
ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Δεκαπέντε  μήνες με πανδη-
μία η Ελλάδα και η διαχεί-

ριση της φέρει ανεξίτηλα τα
τραγικά, για την υγεία και την
ευημερία του λαού, σημάδια της

διαχείρισης της
με όρους, τις ιε-
ραρχήσεις που
επιβάλλει ο κα-
πιταλισμός.

Η κατάσταση
επιδεινώνεται
ακόμα περισσό-

τερο για τα λαϊκά στρώματα από
τις συνέπειες της καπιταλιστι-
κής κρίσης και τη διαχείριση της
με βασικό κριτήριο την πολύ-
μορφη υποβοήθηση της κερδο-
φορίας των επιχειρηματικών
ομίλων.

Αυτό αντανακλάται στο λεγό-
μενο Ταμείο Ανάκαμψης της
Ε.Ε. και στο «Εθνικό Σχέδιο»
της ελληνικής κυβέρνησης για
την εκταμίευση των πόρων.

Αυτά τα χρήματα, δεν θα δια-
τεθούν για νέες ΜΕΘ, νοσοκο-
μεία, γιατρούς, σχολεία, καθη-
 γη τές, Μέσα Μεταφοράς, μι-
σθούς, συντάξεις, αλλά για την
στήριξη του κεφαλαίου.

Και φυσικά, ο λαός στο σύ-
νολο του θα πληρώσει το λογα-
ριασμό τόσο με τις «μεταρ ρυ-
θμιστικές πρωτοβουλίες» όσο
και με το γνωστό νομοσχέδιο,
που περιλαμβάνει την κατάρ-
γηση του 8ωρου και τα πρό-
σθετα εμπόδια στη δράση των
συνδικάτων.
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Hανθρωπότητα βιώνει τη χειρότερη περίοδο της
σύγχρονης ιστορίας της μετά τον Β’ ΠΠ. Δυο με-

γάλες κρίσεις έχουν ξεσπάσει πάνω στους λαούς δια-
δοχικά και ταυτόχρονα η μία μετά την άλλη. Οι δύο
καπιταλιστικές οικονομικές κρίσεις και η πανδημική
επιδρομή του νέου, ιδιαίτερα θανατηφόρου, ιού έχουν
οδηγήσει τους λαούς και τον δικό μας σε ένα τραγικό
σήμερα και σε ένα ακόμα πιο δυσοίωνο αύριο. 

Οι κυβερνήσεις σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο
έχουν μετατρέψει τις κρίσεις αυτές σε όπλο και ευ-
καιρία για να συντρίψουν κάθε εργατικό και λαϊκό
δικαίωμα, ενώ σε μια απίστευτα κυνική τακτική δια-
χείρισης της υγειονομι-
κής κρίσης σε βάρος
της ζωής των λαϊκών
στρωμάτων δεν διστά-
ζουν τελείως ξεδιάν-
τροπα να προτάσσουν
τη στήριξη των επιχει-
ρηματικών συμφερόν-
των κάθε τομέα έναντι
των αναγκών των ερ-
γαζομένων. 

Στη χώρα μας, η κυ-
βέρνηση της ΝΔ, τα
αστικά κόμματα συσπει-
ρωμένοι όλοι στην ίδια αντιλαϊκή κατεύθυνση, με
οδηγό τις αποφάσεις και κατευθύνσεις της ΕΕ παίρ-
νουν όλα εκείνα τα μέτρα, που οδηγούν τους εργα-
ζόμενους και τα λαϊκά στρώματα σε μια αέναη ομηρία
στα συμφέροντα και τις ορέξεις του μεγάλου μονο-
πωλιακού κεφαλαίου κατά κύριο λόγο. 

Τα δεκάδες δισεκ. ευρώ που θα διατεθούν στην οι-
κονομία, είτε με τον άμεσο δανεισμό των κρατών
μελών, είτε με την επιχορήγησή τους μέσω του δα-
νεισμού της ΕΕ, δηλαδή με συνολικό δανεισμό, που
έτσι κι αλλιώς θα κληθούν να πληρώσουν τα λαϊκά
στρώματα, δεν πρόκειται να καλύψουν ανάγκες των

εργαζομένων, του λαού. Ανάγκες επιτακτικές, άμεσες,
κρίσιμες για την υγεία, την παιδεία, την εργασία, την
πρόνοια. Ο λαός θα συνεχίσει να προσπαθεί να επι-
βιώσει και μάλιστα σε χειρότερες συνθήκες. 

