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7Απριλίου, Παγκόσμια Μέρα Υγείας, με τον λαό
της χώρας μας όπως και τους λαούς σε όλο τον

κόσμο να κάνουν «λογαριασμό» των θυσιών που
πληρώνουν για την πολιτική που θεωρεί «κόστος
δίχως όφελος» την ουσιαστική προστασία της ζωής
τους. Έναν  λογαριασμό που δύο χρόνια τώρα τον
πληρώνουν βαριά, λόγω της πανδημίας, αποτυπώ-
νοντας ξανά την άθλια κατάσταση σε μέσα και υπο-
δομές, συνέπεια της επιχειρηματικής λειτουργίας
των νοσοκομείων..

Την περσινή Παγκόσμια Μέρα Υγείας, οι νεκροί
από κορονοϊό στην Ελλάδα ήταν περίπου 8.000,
ενώ η φετινή βρίσκει τον λαό να θρηνεί σχεδόν
28.000 θύματα. Οι δώδεκα μήνες που μεσολάβη-
σαν, εκτός από τον υπερτριπλασιασμό των νεκρών,
έκαναν ακόμα πιο ζοφερή την κατάσταση για όσους
βρέθηκαν στην ανάγκη να κάνουν εξετάσεις, να
έχουν πρόσβαση σε θεραπείες ή σε κάποιο χει-
ρουργείο.

Η νοσηρότητα αυξάνεται διαρκώς, ενώ τα λαϊκά
νοικοκυριά δαπανούν πάνω από το 35% του οικογε-
νειακού προϋπολογισμού για συμμετοχή σε φάρ-
μακα και άλλες πληρωμές για την ιατροφαρμακευ-
τική περίθαλψη.’Αλλα στοιχεία δείχνουν ότι από το
2000 μέχρι το 2019 το προσδόκιμο ζωής μειώθηκε
κατά 6 μήνες, ενώ μόνο κατά τον πρώτο χρόνο της
πανδημίας ένας στους πέντε δήλωνε «μη καλυπτό-
μενες ανάγκες ιατρικής περίθαλψης», κατάσταση
που έχει επιδεινωθεί ραγδαία.

Την ίδια στιγμή ο ιδιωτικός τομέας θησαυρίζει,
τόσο από τις παχυλές κρατικές επιδοτήσεις όσο και
απευθείας από τον λαό που του ξεζουμίζει το εισό-
δημα.

Από παντού βγαίνει στην επιφάνεια η μεγάλη
αλήθεια, ότι ο πιο «επικίνδυνος ιός» είναι ο καπιτα-
λισμός. Οτι το κυνήγι της καπιταλιστικής κερδοφο-
ρίας είναι που μπαίνει εμπόδιο για την ικανοποίηση
των πιο ζωτικών αναγκών του εργαζόμενου λαού.
Αυτό το κριτήριο καθορίζει τις «αντοχές» του δημό-
σιου συστήματος Υγείας. Αυτός είναι και ο λόγος
που η πανδημία βρήκε νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας
και όλες τις υγειονομικές μονάδες με τεράστιες ελ-
λείψεις, σοβαρά υποστελεχωμένες, με κλειστά
ιδρύματα, με παντελή απουσία ΠΦΥ, μια κατάσταση
που έχει τη σφραγίδα όλων των κυβερνήσεων.

Ο άλλος δρόμος είναι αυτός της πάλης για την
κατάκτηση ενός συστήματος Υγείας που θα υπη-
ρετεί τις λαϊκές ανάγκες και θα λειτουργεί με αυτό
το αποκλειστικό κριτήριο. Είναι ο δρόμος της
πάλης για δημόσιες και δωρεάν υγειονομικές υπη-
ρεσίες, με αξιοποίηση όλων των σύγχρονων δυνα-
τοτήτων της επιστήμης προς όφελος του λαού,
που θα αναπτύσσει την Πρωτοβάθμια Φροντίδα,
την πρόληψη, που θα στελεχώνει με επάρκεια όλες
τις μονάδες Υγείας, θα εξασφαλίζει σύγχρονες
υποδομές και μέσα.

ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Για μια ακόμα φορά οι ανταγωνισμοί
των μονοπωλιακών ομίλων, των

αστικών κρατών και των συμμαχιών
τους απεκδύθηκαν το φιλειρηνικό μαν-

δύα, φόρεσαν τις στρα-
τιωτικές «παραλλαγές»
τους και ρίχτηκαν στα
όπλα, στα τεθωρακι-
σμένα, στα βομβαρδι-
στικά. Για μια ακόμα
φορά οι λαοί καλούν-
ται όχι μόνο να πληρώ-
σουν το «λογαριασμό»
των ανταγωνισμών α-

νά μεσα στους εκμεταλλευτές τους αλλά
και να στοιχηθούν ένθερμα πίσω από
αυτούς, ακόμα και να δώσουν τη ζωή
τους γι’ αυτούς.

Το σύνολο των παραπάνω εξελίξεων
επηρεάζει άμεσα και καθοριστικά και
το βιοτικό επίπεδο μιας σειράς –πέραν
φυσικά των άμεσα εμπλεκόμενων–
λαών, συμπεριλαμβανομένου του ελλη-
νικού. Μεγάλο πλήγμα δέχεται το εργα-
τικό-λαϊκό εισόδημα σε όλο σχεδόν τον
κόσμο από την εκτίναξη των τιμών στο
σύνολο ουσιαστικά των εμπορευμάτων,
η οποία, άλλωστε, είχε ξεκινήσει κά-
ποιους μήνες πριν το ξέσπασμα του πο-
λέμου στην Ουκρανία. Οι λαοί πληρώ-
νουν τον οικονομικό πόλεμο και τις κυ-
ρώσεις των ιμπεριαλιστικών κέντρων.
Φυσικά, η εκτίναξη στις τιμές των εμ-
πορευμάτων δεν αποτελεί φυσικό φαι-
νόμενο, αλλά απορρέει από τον τρόπο
λειτουργίας της καπιταλιστικής αγοράς
και από τις πολυεπίπεδες επιδιώξεις της
κερδοφορίας.
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Κλιμακώνουμε την πάλη μας
ενάντια  στην ακρίβεια, 

για αυξήσεις στις συντάξεις, 
για την υπεράσπιση της Υγείας
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Κωδ. 21-0098

«ΝEα» απειλH
Mια «νέα» απειλή για τη δημόσια

υγεία καραδοκεί, σύμφωνα με
τους λοιμωξιολόγους, αυτήν τη φορά
μέσα στα ίδια τα νοσοκομεία. Πρό-
κειται για τις γνωστές ενδονοσοκο-
μειακές λοιμώξεις, που προκαλούν
πολύ ισχυρά μικρόβια, τα οποία όλο
και πιο δύσκολα καταπολεμούνται με
τις γνωστές θεραπείες. Ετσι, η νό-
σηση οδηγεί πολλές φορές σε μοιραία
αποτελέσματα. Βέβαια, η επιστήμη
δεν ανακάλυψε τώρα αυτά τα ανθε-
κτικά μικρόβια. Επομένως, γιατί τέ-
τοια ανησυχία; Επειδή, όπως αναφέ-
ρουν λοιμωξιολόγοι, ενόψει του 21ου
Πανελλήνιου Συνεδρίου Λοιμώξεων,
η πρόληψη αυτών των σοβαρών λοι-
μώξεων πέρασε σε ...«νιοστή» μοίρα
στη διάρκεια της πανδημίας, με απο-
τέλεσμα σήμερα να γίνονται ακόμα
πιο απειλητικές για την υγεία του
λαού. Η κατάσταση, λένε, ήταν κακή,
αλλά επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια
της Covid-19, επειδή όσοι ήταν υπεύ-
θυνοι για την αντιμετώπιση αυτών
των προβλημάτων μέσα στα νοσο-
κομεία, μεταφέρθηκαν σε άλλα
«πόστα», που έχουν σχέση αποκλει-
στικά με τον κορονοϊό.



