες
των πολιτικών που έχουν χαράξει και αποτελούν
συνέχεια όσων μέχρι σήμερα έχουμε υποστεί»,
καθώς αυτά που μέχρι σήμερα έχουν ανακοινωθεί
«δεν οδηγούν παρά σε νέες μειώσεις των συντά-
ξιμων αποδοχών και των δικαιωμάτων μας στην
Υγεία, σε χειροτέρευση της θέσης μας μπροστά
στην εκρηκτική άνοδο των τιμών όλων των προ-
ϊόντων».

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

Στα «γεμάτα» έχουν μπει σωματεία και
φορείς σε όλη την χώρα για την προ-

ετοιμασία της πανελλαδικής απεργίας
στις 9 Νοέμβρη στέλνοντας μήνυμα αγω-
νιστικού ξεσηκωμού. Με περιοδείες,

εξορμήσεις, συσκέψεις
και γενικές συνελεύσεις
μεταφέρουν το απεργιακό
μήνυμα έτσι ώστε να «νε-
κρώσει» η χώρα.

Είναι ξεκάθαρο σε κά -
θε συνταξιούχο ότι δεν
έχει τίποτα άλλο να περι-
μένει από καμία εναλ-

λαγή των κυβερνήσεων, από καμία
ανάπτυξη της οικονομίας και ότι μόνο
μέσα από τον οργανωμένο αγώνα μπορεί
να έχει νίκες που θα δώσουν ουσιαστική
ανάσα στο κάθε συνταξιούχο, ειδικά
τώρα μέσα στο κύμα ακριβείας που έχει
τσακίσει όλους.

Κινητοποιήσεις που τροφοδοτεί η γε-
νικευμένη δυσαρέσκεια για την άγρια
επίθεση στο εισόδημα, για την ενεργει-
ακή φτώχεια και τις κυνικές συστάσεις
«προσαρμογής» στη βαρβαρότητα, την
ίδια στιγμή που οι μεγάλοι επιχειρηματι-
κοί όμιλοι -ειδικά στους κλάδους που
«γδέρνουν» τον λαό, όπως Ενέργεια,
καύσιμα, σούπερ μάρκετ κ.ά.- καταγρά-
φουν ρεκόρ κερδοφορίας και τα χρημα-
τιστηριακά κέρδη μετρούν πρωτοφανή
αύξηση.

Οι διεκδικήσεις τους δίνουν απάντηση
στην «ψιχουλομαχία», στα voucher και
pass, από τη μια, και στις «λελογισμένες
προτάσεις», από την άλλη, που καλούν
τον λαό να συμβιβαστεί με τα ελάχιστα,
για να μπορούν τα μονοπώλια να απο-
λαμβάνουν τα πάντα.

Με τις εικόνες από τις μεγάλες απερ-
γιακές κινητοποιήσεις στην Ευρώπη,
όπως στη Γαλλία, να δίνουν κουράγιο,
δείχνοντας για μια ακόμα φορά την ανε-
ξάντλητη δύναμη της εργατικής τάξης, οι
μέρες που απομένουν μέχρι την απεργία
μπορούν να αποτελέσουν πραγματικό
«μπελά» για την κυβέρνηση, την εργο-
δοσία, τα άλλα κόμματά της.

Αν κάτι δείχνουν όλα αυτά, είναι πως
όποια ελπίδα «καλών ειδήσεων» για
τους συνταξιούχους και εργαζόμενους
περνάει μόνο μέσα από τη διεκδίκηση
και όχι την «προσαρμογή», την αντι-
παράθεση και όχι τη συναίνεση με την
εργοδοσία και το κράτος, τη μαχητική
οργάνωση και όχι την αναμονή για λύ-
σεις από σημερινούς και επίδοξους
«σωτήρες».

Δείχνουν ότι ο συνταξιούχος, ο εργα-
ζόμενος μπορεί να σταθεί όρθιος, οργα-
νωμένος, στηριγμένος στους συναδέλ-
φους του, συσπειρωμένος στο σωματείο
του, και όχι ξεμοναχιασμένος, όπως επι-
διώκουν το κράτος, οι εργοδότες, μέσα
από το χτύπημα της συνδικαλιστικής
δράσης. Δείχνουν τι μπορεί να καταφέ-
ρουν οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και
τα λαϊκά στρώματα παίρνοντας την κα-
τάσταση στα χέρια τους, διεκδικώντας
όσα σήμερα έχουν ανάγκη.
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Απεργιακές και άλλες αγωνιστικές
κινητοποιήσεις συνεχίζονται σε

διάφορες χώρες της Ευρώπης, καθώς
οι εργαζόμενοι σε πολλούς κλάδους
διεκδικούν ουσιαστικές αυξήσεις μι-
σθών και βελτίωση των συνθηκών ερ-
γασίας, κόντρα στην τεράστια
ακρίβεια και την προσπάθεια του κε-
φαλαίου να χτυπήσει τη συλλογική
οργάνωση και δράση.