Η κυβέρνηση προχωρά ακάθεκτη στην πλήρη ανα-
τροπή κατακτήσεων, που κερδήθηκαν με αίμα από
τους εργαζόμενους, όπως το 8ωρο, επιχειρεί να αφο-
πλίσει το εργατικό κίνημα, να το παραδώσει σιδηρο-
δέσμιο στα χέρια της μεγαλοεργοδοσίας, να το
καταστήσει ανίκανο να υπερασπιστεί τους εργαζόμε-
νους, να διεκδικεί δικαιώματα και αιτήματα. Προωθεί
την υπονόμευση της κοινωνικής ασφάλισης, του συν-

ταξιοδοτικού, επιχειρεί
να μετατρέψει την
υγεία και τη σύνταξη σε
ατομική υπόθεση του
εργαζόμενου, χωρίς την
υποχρέωση εργοδοσίας
και κράτους να συμμε-
τέχουν με τη δική τους
συμμετοχή (από τα
λεφτά των εργαζομέ-
νων άλλωστε) στη συν-
τήρηση του δημόσιου,
με κοινωνικά χαρακτη-
ριστικά, ασφαλιστικού

συστήματος. Ατομική υπόθεση που όμως θα βρίσκε-
ται στην ευχέρεια αποκλειστικής διαχείρισης από τα
μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, που δραστηριο-
ποιούνται στον κλάδο της ασφάλισης. 

Η λαϊκή αγανάκτηση δεν αποτυπώνεται, δεν εκφρά-
ζεται, αντίθετα συσκοτίζεται με τη μέθοδο των στη-
μένων γκάλοπ, με την προπαγανδιστική παρέμβαση
των ΜΜΕ του συστήματος, των κυβερνητικών μεθο-
δεύσεων. Κι όμως βρίσκεται παντού, έχει διαχυθεί σαν
την πανδημία στη συνείδηση του λαού, που καταλα-
βαίνει ότι τον κοροϊδεύουν, τον παγιδεύουν, τον κα-
ταπιέζουν, τον εκβιάζουν και τελικά τον απειλούν,

πως αν δεν υποταχτεί στα κελεύ-
σματά τους, θα υποστεί ακόμα χειρό-
τερα. Αν δεν υποκύψει στα «λόγια»
τους, θα «πίψει η ράβδος» του ΜΑΤα-
τζή τους. Πως θα απαντήσουμε; Πως
θα υπερασπιστούμε τους εαυτούς
μας; Πως θα βοηθήσουμε τα παιδιά
και τα εγγόνια μας εμείς οι συνταξι-
ούχοι; Πως θα ενισχύσουμε το εργα-
τικό- λαϊκό κίνημα; Η απάντηση είναι
μία. 

Κάνουμε την αγανάκτηση, την οργή
μας όπλο πάλης. Συντασσόμενοι σε
ένα αδιάρρηκτο, ενιαίο αγωνιστικό
μέτωπο πάλης με την εργατική τάξη
για όλα τα αιτήματα, την ικανοποίηση
των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, ορ-
γανώνουμε τν δράση μας κόντρα
στην αντιλαϊκή πολιτική. Η Παναττική
συγκέντρωση των συνταξιούχων στις
20 Απρίλη στην Αθήνα ήταν το εναρ-
κτήριο λάκτισμα για τη νέα φάση του
αγωνιστικού προγραμματισμού μας,
που θα υλοποιείται ξεπερνώντας τα
όποια εμπόδια μας βάζουν όλες οι
δυσμενείς καταστάσεις και εξελίξεις.

8  ΜAρτη -  
ημέρα δράσης, αγώνα,
διεκδίκησης των εργα-

ζόμενων Γυναικών

Tο αγωνιζόμενο, ταξικά προσανατολισμένο γυ-
ναικείο κίνημα πάντα στάθηκε στο πλευρό του

εργατικού κινήματος, βάδισε πλάι του, διεκδικών-
τας την ικανοποίηση των αιτημάτων και δικαιω-
μάτων των εργαζόμενων γυναικών των λαϊκών
στρωμάτων, όλης της εργατικής τάξης, του λαού.

Στις σημερινές συνθήκες, όπου η επίθεση της
εργοδοσίας, του μεγάλου κεφαλαίου και της κυ-
βέρνησης σε βάρος των εργατικών δικαιωμάτων,
των συνθηκών και εργασιακών σχέσεων των ερ-
γαζομένων γυναικών εντείνεται, γίνεται σφοδρό-

τερη, η κοινή δράση του εργατικού- λαϊκού
και γυναικείου κινήματος εκφράζει την
απόφαση, τη δυναμική αγωνιστική αντί-
σταση και αντίδραση στην πολιτική αυτή.

Στους μεγάλους αγώνες που έγιναν όλη
αυτή την εποχή των κρίσεων του καπιτα-
λισμού, οι γυναίκες των λαϊκών στρωμά-

των έδωσαν το δικό τους αγωνιστικό παρόν, είτε
μέσα από το κίνημα των εργατών, αγροτών, αυ-
τοαπασχολουμένων, νεολαίας, συνταξιούχων,
είτε με τις γυναικείες οργανώσεις και συλλόγους
της ΟΓΕ.