Στις 16 - 20  Μάη με τις εκλογές του συλλόγου μας ,οι συν-
ταξιούχοι  έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία! Να στείλουμε μή-

νυμα καταδίκης της πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση και
ενίσχυσης του αγώνα για τα δικαιώματά μας που πριονίζουν όλες
οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις. Να αξιοποιήσουμε την κάλπη  για
να εκφράσουμε την οργή  που ξεχειλίζει για όσα ζήσαμε την πε-
ρίοδο της πανδημίας μέχρι σήμερα. Δεν κλείνουμε τα μάτια στις
δυσκολίες του συνταξιουχικού συνδικαλιστικού  κινήματος, στη
μεγάλη αποχή από τις συλλογικές διαδικασίες, στα επιπλέον εμ-
πόδια της πανδημίας.

Ομως, ο προβληματισμός μεγαλώνει, η οργή σιγοκαίει, τα
ζόρια σφίγγουν με την ακρίβεια και την ανασφάλεια για το αύριο. 

Η συμμετοχή των συναδέλφων  θα κρίνει το αποτέλεσμα και
το μήνυμα που θα σταλεί!

Θα διαμορφώσει έναν νέο, βελτιωμένο σύλλογο, πανελλα-
δικά συντονισμένου και σε συμμαχία με το εργατικό κίνημα,
που θα παλεύει για τις ανάγκες των συνταξιούχων. 

Αν «οι πολλοί» πιστέψουν στο δίκιο τους, αν εμπιστευτούν τη
συλλογική διεκδίκηση μπορούν να πετύχουν πολλά! Με αυτόν
τον τρόπο οι συνταξιούχοι κατάφεραν να παγώσουν την κλοπή
της προσωπικής σύνταξης και ακόμη περισσότερα. 

Την  αποχή τη μεταφράζουν ως αδιαφορία ή λευκή επιταγή
στην επίθεση στα δικαιώματα των συνταξιούχων. Οι  μέρες που
απομένουν είναι κρίσιμες για να φτάσουμε όλοι στην κάλπη. Η
φωνή της διεκδίκησης και του αγώνα να ακουστεί πιο δυνατά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κεντρικής Εφορευτικής Επι-
τροπής,

Οι εκλογές θα διεξαχθούν κατά τις ημέρες Δευτέρα 16.5.2022, 
Τρίτη 17.5.2022, Τετάρτη 18.5.2022, Πέμπτη 19.5.2022
και Παρασκευή 20.5.2022.

Στα γραφεία του Συλλόγου Χαλκοκονδύλη 37 8ος όροφος.

Στα περιφερειακά τμήματα θα διεξαχθούν την Παρασκευή
20.5.2022.

Στα κατά τόπους Εργατικά Κέντρα.

εΚλΟΓεΣ

Σταθμός στην εργατική - λαϊκή πάλη ενάντια στην ακρί-
βεια, στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την ελληνική εμ-

πλοκή.
Φέτος, εκτός από τις διεκδικήσεις για καλύτερους όρους δου-

λειάς και Συμβάσεις με αυξήσεις στους μισθούς, για μέτρα ου-
σιαστικής ανακούφισης από την ακρίβεια, οι εργαζόμενοι
διαδηλώνουν μαζικά ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, για
να σταματήσει τώρα κάθε ελληνική εμπλοκή.

Με την απεργία της Πρωτομαγιάς και τις δεκάδες συγκεντρώ-
σεις της Κυριακής, συνδικαλιστικές οργανώσεις, εργαζόμενοι,
μαζικοί φορείς δίνουν συνέχεια στους αγώνες που αναπτύχθη-
καν το προηγούμενο διάστημα και προετοιμάζουν την παρα-
πέρα κλιμάκωσή τους.