Στην Ιταλία, μετά από δύο μέρες
απεργίας στην εταιρεία SDA στη
Ρώμη ανακλήθηκαν 17 απολύσεις τα-
χυμεταφορέων.

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της
η Ενωση Συνδικάτων Βάσης (USB),
που είχε πρωτοπόρο ρόλο στην οργά-

νωση του αγώνα, «περισσότεροι από
200 ταχυμεταφορείς από τα τρία υπο-
καταστήματα διανομής της εταιρείας
SDA στη Ρώμη απήργησαν για δύο
μέρες. Δύο υποκαταστήματα παρέλυ-
σαν εντελώς από τη μαζική συμμετοχή
στην κινητοποίηση, με χιλιάδες δέ-
ματα να σταματούν στις αποθήκες και
τα φορτηγά να μην μπορούν να ξε-
φορτώσουν νέα εμπορεύματα, ενώ
δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν από
την αστυνομία κατά τις κινητοποι-
ήσεις».

Η USB στάθηκε μεταξύ άλλων «στον
αγώνα και την αλληλεγγύη μεταξύ
των εργαζομένων από διαφορετικές
αποθήκες, ακόμα και εκείνων που δεν
εμπλέκονται άμεσα στις διαδικασίες
απόλυσης». Τα παραδείγματα αυτά
«αποτελούν την καλύτερη απεικόνιση
της δύναμης της εργατικής τάξης»,
τονίζει και προσθέτει ότι από την
πλευρά της «θα κρατήσει ψηλά την
προσοχή σε κάθε απόπειρα χτυπήμα-
τος των δικαιωμάτων».

Το ΠΑΜΕ σε μήνυμά του συνεχάρη
το ιταλικό συνδικάτο για την επιτυχία
του και τη νίκη των εργαζόμενων τα-
χυμεταφορέων.

Στη Γαλλία, την ίδια ώρα, συνεχί-
ζονται εδώ και πάνω από 10 μέρες
οι απεργίες στα διυλιστήρια της
χώρας και έχουν νεκρώσει μονάδες
παραγωγής κολοσσών του κλάδου,
όπως η «ExxonMobil» και η «Total En-
ergies».

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν αυξήσεις
στους μισθούς προκειμένου να αντι-
μετωπίσουν τη μεγάλη αύξηση του
πληθωρισμού, με τις τιμές σε όλα τα
βασικά είδη να καλπάζουν, την ώρα
που «απογειώνονται» τα κέρδη των
μονοπωλίων του κλάδου.

Σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία

Εργαζομένων στη Χημική Βιομηχα-
νία της CGT (FNIC CGT) τονίζει πως
η απεργία των εργαζομένων στον
κλάδο «ανοίγει τον δρόμο σε αγώνες
για όλους», προσθέτοντας ότι «η κα-
λύτερη έκφραση αλληλεγγύης θα
είναι πρώτα απ' όλα να διευρύνουμε
τη βάση και την έκταση της απεργίας
σε όλες τις εταιρείες (ευρύτερα του
κλάδου), σε άλλα επαγγέλματα και
άλλους τομείς της οικονομίας».

Υπογραμμίζει την ανάγκη να εντα-
θούν οι αγώνες, τόσο για τους μι-
σθούς όσο και ενάντια στη νέα
αντιασφαλιστική επίθεση, και προσθέ-
τει ότι οι πετρελ0αϊκές εταιρείες απο-
κομίζουν τεράστια κέρδη «πάνω στην

πλάτη των καταναλωτών, με
τις κρατικές επιδοτήσεις,
και στις πλάτες των εργαζο-
μένων», αναφέροντας χα-
ρακτηριστικά ότι το αφε -
ντικό της «Total» αύξησε
τον μισθό του κατά 50% πέ-
ρυσι, στα 500.000 ευρώ τον
μήνα. Μόνο δε τον Σεπτέμ-
βρη οι μέτοχοι της εται-
ρείας έλαβαν μερίσματα
ύψους 2,6 δισ. ευρώ...

Σήμερα έχουν προγραμ-
ματιστεί νέες απεργιακές
συγκεντρώσεις, έξω από
διυλιστήρια της ESSO και
της «Total Energies», σε
διάφορες περιοχές, την

ώρα που κυβέρνηση και μεγαλοεργο-
δοσία εντείνουν τις πιέσεις κατά των
απεργών.