Εκφράζοντας την ταξική - αγωνιστική αλλη-
λεγγύη μας στις αγωνιζόμενες γυναίκες εκ μέ-
ρους και των γυναικών μελών του Συλλόγου
μας διαδηλώνουμε την αποφασιστικότητά μας
να συνεχίσουμε και να δυναμώσουμε την πάλη
μας για τα δικαιώματά τους.



• Στη ΓΕρμανIα, οι ασφυκτικοί
περιορισμοί στη λειτουργία και τη
δράση των συνδικάτων έχουν τη
«σφραγίδα» των σοσιαλδημοκρα-
τικών μηχανισμών που για δεκαε-
τίες κυριαρχούσαν στη χώρα,
τόσο προπολεμικά όσο και μετά
τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο
άρθρο 9 του Συντάγματος προ-
βλέπεται το δικαίωμα ίδρυσης
ενώσεων «για την προώθηση και
προστασία των εργασιακών και
οικονομικών συνθηκών», με την
προϋπόθεση ότι «δεν αντιτίθενται
στους νόμους και την δημοκρα-
τική συνταγματική τάξη». Που-
θενά στο Σύνταγμα δεν ανα φέ-
ρεται το δικαίωμα στην απεργία.
Επιπλέον, οι αποφάσεις του ομο-
σπονδιακού δικαστηρίου για ερ-
γατικά ζητήματα έχουν βάλει
πολύ αυστηρά πλαίσια για το
πότε, πώς και από ποιον μπορεί
να προκηρυχθεί μια απεργία,
ενώ επιβεβαιώνουν ότι απαγο-
ρεύεται η απεργία για τους μό-
νιμους δημόσιους υπαλλήλους.
Σε ό,τι αφορά τον ιδιωτικό τομέα,
το ομοσπονδιακό δικαστήριο έχει
ορίσει ότι για να είναι νόμιμη μια
απεργία πρέπει να είναι το έ -
σχατο μέσο μιας εργατικής διεκδί-
κησης, εφόσον όλες οι άλλες
μορφές πίεσης και διαβούλευσης
με τον εργοδότη έχουν εξαντλη-
θεί. Ξεκαθαρίζεται εξαρχής ότι
ζητήματα μιας απεργίας μπορεί
να είναι μόνο αυτά που μπορεί
να καλυφθούν από μια συλλο-
γική σύμβαση, όπως ωράρια ή
μισθοί, αποκλείοντας έτσι απερ-
γίες για πολιτικά ζητήματα ό -
πως και γενικές απεργίες. Α -

ντίστοιχα, απαγο-
ρεύονται και οι
απεργίες αλλη-
λεγγύης και συμ-
παράστασης. α-
παγορεύεται επί-
σης να αποφασί-
σουν αυθόρμητα
οι εργαζόμενοι σε
ένα χώρο δου-
λειάς απεργία για
κάποιο σοβαρό
πρόβλημα, χωρίς
να υπάρχει από-
φαση του ανώτε-
ρου συνδικάτου. 

• Στην ΙταλIα
ασφυκτικότερο έ -
λεγχο στα συνδι-

κάτα επιβάλλει ο νόμος περί
αντιπροσωπευτικότητας που
πέρασε το 2014, προβλέποντας
μια σειρά διατάξεων και περιορι-
σμών για τα συνομοσπονδιακά
συνδικάτα, σε εθνικό επίπεδο.
Στην πραγματικότητα, μόνο τα
συνδικάτα που υπογράφουν ότι
αποδέχονται το νόμο μπορούν να
διαπραγματευτούν και να υπο-
γράφουν ΣΣΕ, ενώ δεσμεύονται
ότι κατά τη διάρκεια των δια-
πραγματεύσεων για την υπο-

γραφή της δεν μπορούν να
προκηρύξουν απεργία.

Σοβαρό εμπόδιο στο απεργιακό
δικαίωμα αποτελεί η υποχρέωση
για ανακοίνωση της απεργίας
τουλάχιστον 10 μέρες πριν από
την πραγματοποίησή της και 12
μέρες αν είναι παν-ιταλική. Την
απόφαση για όλα όσα ορίζονται
για τις απεργίες, την παίρνει η
«Επιτροπή Εγγύησης απεργίας»
(Commissione Garanzia Sciopero),
ο επικεφαλής της οποίας είναι ο
«εγγυητής». Αυτή η επιτροπή, με
βάση περιορισμούς που έχουν ξε-
κινήσει ήδη από το 1990, ορίζει τι
ισχύει για την προκήρυξη απερ-
γίας ανά κλάδο, π.χ. πόσες μέρες
πριν πρέπει να ανακοινωθεί,
πόσες μέρες πρέπει να μεσολα-
βήσουν μεταξύ μιας απεργίας και
μιας άλλης, αλλά και χρονικά δια-
στήματα που δεν επιτρέπεται να
προκηρυχθεί απεργία. Υπάρχει
επίσης πρόβλεψη για ελάχιστη
εγγυημένη λειτουργία σε κλά-
δους των Μεταφορών και στην
Υγεία. Στα μέσα μαζικής μετα-
φοράς υπάρχουν περιπτώσεις
που απεργίες βγήκαν παράνομες,
εργαζόμενοι συνέχισαν να απερ-
γούν και μπήκαν πρόστιμα