Στα γεγονότα της Θεσσαλονίκης αναφέρεται και το «ποιητικό
σύμβολο» της Πρωτομαγιάς, ο «Επιτάφιος» του Γιάννη Ρί-
τσου.

Τι έκανες, γιε μου, εσύ κακό; Για τους δικούς σου κόπους
την πλερωμή σου ζήτησες απ' άδικους ανθρώπους.
Δεν ήσουν ζήτουλας εσύ να πας παρακαλιώντας,
με τη γερή σου την καρδιά πήγες ορθοπατώντας...
Και να που ανασηκώθηκα· το πόδι στέκει ακόμα·
φως ιλαρό, λεβέντη μου, μ' ανέβασε απ' το χώμα.
Τώρα οι σημαίες σε ντύσανε. Παιδί μου εσύ κοιμήσου
και γω τραβάω στ' αδέρφια σου και παίρνω τη φωνή σου...
Γλυκέ μου εσύ δε χάθηκες, μέσα στις φλέβες μου είσαι.
Γιε μου, στις φλέβες ολουνών, έμπα βαθιά και ζήσε.

Έτσι γίνηκε η εχτέλεση των 200 ηρώων. ’Ετσι γιορτάστηκε η
Πρωτομαγιά στην Αθήνα, στο χρόνο 1944».

Και όταν ήρθαν χρόνοι «δίσεκτοι», πάλι η ηρωική στάση και η
θυσία των 200 δείχνει τον δρόμο.

...Κι αν πέσανε για το λαό, νικήσαν οι προδότες,
που τώρα εδώ κατάχρυσοι περνούν και μαγαρίζουν,
και τώρα πιο τους μάχονται και τους ξανασκοτώνουν!
Σιχαίνεσαι τους ζωντανούς; Μην κλαις τους σκοτωμένους!
Απ' τα ιερά τους κόκκαλα, πρώτη του Μάη και πάλι,
θα ξεπηδήσει ο καθαρμός κ' η λεφτεριά του ανθρώπου.
Κ' είναι χιλιάδες στην Ελλάδα όμοιοι Πανάγιοι Τάφοι.

(«Πρωτομαγιά 1944», Κώστας Βάρναλης)
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Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
«Η "Jet Tui" στην αγορά της Μεγάλης Βρετανίας παρου-

σιάζει αύξηση 100% σε σχέση με το 2019 των διαθέσιμων
θέσεων, πάνω από 1.100.000 θέσεις για Ελλάδα», «1,5 εκα-
τομμύριο διαθέσιμες θέσεις είχε το 2019 η "easy-jet", φέτος
έχει 4,4 εκατομμύρια για την Ελλάδα», «η TUI από τη Γερμα-
νία προσδοκά να φέρει 3 εκατομμύρια ταξιδιώτες φέτος στη
χώρα μας», «η Αμερική μέχρι τις 30 Νοεμβρίου θα φέρει με
απευθείας πτήσεις 470.000 ταξιδιώτες». «Βροχή» πέφτουν οι
ανακοινώσεις του υπουργείου Τουρισμού τις τελευταίες

μέρες, καθώς ξεκινάει η νέα σεζόν και μαζί με τα αεροπλάνα της ...TUI, απο-
γειώνονται και οι προσδοκίες των τουριστικών ομίλων για νέα ρεκόρ κερδο-
φορίας. 

Εκείνο που δεν μας λένε είναι σε τι μέγεθος θα απογειωθεί ο covid 19. 