Η διοίκηση της «Total Energies»
πρότεινε την έναρξη μισθολογικών
διαπραγματεύσεων με προϋπόθεση
τον τερματισμό της απεργίας, κάτι
που απορρίπτουν τα συνδικάτα και οι
εργαζόμενοι. Η δε κυβέρνηση βάζει
στο τραπέζι το ενδεχόμενο επιτάξεων,
κάτι που αναμενόταν να συζητηθεί σε
κυβερνητική σύσκεψη χθες το βράδυ.

Στην Ισπανία, εργαζόμενοι στη δα-
σοπυρόσβεση συνεχίζουν τον δίκαιο
αγώνα τους κόντρα στα πετσοκομ-
μένα δικαιώματα που συνεπάγεται και
στη συγκεκριμένη χώρα η μάστιγα
των «εποχιακών» προσλήψεων, παρότι
και το καλοκαίρι που πέρασε οι μεγά-
λες καταστροφές από πυρκαγιές επι-
βεβαίωσαν τις τεράστιες ανάγκες για
μόνιμο και με πλήρη δικαιώματα προ-
σωπικό.

Το Σάββατο διαδήλωσαν στη Μα-
δρίτη περίπου 2.000 δασικοί πυρο-
σβέστες, ζητώντας δουλειά με δικαιώ-
ματα. Απαιτούν να διασφαλίσουν δι-
καιώματα ίδια με αυτά των μόνιμων
συναδέλφων τους, αναγνώριση των
τραυματισμών τους στη διάρκεια της
άσκησης των καθηκόντων τους κ.λπ.

Στη Βρετανία, τέλος, σε μία ακόμα
24ωρη απεργία κατέβηκαν το Σάβ-
βατο χιλιάδες σιδηροδρομικοί υπάλ-
ληλοι, μέλη του κλαδικού συνδικάτου
RMT, σε 15 σιδηροδρομικές εταιρείες,
εντείνοντας τον απεργιακό αγώνα που
έχουν ξεκινήσει τους τελευταίους
μήνες και διεκδικώντας καλύτερους
μισθούς και συνθήκες δουλειάς, αλλά
και ανάσχεση των σχεδίων της εργο-
δοσίας για νέες απολύσεις.

ΙΤΑΛΙΑ - ΓΑΛΛΙΑ - ΙΣΠΑΝΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Συνεχίζονται ελπιδοφόροι αγώνες των εργαζομένων

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
Η Ομοσπονδία Συνταξιούχων σε

συνάντηση που είχε με τον πρωθυ-
πουργό, έθεσε μια σειρά σημαντικά
ερωτήματα:

Θεωρείτε ότι οι αυξήσεις που
εξαγγείλατε καλύπτουν τις ανά-
γκες των συνταξιούχων;

Πρωθυπουργός: Δεν μπορώ να
σας απαντήσω.

Τα αναδρομικά θα δοθούν σε όλους και πότε;
Πρωθυπουργός: Δεν γνωρίζω δεν είναι δικό μου

θέμα.
Θα καταργηθεί «η προσωπική διαφορά»;
Πρωθυπουργός: Επικαλούμαι το Απόρρητο. Δεν

απαντώ.
Θα καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύης, κρά-

τηση υπέρ ΑΚΑΓΕ;
Πρωθυπουργός:  Είναι Απόρρητο, δεν απαντώ.
Θα αποδοθούν οι κρατήσεις των 20 λεπτών;
Πρωθυπουργός: Επικαλούμαι το Απόρρητο. Εγώ

είμαι πάντα στο πλάι των συνταξιούχων, πρόθυμος
να απαντήσω στα ερωτήματα σας.

Ο διάλογος είναι φανταστικός, οποιαδήποτε ταύ-
τιση με πρόσωπα και πράγματα είναι τυχαία. 

• ΑΚΡΙΒΕΙΑ: Αλληλεγγύη και αγώνας ενάντια
στις πολιτικές που τη γεννούν.
Τ«Τι θα γίνει τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται, πως θα

τα καταφέρουμε;»: αυτό το ερώτημα βασανίζει εμάς και
τις οικογένειες μας όσο προχωρούν οι μέρες του φθινο-
πώρου, καθώς για όλα τα βασικά είδη πρώτης ανάγκης
κάθε λίγο και λιγάκι, έρχεται νέος γύρος ανατιμήσεων.
Μαζί με τους υπέρογκους λογαριασμούς του ρεύματος
και ένα πληθωρισμό που τρέχει με «χίλια» δημιουργείται
ένα εκρηκτικό μείγμα για τον οικογενειακό προϋπολογι-
σμό. Αγοράζουμε πια τα άκρως απαραίτητα για το νοι-
κοκυριό μας αναγκασμένοι να επιλέξουμε τι θα πάρουμε
και τι θα αφήσουμε…

Ο πληθωρισμός όμως δε μετριέται μόνο στο καλάθι της
νοικοκυράς. Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς αποτυ-
πώνεται και στη …σάκα του μαθητή.