απευθείας σε εργαζόμενους και
συνδικαλιστές.

• Στη ΒρΕτανIα, με βάση τη
νομοθεσία, η ίδια η απεργία δεν
θεωρείται κατοχυρωμένο δι-
καίωμα. Μόνο κάτω από μια
σειρά προϋποθέσεων μπορεί η
απεργία που θα αποφασίσει ένα
σωματείο να θεωρηθεί νόμιμη:
Θα πρέπει να έχει προηγηθεί
«σύννομη» ψηφοφορία, η διαφω-
νία να αφορά ξεκάθαρα μια δια-
μάχη για συγκεκριμένα θέματα
μεταξύ εργοδοσίας και εργαζομέ-
νων, να έχει εγκριθεί από το ΔΣ
του σωματείου, καθώς και άλλες
γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Επομένως, οι απεργίες αλλη-
λεγγύης ή για οποιοδήποτε
θέμα, πέρα από διαφωνίες εργο-
δοσίας - εργαζομένων είναι πα-
ράνομες.

Ο νόμος Trade Union Act του
2016 επέβαλε ακόμα περισσό-
τερα εμπόδια στην προκήρυξη
απεργίας και μεγαλύτερο έλεγχο
στα σωματεία από το κράτος.

Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά:
Συμμετοχή του 50% των μελών
ενός σωματείου στην επίσημη
επιστολική ψηφοφορία και
υπερψήφιση της απεργίας από

το 40% των μελών. Να υπάρχει
ειδοποίηση στον εργοδότη 14
μέρες πριν από την απεργία, λε-
πτομερής ενημέρωσή του για
όλες τις δράσεις και διαδηλώσεις
που θα γίνουν στο πλαίσιο της
απεργίας, ορισμός υπεύθυνου
περιφρούρησης, τα στοιχεία του
οποίου γνωστοποιούνται στις
αρχές και ο οποίος μπορεί να
διωχθεί ποινικά με πρόστιμα έως
20.000 λιρών, αυστηρότερος
έλεγχος στα οικονομικά των σω-
ματείων, πρόβλεψη ότι υπουργοί
μπορούν να ζητήσουν λίστες
ενεργών μελών σε σωματεία του
Δημοσίου κ.ά.

• Στη ΔανIα. Για να γίνει απερ-

γία σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή
χώρο δουλειάς, απόφαση μπορεί
να πάρει μόνο η κλαδική Ομο-
σπονδία. Υπάρχουν περιπτώσεις
όπου σωματεία προκήρυξαν
απεργία και η αντίστοιχη κλα-
δική Ομοσπονδία τα μήνυσε!

Επιπλέον, από την υπογραφή
της ΣΣΕ και για τρία χρόνια
ισχύει -η «εργασιακή ειρήνη».
Μόνο η κλαδική Ομοσπονδία, η
οποία έχει και την ευθύνη υπο-
γραφής της ΣΣΕ, μπορεί να απο-
φασίσει για το αν και πότε είναι
«νόμιμη» μια απεργία σε μια επι-
χείρηση, αφού εξαντλήσει κάθε
περιθώριο συμβιβασμού μέσω
«διαλόγου».

Χαρακτηριστικά, το 2019 οι ερ-
γαζόμενοι στην εταιρεία ενοικία-
σης και τοποθέτησης σκαλωσιών
«Persolit», με απανωτές και ομό-
φωνες αποφάσεις Γενικών Συνε-
λεύσεων προκήρυξαν απεργία,
αφού η εργοδοσία αρνούνταν
οποιαδήποτε συζήτηση για μι-
σθολογικές αυξήσεις και βελτίωση
των όρων δουλειάς. Μετά από
πολυήμερο αγώνα έγιναν δεκτά
αρκετά αιτήματά τους. Η σο-
σιαλδημοκρατική Ομοσπονδία
όχι μόνο δεν κάλυψε τον αγώνα
τους, αλλά έστειλε εξώδικα
στους εργαζόμενους και έκοψε
πρόστιμα 80 κορονών (10,5
ευρώ) για κάθε εργαζόμενο και
για κάθε ώρα απεργίας, ως απο-
ζημίωση στην εταιρεία για δια-
φυγόντα κέρδη!