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2022

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤE
ΤΟ SITE 

TOY ΣΥΛΛΟΓΟΥ

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



︎► Παναττικό Συλλαλητήριο
Με σύνθημα «Όλοι στους δρόμους ξεσηκωμός, να μην πεινάσει

ο λαός», ο σύλλογος μας συμμετείχε στο παναττικό συλλαλητήριο
με συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος και πορεία στο Υπουρ-
γείο Εθνικής Οικονομίας στο Σύνταγμα. Δεν αντέχουμε τις περικο-
πές και την ακρίβεια και απαιτούμε αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις

και απόδοση δώρων, αναδρομικών και του 0,5% του ΑΕΠ. .Διεκδι-
κούμε επίσης άμεση έκδοση των συντάξεων. Να σταματήσουν οι
περικοπές στα εφάπαξ. Άμεσες προσλήψεις γιατρών και νοσηλευ-
τών στα νοσοκομεία, να ανοίξουν αυτά που έχουν κλείσει.

︎► Συγκέντρωση - συζήτηση για τον ιμπεριαλι-
στικό πόλεμο
Ο σύλλογος μας πραγματοποίησε στις 17/3/2022 στο συνδικάτο

οικοδόμων συγκέντρωση- συζήτηση για τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο
και την συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτόν με ομιλητή τον Κατζιώτη
Ηλία μέλος της γραμματείας της ΕΕΔΥΕ. Στην συζήτηση επισημάν-
θηκε με τον ποιο κατηγορηματικό τρόπο ότι οι λαοί βιώνουν έναν
ακόμα οδυνηρό ιμπεριαλιστικό πόλεμο, με την απαράδεκτη εισβολή
της Ρωσίας στην Ουκρανία που έχει οδηγήσει στην κατάληψη ενός

σημαντικού μέρους της χώρας. Το σύνθημα «Οι ιμπεριαλιστές τη
Γη ξαναμοιράζουν, με των λαών το αίμα τα σύνορα αλλάζουν». το-
νίζει την σύγκρουση των αστικών τάξεων, και τον ανταγωνισμό των
ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ με τη Ρωσία στο ουκρανικό έδαφος και την ευ-
ρύτερη περιοχή επιβεβαιώνοντας πως ανεξάρτητα από τις φάσεις
που περνούν οι στρατιωτικο-πολιτικοί σχεδιασμοί, οι ελιγμοί, η επι-
στράτευση προσχημάτων από τη μια και την άλλη πλευρά, αυτό που
έβαλε τη σφραγίδα στις εξελίξεις είναι οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνι-
σμοί που σημαδεύουν το καπιταλιστικό σύστημα.
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Με ένα πενθήμερο κινητοποιήσεων
από τις 11 έως 15 Απρίλη και

εννέα περιφερειακές συγκεντρώσεις
από τον Εβρο μέχρι την Κρήτη, οι Συ-
νεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργα-
νώσεις, κλιμάκωσαν  την πάλη τους
ενάντια στην πολιτική που πυροδοτεί
την ακρίβεια και κατατρώει τα πενιχρά
εισοδήματα των συνταξιούχων.

Στο αγωνιστικό τους κάλεσμα οι Συ-
νεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργα-
νώσεις σημειώνουν: «Είμαστε ξανά στο
ιερό πεζοδρόμιο του αγώνα και διεκδι-
κούμε ό,τι έχουμε πληρώσει με τη
δουλειά μας. Δεν χρωστάμε σε κανέ-
ναν, δεν δανειστήκαμε, δεν μας χαρίστηκε τί-
ποτα.

Οσοι μέχρι σήμερα κυβερνήσατε είστε όλοι
υπεύθυνοι για την καταστροφή μας. Αρκετά
έχετε ταλαιπωρήσει τους πραγματικούς παρα-
γωγούς του πλούτου με τις κοροϊδίες, τις ψεύ-
τικες υποσχέσεις, τα ψίχουλα που μοιράζετε
και τις στημένες αντιπαραθέσεις σας, για να
υποδαυλίζετε διαφορές, που εσείς έχετε δημι-
ουργήσει ανάμεσα στους ταλαιπωρημένους,
για να εξαγοράζετε ψήφους και θύματα σε
κάθε εκλογές, για να συνεχίζετε τη δική μας

καταστροφή και αυτή των παιδιών μας».
Αναδεικνύοντας τον νέο κύκλο αγώνων που

οργανώνουν και το περιεχόμενό τους, τονίζουν
χαρακτηριστικά: «Δεν αντέχουμε τις περικοπές.
Δεν αντέχουμε την ακρίβεια. Απαιτούμε να
ζήσουμε με τις συντάξεις που πληρώσαμε και
τις περικόψατε, και όχι με τα ψίχουλα της κο-
ροϊδίας.