(…) Αυτήν την πολιτική της ακρίβειας επιταχύνουν και
οι Οδηγίες της ΕΕ μέσα στο καλοκαίρι για την «εξοικονό-
μηση» Ενέργειας και βάζουν σε εφαρμογή οι κυβερνήσεις
της, καλώντας τους λαούς να ξεπαγιάσουν, να αποδε-
χτούν να ζουν με δελτίο σε φως και θέρμανση, να δεχτούν
σχολεία και κοινωνικές υποδομές με περικοπές, για να μεί-
νουν «ζεστά» τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Νέα
οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσα στο Σεπτέμβρη
εκτοξεύει στα ύψη την φορολογία Ενέργειας.

Η απάντηση είναι ξεκάθαρη, αν και γίνεται μεγάλη προ-
σπάθεια να κρυφτεί… Όλοι αυτοί όχι μόνο δεν μπορούν
να δώσουν λύση, αλλά είναι αυτοί που γεννούν το πρό-
βλημα, αφού πρωτοστάτησαν και πρωτοστατούν σε
όσα σήμερα πληρώνουμε. (…)

Απόσπασμα από το περιοδικό της ΟΓΕ.

Tα «αλιεύσαμε»
και σας τα

προσφέρουμε



︎► ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώ-

σεων το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
μας, αποφάσισε ένα πρόγραμμα πολιτιστι-
κών δράσεων.

l Η έναρξη των εκδηλώσεων έγινε με την
πραγματοποίηση του «Ιστορικού περιπά-
του», σε δύο φάσεις, στην κατοχική πόλη
της Αθήνας, όπου ο κατακτητής, η Γκε-
στάπο, η Κομαντατούρ, οι φυλακές, η πείνα,
και η εξαθλίωση, οι μαυραγορίτες και οι δο-

σίλογοι, η βία γενικά του φασισμού, αλλά και
η μεγαλειώδης Αντίσταση και οι διαδηλώ-
σεις καθορίζουν και διαπερνούν την κοι-
νωνική και οικονομική ζωή της Αθήνας.

Τα κτίρια, οι δρόμοι της Αθήνας διηγούν-
ται την ιστορία των 42 μηνών κατοχής της.

l Δεύτερος σταθμός η προβολή, στα
γραφεία μας, του ντοκιμαντέρ «Ακόμη και η
βροχή» … ιδιωτικοποιείται.

Θέμα όχι απλά κοινωνικό, αλλά βαθύτατα
πολιτικό, η ιδιωτικοποίηση του κοινωνικού
αγαθού του νερού, απειλή άμεση για την
επιβίωση και τη ζωή του λαού, δείχνεται με
τρόπο που ξεπερνά την απλή κι επίμονη δια-
πίστωση. Η έμμονη ιδέα του χρυσού - του
κέρδους - τον 16ο αιώνα και το κέρδος σή-
μερα από το δημόσιο κοινωνικό αγαθό, το
νερό, συνιστά την κόκκινη γραμμή ενός φιλμ
που αιωρείται από το παρελθόν στο παρόν,

από την καταγ-
γελία στη συνει-
δητοποίηση και
τη δράση. Η κι-
νηματογραφική
ομάδα δε θα
αργήσει να εμ-
πλακεί με τον

τρόπο της στον πόλεμο του νερού, η αντί-
σταση των ιθαγενών που στοχεύουν να δεί-
ξουν στην ταινία, μετουσιώνεται σε προσω-

πική τους εμπειρία σε απόκτηση - για κά-
ποιους - συνείδησης.

l  Συνεχίζοντας τις πολιτιστικές - επιμορ-
φωτικές εκδηλώσεις του Συλλόγου μας  την
Κυριακή 6/11/2022 επίσκεψη στο Εθνικό
Αρχαιολογικό Μου-
σείο Αθήνας με ξε-
νάγηση από έμπειρο
ξεναγό στις Συλλο-
γές του Μουσείου και
στον πρώτο και αρ-
χαιότερο αναλογικό μηχανικό υπολογιστή
(χρονολογείται μεταξύ των ετών 150-100
π.χ.), με την ονομασία μηχανισμός των Αντι-
κυθήρων ή αστρολάβος λόγω της πλανητι-
κής λειτουργίας του.

l  Πέρασαν τρία χρόνια απόσταση, από
την πρώτη έκ-
θεση ζωγραφι-
κής των μελών
μας. Σε αυτό το
χρονικό διάστη-
μα θα αναζητή-
σουμε νέες κα-
ταγραφές, από
τους «παλιούς»
αλλά και με νέ-

ους συμμετέχοντες, στην νέα Έκθεση Ζω-
γραφικής που θα πραγματοποιηθεί τον
μήνα Δεκέμβρη (5.12.23-16.12.23).

l Υποδεχόμαστε το 2023 με νέες πολιτι-
στικές δράσεις, για τις οποίες θα υπάρξουν
έγκαιρες ενημερώσεις.