• Στη ΣΟΥΗΔIα, οι εργαζόμενοι
δεν έχουν δικαίωμα μέσω Γενικών
Συνελεύσεων και των πρωτοβάθ-
μιων σωματείων τους ούτε να
απεργήσουν ούτε να ορίσουν τα
αιτήματά τους.

Δικαίωμα να προκηρύξουν
απεργία έχουν μόνο οι Ομο-
σπονδίες, ούτε καν η Γενική Συ-
νομοσπονδία Εργατών Σουηδίας
- που είναι μόνο συντονιστικό όρ-
γανο. Απεργίες «επιτρέπονται»
μόνο για αιτήματα Συλλογικής
Σύμβασης και όχι για αλληλεγγύη,
για κοινωνικά ή πολιτικά ζητή-
ματα.

Προκήρυξη απεργίας μπορεί
να γίνει μόνο όταν λήγει η ΣΣΕ.
Οταν υπογραφεί η νέα σύμβαση
από την Ομοσπονδία, κυριαρχεί
«εργασιακή ειρήνη». Ακόμα και αν
οι επιχειρήσεις καταπατούν τις
ΣΣΕ, απαγορεύεται η απεργία,
επιτρέπονται μόνο διαπραγμα-
τεύσεις.

Αν ένα πρωτοβάθμιο σωματείο
αποφασίσει απεργία, η Ομο-
σπονδία πρέπει να το καταγγείλει
και να πάρει μέτρα (διαγραφές
κ.λπ.). 
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Tα «αλιεύσαμε» και
σας τα προσφέρουμε

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
της  Ομοσπονδίας Συνταξι-
ούχων ΙΚΑ, «Πανσυνταξιου-
χικός Αγώνας» στην ηλε-
κτρο νική μορφή στο site
της Ομοσπονδίας.



Οι εργαζόμενοι, ο λαός ζούμε μια δύσκολη κατάσταση που δημι-
ουργήθηκε από την διπλή κρίση που πλήττει την καπιταλιστική

κοινωνία και οικονομία. Που εντάθηκε και πήρε διαστάσεις τραγω-
δίας λόγω της πολιτικής των αστικών κυβερνήσεων. Που οδήγησε
μεγάλες μάζες εργαζομένων και λαϊκά στρώματα στην ανεργία, στη
φτώχεια, στην απελπισία, στην απώλεια ζωών. Η κατάρρευση του
δημόσιου συστήματος υγείας ήρθε σαν επιστέγασμα της ανθυγιει-
νής πολιτικής που εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις με την υπονό-
μευσή του, τη μείωση της χρηματοδότησής του, την αποδυνάμωση
σε υγειονομικό προσωπικό και υποδομές. Με την ενίσχυση και προ-
στασία της κερδοφορίας και στυγνής εκμεταλλευτικής ασυδοσίας
του ιδιωτικού τομέα. 

Το μεγάλο κεφάλαιο, η ΕΕ, η σημερινή κυβέρνηση αξιοποιούν την
διπλή κρίση για να επιφέρουν ακόμα μεγαλύτερα χτυπήματα στα ερ-
γασιακά και λαϊκά δικαιώματα. Τα σχέδια «ανάκαμψης» της ΕΕ και της

κυβέρνησης, οι προβλέψεις του πορίσματος Πισσαρίδη μπαίνουν σε
υλοποίηση, με τις νομοθετικές παρεμβάσεις που προωθούνται
άμεσα, στα πλαίσια του 5ου μνημονίου που συμφωνήθηκε στην ΕΕ.
Η χρηματοδότηση των επενδυτικών προγραμμάτων των μονοπωλίων
από την ΕΕ έχουν σαν προαπαιτούμενα τις νέες ανατροπές των ερ-
γασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, την κατάργηση του
8ωρου, την πλήρη ελαστικοποίηση του ωραρίου, την ιδιωτικοποίηση
της ασφάλισης (υγεία, σύνταξη, πρόνοια), το τσάκισμα του συνδικα-
λιστικού κινήματος, την πλήρη ασυδοσία της εργοδοσίας σε βάρος
του εργαζόμενου. 

Η κυβέρνηση προσπαθεί να εμφανίσει τις επιλογές της αυτές σαν
φιλεργατικές, ότι θα προστατεύουν τους εργαζόμενους απέναντι
στην εργοδοσία, ότι θα βελτιώσουν τη ζωή τους, θα εκσυγχρονίσουν
το καθεστώς των εργασιακών σχέσεων και συνδικαλιστικών δικαιω-
μάτων με βάση τις «βέλτιστες πρακτικές» που ισχύουν στην ΕΕ κλπ. 