Δώστε τώρα αυξήσεις σε όλες τις συντά-
ξεις, αποδώστε τα πληρωμένα Δώρα μας, τα
αναδρομικά, το 0,5% του ΑΕΠ.

Να εκδοθούν άμεσα οι συντάξεις μας, να

σταματήσει η κοροϊδία με τα λογισμικά
και τις ιδιωτικές εταιρείες που τα δια-
χειρίζονται, να σταματήσουν οι περικο-
πές στα εφάπαξ.

Να αποδοθούν τώρα οι παρακρατη-
μένες συνδρομές στις συνδικαλιστικές
οργανώσεις.

Να γίνει άμεσα πρόσληψη γιατρών
και νοσηλευτών στα νοσοκομεία, να
ανοίξουν αυτά που έχουν κλείσει. Να
δημιουργηθούν παντού δημόσιες δο-
μές οίκων ευγηρίας.

Να καταργηθούν η αντεργατική -
αντιλαϊκή - αντιασφαλιστική νομοθε-
σία και η φοροληστεία.

Να ανακεφαλαιοποιηθούν τώρα τα ασφαλι-
στικά μας ταμεία».

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΜΕ ΒΙΑΙΑ ΜΕΣΑ 

Ακούω τύμπανα πολέμου,
όρνια απειλητικά.
Ώρα την ώρα περιμένουν
να μακελέψουν το ντουνιά.

Είναι συμφέροντα στη μέση
που δεν τα βάνει ανθρώπου νους
και η ζωή πάει πεσκέσι
σε πλουτοκράτες λιγοστούς. 

Δεν έχουν τέλος οι πολέμοι
από τους καπιταλιστές.
Στο αίμα είναι βουτηγμένοι
ιμπεριαλιστές - ληστές.

Πυραύλους, τανκς, αεροπλάνα,
χρυσοπληρώνουν οι λαοί.
Σύντροφε Βάρναλη, μας το ’πες
ποιοί μας το κλέβουν το φαΐ.

Αυτοί που κάνουν τους πολέμους
στήνουν καλά το σκηνικό
και νικητές και νικημένους
ντοπάρουν πριν το μακελειό.

Αυτοί που κάνουν τους πολέμους
αφ’ υψηλού, είν’ ασφαλείς.
Αλίμονο στους σκοτωμένους,
αλίμονο στους αφελείς.

*Καρλ Φον Κλαούζεβιτς
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Υπεύθυνος έκδοσης 
Ιωάννης Αθανασίου