• Φέτος ο σύλλογος συμπληρώνει 10
χρόνια αγωνιστικής δράσης, η οποία θα
εορταστεί με ιδιαίτερο τρόπο, κοπή πίτας,
προβολή βίντεο με θέμα την δράση του συλ-
λόγου, μουσική από το σχήμα του συλλόγου
μας.

• Προγραμματίζουμε έκθεση με γλυπτά
από τα καμένα της Εύβοιας.

Με «πρώτη ύλη» το ξύλο από τα καμένα
δάση της, ο γλύπτης Αντώνης Μόρφογλου
δημιούργησε έργα που αποτυπώνουν την
καταστροφή και τον όλεθρο που άφησαν
πίσω τους οι πυρκαγιές που έπληξαν την Βό-
ρεια Εύβοια το 2021, φανερώνοντας τη δύ-
ναμη της δημιουργίας, της εξέλιξης του
υλικού και της επίδρασης του ανθρώπου
πάνω σε αυτό.

• Ημερήσια εκδρομή - επίσκεψη στον
Αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας.

• Προβολή ταινίας με θέμα την ζωή της
«Ρόζας Λούξεμπουργκ».

• Επιλογή θεατρικής παράστασης.
• Μουσικό αφιέρωμα στον Μάνο Λοΐζο.

Αναμφίβολα, ο Μάνος Λοΐζος υπήρξε μια
από τις σημαντικότερες δυνάμεις του νε-
οελληνικού τραγουδιού, καταθέτοντας μου-
σική μεγάλης έμπνευσης και ταυτόχρονα
οικεία και κοσμαγάπητη. Λάτρης του λυρι-
σμού, όπως έχει πει ο Μίκης Θεοδωράκης,
«ήταν μια πλαγιά πολύχρωμα λουλούδια
που έλαμπαν, καθώς τα χτυπούσε ο ήλιος.
Και θα λάμπουν για πάντα και πιο πολύ, όσο
θα υπάρχει και θα λάμπει στον κόσμο αυτός
ο μοναδικός ήλιος: Η καρδιά του ανθρώ-
που».

Το έργο του παραμένει ζωντανό, συνεχί-
ζει να φωλιάζει στις καρδιές και να συνε-
παίρνει με την ίδια δύναμη εδώ και χρόνια.
Ποιος, άραγε, δεν έχει τραγουδήσει κομμά-
τια, όπως το «Αχ χελιδόνι μου», «’Αλλο τί-
ποτα δε μένει», «Λιώνουν τα νιάτα μας»,
«Τσιμινιέρα», «Το μερτικό μου απ’ τη χαρά»,
«Η μέρα εκείνη δε θ’ αργήσει», «Το νανούρι-
σμα», «Ο γέρο-νέγρο Τζιμ», «Τέλι τέλι», «Γερ-
νάς και σκοτεινιάζει», «Πρώτη Μαΐου»,
«Τσε», «Σ’ ακολουθώ», «Μη με ρωτάς», «Η
κουτσή κιθάρα», «Ο δρόμος», «Τρίτος παγ-
κόσμιος» και τόσα άλλα;
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H ΣΕΑ με τον
πρωθυπουργό

Την ανάγκη και την απαίτηση των συν-
ταξιούχων για ουσιαστικές λύσεις στα

προβλήματά τους ανέδειξαν οι εκπρόσω-
ποι των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχι-
κών Οργανώσεων στη συνάντηση που
είχαν την Παρασκευή με τον πρωθυ-
πουργό και αντιπροσωπεία υπουργών,
στο Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως τόνισαν οι Οργανώσεις μας, «η
αναγκαιότητα ουσιαστικών λύσεων προ-
κύπτει από τις τεράστιες περικοπές, που
οι συνταξιούχοι έχουν υποστεί τα τελευ-
ταία δεκατρία χρόνια από όλες τις κυβερ-
νήσεις σε όλα τους τα δικαιώματα,
συντάξιμες αποδοχές, Δώρα, ΕΚΑΣ, κοι-
νωνικές παροχές, υγεία και φάρμακα,
που τα έχουν πληρώσει με τον αγώνα
μιας ζωής, δεν τα χρωστούν σε κανένα
δανειστή και τα διεκδικούν στο σύνολό
τους. Αλλά και από τις ανατιμήσεις αυτής
της περιόδου που έχουν αφαιρέσει ακόμη
μια μηνιαία σύνταξη».