Κανέναν δεν μπορεί να κοροϊδέψει. Η ιστορία των κυβερνήσεων
όλων των κομμάτων των τελευταίων 40 χρόνων αποδείχνει τη
σκληρή αλήθεια, που έχουν βιώσει η εργατική τάξη και οι εργαζό-
μενοι. Μια ανηλεής, ασταμάτητη επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα
και κατακτήσεις, η υπονόμευση και κατάργησή τους είναι ο στόχος
που υπηρέτησαν και υπηρετούν με συνέπεια προς τις επιταγές του
μεγάλου κεφαλαίου, των κατευθύνσεων της ΕΕ. 

Η Πρωτομαγιά και φέτος θα βρει τα εργαζόμενα λαϊκά στρώματα
μπροστά σε μια νέα φάση της επίθεσης αυτής. Η εργατική τάξη, οι
συνταξιούχοι, η νεολαία, οι αυτοαπασχολούμενοι και μικροί επιχει-
ρηματίες, οι βιοπαλαιστές αγρότες δεν έχουμε άλλη επιλογή, άλλο
δρόμο από αυτόν της αγωνιστικής απάντησης στην επίθεση. Η Απερ-
γία της Πρωτομαγιάς στις 6 Μάη θα βρει όλο το λαό ενωμένο στη
σύγκρουση με την πολιτική της κυβέρνησης και των μονοπωλίων. 

Οι συνταξιούχοι βρισκόμαστε στο δρόμο του αγώνα. Με τη συγ-
κέντρωση στις 20/4 ξεκινήσαμε το νέο γύρο αγωνιστικών κινητοποι-
ήσεών μας. Παίρνουμε μέρος στις απεργιακές συγκεντρώσεις που
οργανώνουν τα ταξικά εργατικά συνδικάτα σε όλη τη χώρα, δυνα-
μώνουμε την πάλη μας, ενισχύουμε το αγωνιστικό εργατικό- λαϊκό
μέτωπο πάλης, τη λαϊκή συμμαχία. Η πανδημία δεν θα σταθεί εμπό-
διο στους αγώνες μας. Οι μάσκες προστασίας δεν φιμώνουν τα στό-
ματα, δεν εξαερώνουν τα συνθήματα και τη φωνή αγανάκτησης,
οργής και διεκδίκησης των αιτημάτων μας. Οι αποστάσεις ανάμεσά
μας δεν μειώνουν, δεν χαλαρώνουν τη συσπείρωσή μας, την ενό-
τητά μας κόντρα στην αντεργατική επιδρομή. 
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ΠρΩτΟΜΑΓΙΑ 2021 – 6 ΜΑη ΑΠΕρΓΙΑ 
Με φόντο το σύνθημα «Καμιά

αυταπάτη! Οργάνωση - Αντί-
σταση - Αγώνας» πραγματοποιήθη-
κεστις 20-4-2021 η  παναττική
συγκέντρωση που οργάνωσαν οι
Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές
Οργανώσεις στην πλατεία Κλαυθ-
μώνος. Μπλοκ συνταξιουχικών ορ-
γανώσεων πλαισίωσε τον χώρο
μπροστά από την κεντρική εξέδρα
κρατώντας πανό με συνθήματα για

την ενίσχυση του δημόσιου συστή-
ματος Υγείας, την καταβολή Δώρου
Πάσχα για όλους, την αποκατά-
σταση των συντάξεων κ.ά. Αυτή η
συγκέντρωση, όπως ανέφερε στην
ομιλία του ο Δήμος Κουμπούρης,
πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συντα-
ξιούχων ΙΚΑ, είναι το «εναρκτήριο
λάκτισμα», η απαρχή ενός νέου
γύρου αγωνιστικών κινητοποι-
ήσεων των συνταξιούχων για το δι-
καίωμα στη ζωή με αξιοπρέπεια.
Χαιρετισμό στη συγκέντρωση
έστειλε ο Διαμαντής Μαυροδό-
γλου, πρώην πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ. 

«Μας λένε να είμαστε ευχαρι-
στημένοι οι συνταξιούχοι γιατί δεν
χάσαμε τίποτα αυτό το διάστημα!»,
ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δ. Κουμ-
πούρης κατά την κεντρική ομιλία,
σχολιάζοντας τη στάση της κυβέρ-
νησης. Και απαντώντας σημείωσε:
«Ολα αυτά τα χρόνια υλοποιούν τις
πολιτικές που υπαγορεύονται από
τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέ-
ροντα με στόχο να μειώσουν την

αξία της εργατικής δύναμης και θα
αφαιρεθούν οι συντάξεις γιατί είναι
βαρίδι για την ανάπτυξη. Ποια είναι
η ανάπτυξη; Αυτή, που για εμάς και
για τα παιδιά μας, σπέρνει τη δυ-
στυχία και στα μεγάλα συμφέροντα
δίνει τεράστια κέρδη». Ανέδειξε
ακόμα ότι «όλες σας οι πολιτικές
οδηγούν στη φτωχοποίηση των αν-
θρώπων που παράγουν τον
πλούτο». 