• Πρωτομαγιά και Παναγόπουλος
της ΓΣΕΕ
Τον Παναγόπουλο της ΓΣΕΕ επέλεξε η «Εφη-

μερίδα των Συντακτών» ως βασικό αρθρο-
γράφο της ανήμερα της Πρωτομαγιάς!
Ασχολίαστο... Οχι όμως και αυτά που γράφει
ο πρόεδρος της ηγετικής ομάδας της ΓΣΕΕ με
αφορμή την κορυφαία μέρα της παγκόσμιας
εργατικής τάξης. Για παράδειγμα: Τι είναι για
την πλειοψηφία της ΓΣΕΕ ο νόμος Χατζηδάκη
και το φακέλωμα που επιχειρείται με το «Ηλε-
κτρονικό Μητρώο» των συνδικαλιστικών ορ-
γανώσεων; Σύμφωνα με τον Παναγόπουλο,
τίποτα περισσότερο από «πρόχειρες παρεμ-
βάσεις δίχως σχεδιασμό, στη λογική "κάνοντας
και βλέποντας", υποκινούμενες πολλές φορές
από ιδεοληψίες και δογματισμούς». Οχι βέ-
βαια μια καλά σχεδιασμένη παρέμβαση κρά-
τους και εργοδοσίας, για τον ακόμα
μεγαλύτερο έλεγχο του συνδικαλιστικού κινή-
ματος, που η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ τους προ-
σφέρει - έτσι κι αλλιώς - απλόχερα. Τι άλλο
μας είπε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ ανήμερα της
Πρωτομαγιάς; Οτι τα συνδικάτα δεν μπορεί
πλέον να λειτουργούν με τις «παραδοσιακές»
δομές και ότι χρειάζονται «διαδραστικές ψη-
φιακές πλατφόρμες, μέσα από τις οποίες
μπορούν να προωθούνται η ψηφιακή και η οι-
κονομική δημοκρατία και η κουλτούρα του δη-
μοκρατικού διαλόγου (...) θα ακούγεται και η
φωνή των ασυνδικάλιστων εργαζομένων». Τι

διαφορετικό προτείνει η κυβέρνηση
με τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες
και το Μητρώο που νομοθέτησε
πρόσφατα; Απολύτως τίποτα!
Φέρνει μάλιστα ο Παναγόπουλος
και το παράδειγμα των social
media, που «λειτουργούν ως τερά-
στιος μοχλός δυνάμεων και μπο-
ρούν να οδηγήσουν σε μποϊκοτάζ,
να στηλιτεύσουν συμπεριφορές
στελεχών εταιρειών, ακόμη και να
προκαλέσουν την παρέμβαση της
εκάστοτε κυβέρνησης». Να λοιπόν
πώς «οραματίζεται» η πλειοψηφία
της ΓΣΕΕ τα συνδικάτα, αξιοποιών-
τας πραγματικές δυσκολίες και εμ-
πόδια που υπάρχουν σήμερα στην

οργάνωση των εργαζομένων, για τα οποία
όμως μοιράζεται τις ίδιες ευθύνες με την ερ-
γοδοσία και το κράτος της: Ως μια «λέσχη» κα-
ταγγελιών και «διαμαρτυρίας» του πλη κτρο-
λογίου, μακριά από την αναγκαία οργάνωση
στους χώρους δουλειάς, όπου η τεχνολογία
μπορεί να βοηθήσει καθοριστικά. Θέλουν ένα
συνδικαλιστικό «κίνημα» - ανάχωμα στη σύγ-
κρουση που είναι αναγκαίο σήμερα να δυνα-
μώσει ανάμεσα στους εργαζόμενους, στην
εργοδοσία και το κράτος της, στους οποίους
η συνδικαλιστική πλειοψηφία απλώνει δίχτυ
προστασίας, υιοθετώντας πλήρως τα επιχει-
ρήματά τους:

• Δεν στέκει...
Στις «δημοκρατικές» και «φιλελεύθερες»

ΗΠΑ, οι γυναίκες και συνολικά τα ζευγάρια
βρίσκονται αντιμέτωπα με τον κίνδυνο να
απαγορευτούν οι αμβλώσεις, γυρίζοντας πολ-
λές δεκαετίες πίσω ακόμα και αυτήν την
αστική νομοθεσία, που κατοχύρωνε στοιχει-
ώδεις ελευθερίες και δικαιώματα. Στις «δημο-
κρατικές» και «φιλελεύθερες» ΗΠΑ - όπως και
σε όλο τον «δυτικό» κόσμο - θεωρείται είδηση
πρώτου μεγέθους η συγκρότηση συνδικαλι-
στικών οργανώσεων σε πολυεθνικά μονοπώ-
λια, όπως τα «Starbucks» ή η «Amazon», όπου
η εργοδοσία εξαντλεί κάθε «νόμιμο» και «μη
νόμιμο» μέσο για να αποτρέψει την ίδρυση
συνδικάτων. 

Tα «αλιεύσαμε»
και σας τα

προσφέρουμε