Συγκεκριμένα, απαίτησαν:
Να δοθούν άμεσα πραγματικές αυξή-

σεις σε όλους τους συνταξιούχους, τουλά-
χιστον στο ύψος του πληθωρισμού, στις
κύριες και επικουρικές συντάξεις με την εν-
σωμάτωση της λεγόμενης απαράδεκτης
προσωπικής διαφοράς στις καταβαλλόμε-
νες συντάξιμες αποδοχές.

Να αποδοθούν άμεσα τα αναδρομικά
του 11μηνου 2015-2016 σε όλους τους
συνταξιούχους δίχως διακρίσεις και προ-
απαιτούμενα.

Να εφαρμοσθεί η νομοθεσία και να κα-
ταβληθούν άμεσα οι καταβαλλόμενες συν-
δρομές πέντε χρόνων για τις λειτουργικές
ανάγκες των συνδικαλιστικών οργανώ-
σεων, που οι ίδιοι οι συνταξιούχοι οικειο-
θελώς πληρώνουν στις δικαιούχες συνδι-
κα λιστικές οργανώσεις, καθώς και τα χρή-
ματα που παρακρατούνται από τους συν-
ταξιούχους του ΟΑΕΕ».

«Δυστυχώς οι απαντήσεις που δόθη-
καν από τον κ. πρωθυπουργό για μια
ακόμη φορά είναι στο πνεύμα και τη λο-
γική των εξαγγελιών της κυβέρνησης στη
ΔΕΘ, που όπως έχουμε καταγγείλει σε
προηγούμενο δελτίο Τύπου, όχι μόνο δεν
αποτελούν αυξήσεις, αλλά είναι νέες πα-
ραπέρα μειώσεις στις συντάξεις μας. Δε-
σμεύτηκε ότι τις επόμενες ημέρες θα
καταβληθούν στις Δικαιούχες Συνταξιουχι-
κές Οργανώσεις τα λειτουργικά τους έξοδα
από τα 0,20 ευρώ, καθώς και ότι για την
περίοδο του ερχόμενου καλοκαιριού από
νωρίς θα γίνει συζήτηση με την Ομοσπον-
δία των Συνταξιούχων του ΟΑΕΕ στο
υπουργείο Εργασίας για τη συνέχιση του
προγράμματος».

Το παράρτημα της Πάτρας του Συλλόγου μας
στη συγκέντρωση στην Πάτρα 5.10.22.

Το παράρτημα Θεσσαλίας με το πανό μας 
στην πλατεία της Λάρισας.

Συνάντηση ΣΕΑ - Μητσοτάκη.

Tα υπόγεια της κοματαντούρ.



Περιφερειακή Διεύθυνση – 001
Μεσολόγγι, Αιτωλοακαρνα-
νίας: Χαριλάου Τρικούπη &
Κύπρου, 30200 Μεσολόγγι
26310- 55683, 55618

Περιφερειακή Διεύθυνση – 002
Ναύπλιο – Αργολίδας: Ικο-
νίου 6, 21100 Ναύπλιο
27520-97568, 97571

Περιφερειακή Διεύθυνση – 003
Τρίπολη – Αρκαδίας: Ελ. Βε-
νιζέλου 4 22100 Τρίπολη
2710-230194, 230189

Περιφερειακή Διεύθυνση – 004
Άρτα – Άρτας: Σκουφά 97,
47100 Άρτα 26810-21293-8

Περιφερειακή Διεύθυνση – 006
– Κεντρική Αθήνα – Αττι-
κής: Αχαρνών 96, 10434
Αθήνα 2108202802/805/829

Περιφερειακή Διεύθυνση – 007
Πειραιάς – Αττικής: Ηρώων
Πολυτεχνείου 19, 18532 Πει-
ραιάς 210-4139363, 4139365

Περιφερειακή Διεύθυνση – 008
– Ανατολική Αττική: Λεω-
φόρος Μαραθώνος & Κρήτης,
15351 Παλλήνη 210-
6663645

Περιφερειακή Διεύθυνση – 009
– Δυτική Αττική: Δήμητρας
59, 19200 Ελευσίνα 210-
5565501-2

Περιφερειακή Διεύθυνση – 056
– Ανατολική Αθήνα – Αττι-
κής: Γούναρη 22, 15343 Αγ.
Παρασκευή 210-6019805-
803, 808)

Περιφερειακή Διεύθυνση – 057
– Δυτική Αθήνα – Αττικής:
Μάρκου Μπότσαρη 14, 12210
Αιγάλεω 210-5317186, 5319118