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο 
πρόγραμμα κινητοποιήσεων που
αποφάσισε η Συντονιστική Επι-
τροπή. Κάλεσε τα σωματεία να
συμμετάσχουν στην κατάθεση στε-
φάνων το Μεγάλο Σάββατο, ανή-
μερα της Πρωτομαγιάς, ενώ τόνισε
ότι «θα γιορτάσουμε αυτήν τη
μέρα με τα σωματεία που θα
απεργήσουν στις 6 Μάη», καταγ-
γέλλοντας τις μεθοδεύσεις της κυ-
βέρνησης και των συμβιβασμένων
πλειοψηφιών στη ΓΣΕΕ που προ-
σπάθησαν να μετατρέψουν τη
μέρα της Πρωτομαγιάς σε τέταρτη
μέρα αργίας. Πρόσθεσε ότι εφόσον
το επιτρέψουν οι συνθήκες το Μάη
και τον Ιούνη θα υπάρξει πρό-
γραμμα κινητοποιήσεων και συσκέ-
ψεων σε όλη τη χώρα «για να
ενημερώσουμε τα σωματεία». Προ-
ανήγγειλε περιφερειακούς αγώνες,
προετοιμάζοντας για την 1η Οκτώ-
βρη, Παγκόσμια Μέρα Συνταξιού-
χων, μεγάλη πανελλαδική συγκέ-
ντρωση στην Αθήνα.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
Τρομακτικά εντυπωσιακή η απεργιακή συγκέν-

τρωση της ΓΣΕΕ στη Θεσσαλονίκη,  με πρωτοφανή
όγκο και παλμό, (όπως αποδεικνύει και η φωτογρα-
φία), με παρουσία χιλιάδων εργατών που κατάκλει-
σαν την  πλατεία δίπλα στο ΕΚ της πόλης. 

Σημείωση: Τους δημοσιογράφους δεν τους μετράμε.
Η ΓΣΕΕ αποδει-

κνύει ότι είναι ένας
καταγέλαστος γρα-
φειοκρατικός μηχα-
νισμός, που μπορεί
να αναπαράγει τον
εαυτό του με εκλο-
γική νοθεία και σω-
ματεία σφραγίδες,
αλλά δεν έχει την
παραμικρή υπό-
σταση στο κίνημα.



Στις 20 Απρίλη τα ...κεράκια των γενε-
θλίων του έσβησε  ο υπουργός « Ερ-

γασίας»  Κ. Χατζηδάκης, όπως φρόντισε
να ενημερώσει μέσω διαδικτύου με σχε-
τικές μάλιστα φωτογραφίες. Ο υπουργός
λοιπόν εμφανίζεται να σβήνει μια τούρτα

στην οποία απεικονίζεται ο ίδιος ντυμέ-
νος σούπερμαν (!), ενώ με τη σαντιγί
αναγράφονται και μερικά από τα αντερ-
γατικά του κατορθώματα: «ΔΕΗ», «Ολυμ-
πιακή» και «ΟΣΕ», εννοώντας προφανώς
τις ιδιωτικοποιήσεις και την κατεδάφιση
των εργασιακών δικαιωμάτων που προ-
ώθησε. Κάπου εκεί (πάντα πάνω στην
τούρτα) είναι πεσμένη και μια ταμπέλα
που γράφει «συντάξεις»... Στη ΔΕΗ ΑΕ
μέσα σε ένα μήνα 5 εργολαβικοί εργά-
τες έχασαν τη ζωή τους, η πρώην «Ολυμ-
πιακή» (νυν «Aegean») μέσα στην κρίση
και με τους εργαζομένους της να είναι
στα όρια της επιβίωσης πήρε κάμποσα
εκατομμύρια ευρώ «ζεστό» χρήμα για «να
μείνει όρθια», μαζί με τους επιχειρηματι-
κούς ομίλους, όπως έλεγαν τα αστικά
κόμματα. Πόσο απόθεμα θράσους μπο-
ρεί να έχει κανείς για να γιορτάζει από
πάνω και τέτοια κατορθώματα... Ξέρουμε
ότι στα επόμενα γενέθλιά του ο υπουρ-
γός - σούπερμαν των βιομηχάνων φιλο-
δοξεί να σβήσει κεράκια και για το
θάψιμο του 8ωρου, για τη νομιμοποίηση
της απλήρωτης δουλειάς και το χτύπημα
στη συνδικαλιστική δράση. 

Φ
αίνεται πως η σύνοδος κορυφής αποτέλεσε και ένα
είδος «ψυχογραφήματος» από όλες τις πλευρές
ώστε κάπως να ειδωθεί και σε τί φάση βρίσκονται

τα πλάνα και οι στόχοι των μεγαλύτερων καπιταλιστικών
χωρών σε σχέση με τη λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη, τη
στάση τους απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

Οι γεωπολιτικοί στόχοι και σχεδιασμοί θα προσαρμο-
στούν και στα νέα κλιματικά και περιβαλλοντολογικά δε-
δομένα τα οποία αναδιαμορφώνουν τις γεωγραφικές και
οικονομικές απαιτήσεις των μονοπωλιακών ομίλων σε ότι
αφορά στην εκμετάλλευση νέων πηγών, την δημιουργία
νέων εμπορικών διαδρομών και την ενεργειακή πολιτική.
Τα καπιταλιστικά κράτη, οι στρατιωτικο-πολιτικοί τους συ-
νασπισμοί θα υπηρετήσουν και από πλευράς τους αυ-
τούς τους στόχους.

Η τραγική πραγματικότητα της ρύπανσης του περι-
βάλλοντος, η προστασία του υποταγμένη και εξαρτη-
μένη από τις ανάγκες της καπιταλιστικής κερδοφορίας, η
αξιοποίηση της για ιμπεριαλιστικές παρεμβάσεις και έν-
ταση της εκμετάλλευσης είναι ο πραγματικός κίνδυνος
για τους λαούς και τον πλανήτη. Όσα δέντρα και να φυ-
τεύουν οι καπιταλιστές, όσες ανανεώσιμες πηγές κι αν
αξιοποιήσουν, όσες συνόδους κι αν πραγματοποιήσουν
οι εκπρόσωποι των αστικών κυβερνήσεων, οι ανάγκες της
καπιταλιστικής κερδοφορίας και ο ιμπεριαλιστικός αντα-
γωνισμός θα καθορίζουν τελικά το πώς και αν θα αντιμε-
τωπίζεται η κλιματική αλλαγή. Η ουσιαστική προστασία
του περιβάλλοντος και η ικανοποίηση των κοινωνικών
αναγκών μπορεί να γίνει πράξη μόνο στο έδαφος της κοι-
νωνίας που θα αναπτύσσεται με γνώμονα την ικανοποί-
ηση των εργατικών-λαϊκών αναγκών, της κοινωνίας που
δεν θα έχει τα κέρδη πάνω από τον άνθρωπο, της κοι-
νωνίας που θα καταργήσει την εκμετάλλευση ανθρώπου
από άνθρωπο.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο «σούπερμαν»
των βιομηχάνων
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Η τούρτα δώρο της …Εργοδοσίας.

Βέλτιστες πρακτικές... 
Την αύξηση του ορίου ηλικίας συντα-

ξιοδότησης στα 72 έτη προτείνει η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή στη Λιθουανία, για να
διατηρηθεί η τρέχουσα αναλογία εργα-
ζομένων - συνταξιούχων. Ομως, υπάρχει
ένα πρόβλημα, που, όπως φαίνεται, είναι
«ψιλά γράμματα» για την ΕΕ. Το προσδό-
κιμο ζωής για τους άντρες στη Λιθουανία
είναι τα 71,5 έτη. Δηλαδή, η εισήγηση φι-
λοδοξεί να κάνει κυριολεξία τη «δουλειά
μέχρι τον τάφο», ώστε να γίνει «βιώσιμο»
το Ασφαλιστικό! Σε ότι αφορά τις γυναί-
κες, είναι λίγο πιο «τυχερές», αφού με
προσδόκιμο ζωής τα 81 έτη, η ΕΕ τους
λέει ότι θα προλάβουν να «απολαύσουν»
μέχρι και 10 χρόνια σύνταξης!;Oπως και

να 'ναι, ανεξάρτητα αν θα γίνει πράξη μια
τέτοια εισήγηση, οι «βέλτιστες ευρωπαϊ-
κές πρακτικές», τις οποίες μηρυκάζουν
στην Ελλάδα η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα υπό-
λοιπα αστικά κόμματα, δεν παύουν να
μας εκπλήσσουν. Δεν είναι, δηλαδή, κα-
πρίτσιο μόνο των εδώ κυβερνήσεων το
ξεπάτωμα της Κοινωνικής Ασφάλισης και
η δουλειά «δίχως αύριο». Μετά κι απ'
αυτήν τη φαεινή πρόταση, ελπίζουμε να
μην μπουν κι άλλες ιδέες στον υπουργό
Εργασίας για νέα «κατορθώματα» που
φιλοδοξεί να προσθέσει στην τούρτα
του...

ΜΕ τΑ ΜΑτΙΑ τΩΝ ΣΚΙτΣΟΓρΑΦΩΝ