Περιφερειακή Διεύθυνση – 058
– Νότια Αθήνα – Αττικής:
Κολοκοτρώνη 47 17675 Καλ-
λιθέα 210-9485620, 9485650

Περιφερειακή Διεύθυνση – 010
– Πάτρα – Αχαΐας: Αλ. Υψη-
λάντου 270 26110 Πάτρα
2610-361310 / 361311

Περιφερειακή Διεύθυνση – 011
– Λεβάδια – Βοιωτίας: Σοφο-
κλέους 40, 32100 Λειβαδιά
22610-87580

Περιφερειακή Διεύθυνση – 012
– Γρεβενά – Γρεβενών: Ευ-
αγγελιστρίας 4, 51100 Γρε-
βενά 24620-87739

Περιφερειακή Διεύθυνση – 013
– Δράμα – Δράμας: Διοικη-
τήριο Δράμας, 66100 Δράμα
2521351128

Περιφερειακή Διεύθυνση – 014
– Ρόδος – Δωδεκανήσου: Γε-
ωργίου Παπανικολάου 8-10,
85100 Ρόδος 22410-43281, -
43180

Περιφερειακή Διεύθυνση – 015
– Αλεξ/πολη – Έβρου: Βενι-
ζέλου 38, 68100 Αλεξαν-
δρούπολη 25510-84833

Περιφερειακή Διεύθυνση – 016
– Χαλκίδα – Εύβοιας: Προ-
μαχώνος & Σ. Καπνίση,
34100 Χαλκίδα 22210-62792-
3 / 6308

Περιφερειακή Διεύθυνση – 017
– Καρπενήσι – Ευρυτανίας:
Ρήγα Φεραίου & Αθανασίου
Κυριαζή, 36100 Καρπενήσι
22370-80092

Περιφερειακή Διεύθυνση – 018
– Ζάκυνθος – Ζακύνθου:
Τεμπονέρα 24 29100, Ζάκυν-
θος 26950-43987, 43986

Περιφερειακή Διεύθυνση – 019
– Πύργος – Ηλείας: Μανωλο-
πούλου 31 (Διοικητήριο),
27100 Πύργος 26210-20170-3

Περιφερειακή Διεύθυνση – 020
– Βέροια – Ημαθίας: Κωτου-
νίου 8, 59100 Βέροια 23310-
78180, 78190

Περιφερειακή Διεύθυνση – 021
– Ηράκλειο – Ηρακλείου:
Καζάνη 4, 71201 Ηράκλειο
2810-246777

Περιφερειακή Διεύθυνση – 022
– Ηγουμενίτσα – Θεσπρω-
τίας: 23ης Φεβρουαρίου 21,
46100 Ηγουμενίτσα 26650-
24771, 27663, 25673

Περιφερειακή Διεύθυνση – 023
– Θεσσαλονίκη – Θεσσαλονί-
κης: Σαπφούς 3, 54627 Θεσ-
σαλονίκη 2310-594800

Περιφερειακή Διεύθυνση – 024
– Ιωάννινα – Ιωαννίνων:
Πυρσινέλλα 4, 45332 Ιωάν-
νινα 2651079738, 83085

Περιφερειακή Διεύθυνση – 025
– Καβάλα – Καβάλας: Εθνι-
κής Αντιστάσεως 20, 65403
Καβάλα 2510-291248, 250,
251, 636

Περιφερειακή Διεύθυνση – 026
– Καρδίτσα – Καρδίτσας:
Νικ. Πλαστήρα 62, 43100
Καρδίτσα 24410-80150

Περιφερειακή Διεύθυνση – 027
– Καστορια – Καστοριάς: Λ.
Κύκνων 28 & Αθανασίου
Διάκου, 52100 Καστοριά
24670-21132

Περιφερειακή Διεύθυνση – 028
– Κέρκυρα – Κερκύρας: Θεο-
τόκη 154, 7η Πάροδος, 49100
Κέρκυρα 26610-81267, 81262

Περιφερειακή Διεύθυνση – 029
– Αργοστόλι – Κεφαλληνίας:
Σταύρου Μεταξά 8, 28100
Αργοστόλι 26710-29049

Περιφερειακή Διεύθυνση – 030
– Κιλκίς – Κιλκίς: Μητροπό-
λεως 42, 61100 Κιλκίς
23410-27888, 23410-75326

Περιφερειακή Διεύθυνση – 031
– Κοζάνη – Κοζάνης: Διοι-
κητήριο Κοζάνης, 50100 Κο-
ζάνη 24610-29839

Περιφερειακή Διεύθυνση – 032
– Κόρινθος – Κορινθίας:
Αγίου Νικολάου 29, 20100
Κόρινθος 27410-73284, 73285

Περιφερειακή Διεύθυνση – 033
– Ερμούπολη – Κυκλάδων:
Πετρίδη, Πετρίτση, Πλου-
τάρχου, 84100 Ερμούπολη
22810-79205, 80925

Περιφερειακή Διεύθυνση – 034
– Σπάρτη – Λακωνίας: Λυ-
κούργου 104-106, 23100
Σπάρτη 27310-89173, 27310-
82536

Περιφερειακή Διεύθυνση – 035
– Λάρισα – Λάρισας: Κύπρου
12, 41221 Λάρισα 2410-
539920

Περιφερειακή Διεύθυνση – 036
– Αγ. Νικόλαος – Λασιθίου:
Λασθένους 15, 72100
Άγιος Νικόλαος 28410-
89050, 28410-82843

Περιφερειακή Διεύθυνση – 037
– Μυτιλήνη – Λέσβου: Π.
Βοστάνη 28, 81100 Μυτι-
λήνη 22510-48310-48320

Περιφερειακή Διεύθυνση – 038
– Λευκάδα – Λευκάδας:
Στράτου Τσέλιου 16, 31100
Λευκάδα 26450-23985, 26743

Περιφερειακή Διεύθυνση – 039
– Βόλος – Μαγνησίας: Κουν-
τουριώτου 4 & Θρακών,
38333 Βόλος 24210-94110

Περιφερειακή Διεύθυνση – 040
– Καλαμάτα – Μεσσηνίας:
Θεμιστοκλέους 106 & Πλα-
τεία Αναλήψεως, 24100 Κα-
λαμάτα 27210-63596, 63680,
63599

Περιφερειακή Διεύθυνση – 041
– Ξάνθη – Ξάνθης: Μ.Καρα-
ολή & Σμύρνης, 67100
Ξάνθη 25410-84063, -65416

Περιφερειακή Διεύθυνση – 042
– Έδεσσα – Πέλλας: Αγ. Δη-
μητρίου 17, 58200 Έδεσσα
23810-51580

Περιφερειακή Διεύθυνση – 043
– Κατερίνη – Πιερίας: Βότση
2, 60100 Κατερίνη 23510-
47210

Περιφερειακή Διεύθυνση – 044
– Πρέβεζα – Πρέβεζα: Εθνι-
κής Αντίστασης 121, 48100
Πρέβεζα 26820-89632

Περιφερειακή Διεύθυνση – 045
– Ρέθυμνο – Ρεθύμνου: Δη-
μοκρατίας 10, 74100 Ρέθυ-
μνο 28310-20837, 20838

Περιφερειακή Διεύθυνση – 046
– Κομοτηνή – Ροδόπης: Χα-
ριλάου Τρικούπη 50, 69100
Κομοτηνή 25310-81730

Περιφερειακή Διεύθυνση – 047
– Σάμος – Σάμου: Θεμ. Σο-
φούλη & Γράμμου, 83100
Σάμος 22730-89657

Περιφερειακή Διεύθυνση – 048
– Σέρρες – Σερρών: Βενιζέ-
λου 26. 62100 Σέρρες 23210-
68012

Περιφερειακή Διεύθυνση – 049
– Τρίκαλα – Τρικάλων:
Πλούτωνος 8, 42100 Τρί-
καλα 24310-77141

Περιφερειακή Διεύθυνση – 050
– Λαμία – Φθιώτιδας: Βύρω-
νος 28, 35100 Λαμία 22310-
66000, 66001

Περιφερειακή Διεύθυνση – 051
– Φλώρινα – Φλώρινας 25ης
Μαρτίου 9, 53100 Φλώρινα
23850-44646

Περιφερειακή Διεύθυνση – 052
– Άμφισσα – Φωκίδας: Ι.
Γάτου 38, 33100 Άμφισσα
22650-79345, 22650-72583

Περιφερειακή Διεύθυνση – 053
– Πολύγυρος – Χαλκιδικής:
Ασκληπιού 28, 63100 Πολύ-
γυρος 23710-21895, 21893

Περιφερειακή Διεύθυνση – 054
– Χανιά – Χανίων Μπονιαλή
2, 73133 Χανιά 28210-47101,
28210-47100

Περιφερειακή Διεύθυνση – 055
– Χίος – Χίου: Κουντουριώ-
του 15, 82100 Χίος 22710-
40155, 22710-81073, 81074
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ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 37, 8ος όρ., 

ΑΘHΝΑ 10432, 
τηλ. 210 5240280, 
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Συμμετέχουμε ΟΛΟΙ
με το πανό του Συλλόγου

ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 9 ΝΟΕΜΒΡΗ 
και σε όλες τις κατά τόπους συγκεντρώσεις


