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Μ

ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ε την «νέα δέσμη μέτρων» για
την ακρίβεια στην Ενέργεια που
ανακοίνωσε η κυβέρνηση, διαφημίζοντας χωρίς καμιά ντροπή τα ...αντανακλαστικά της απέναντι στον πληθωρισμό,
που για τον μήνα Μάη
άγγιξε ρεκόρ 28ετίας,
φτάνοντας στο 11,3%,
πιστεύει ότι έτσι μπορεί να κοροϊδέψει, για
ακόμη μια φορά τους
συνταξιούχους και τα φτωχά λαϊκά
στρώματα. Αν κρίνει κανείς από την
απόδοση των «πακέτων», όπως το
μνημειώδες 40ευρω για τη βενζίνη
τριών μηνών (!) δεν είναι δύσκολο να
προβλέψει ότι όλα τα εξαγγελθέντα
μέτρα θα είναι σταγόνα στον ωκεανό
της τεράστιας αιμορραγίας που υφίσταται το εργατικό - λαϊκό εισόδημα
εξαιτίας των απανωτών αυξήσεων
στην Ενέργεια και σε όλα τα βασικά
αγαθά.
Προσθέτοντας κανείς σε όλα αυτά
τα νέα πεδία κερδοφορίας που ανοίγει
ο πόλεμος για τμήματα της αστικής
τάξης, όπως οι εφοπλιστές, με τη μεταφορά του αμερικανικού LNG, οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι, με την
επένδυση σε ενεργειακές υποδομές
και άλλα, τότε αντιλαμβάνεται πλήρως
γιατί το κεφάλαιο βλέπει τη λεγόμενη
«ενεργειακή κρίση» και τον πόλεμο
ως «ευκαιρία», την ώρα που ο λαός
βουλιάζει ολοένα και περισσότερο
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.
Δεν βιώνουν, λοιπόν, με τον ίδιο
τρόπο βιοπαλαιστές και αφεντικά τα
απόνερα της «πράσινης (καπιταλιστικής) ανάπτυξης» και του ιμπεριαλιστικού πολέμου.
Είτε με επιδόματα - ψίχουλα (που
από άλλη τσέπη θα πληρώσει ο λαός)
είτε με χαράτσια στην ...«υπερκατανάλωση», η ακριβή Ενέργεια θα συνεχίσει να τροφοδοτεί τα κέρδη των ομίλων και να κατατρώει το λαϊκό εισόδημα, επιβεβαιώνοντας ότι όσο ο αριθμητής θα γράφει «Ενέργεια - εμπόρευμα», «απελευθέρωση» και «πράσινες»
μπίζνες, τόσο ο παρονομαστής θα
είναι η ακρίβεια και η ενεργειακή φτώχεια για τον λαό. Μόνο σε σύγκρουση
με αυτήν τη στρατηγική, διεκδικώντας
αυξήσεις στους μισθούς και
μέτρατης
ανάδειξη
πραγματικής
ανακούφισης,
μπορεί
να
α
πάρει ανάσα ο λαός, να ανοίξει ο δρόμος για φτηνή, επαρκή και «καθαρή»
Ενέργεια στην υπηρεσία των λαϊκών
αναγκών.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
Κορυφαίος σταθμός στη δράση των Συνταξιούχων
και την οργάνωση της πάλης, για την υπεράσπιση
των δικαιωμάτων μας
σ
ζ

δ

τον αριθµό 165
που

αυξήσεις στις συντάξεις και κατοχύρωση
µ

επιχειρούν να τους διασπάσουν,

λο το προηγούμενο διάστημα, με εντατικούς
Ό
ρυθμούς πραγματοποιήθηκαν από τα κατά τόπους σωματεία των συνταξιούχων, ενημερωτικές

που είναι σήμερα. Άμεση έκδοση συντάξεων και
να σταματήσει η κοροϊδία με τα λογισμικά και τις
ιδιωτικές εταιρείες που τα διαχειρίζονται, να
σταματήσουν οι περικοπές στα εφάπαξ.
συγκεντρώσεις, κλιμακώνοντας τις παρεμβάσεις
τους, ιδιαίτερα για τα προβλήματα της Υγείας, ενώ • Να αποδοθούν τώρα οι παρακρατημένες συνπροηγήθηκαν μια σειρά από περιφερειακές συσκέδρομές στις συνδικαλιστικές οργανώσεις.
ψεις για την επιτυχία της πανελλαδικής κινητοποί- • Να γίνουν προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών
ησης.
στα νοσοκομεία, να ανοίξουν αυτά που έχουν
Οι συνταξιούχοι με την μαζική, δυναμική συγκένκλείσει. Να δημιουργηθούν παντού δημόσιες
τρωσης μας βροντοφωνάξαμε ενάντια στις περικοδομές οίκων ευγηρίας.
πές και την ακρίβεια, διεκδικώντας «να ζήσουμε με
τις συντάξεις και με τη 13η και 14η σύνταξη, που τις • Να καταργηθούν η αντεργατική - αντιλαϊκή - αντιασφαλιστική νομοθεσία και η φοροληστεία. Να
κρατήσεις
για την μας
υγεία
των σηπληρώσαμε
με τη δουλειά
καιστο
τις ύψος
περικόψανε.
το κέρδος.
Οι εντολές
παρθούν
άμεσα μέτρα
προστασίας
από την τους
ακρίΟχιµμε τα ψίχουλα της κοροϊδίας».
πβεια.
Ειδικότερα, διεκδικούμε «να δοθούν τώρα που η
ακρίβεια τσακίζει κόκαλα, και όχι το 2023, αυξή- • Να ανακεφαλαιοποιηθούν τώρα τα ασφαλιστικά
μας ταμεία.
σεις σε όλες τις συντάξεις, κύριες και επικουρικές,
σε όλο το ποσό των καταβαλλόμενων συντάξεων, • Όχι στον καταστρεπτικό ιμπεριαλιστικό πόλεμο
μαζί με το ποσό της λεγόμενης προσωπικής διαμε την βάρβαρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουφοράς.
κρανία, απαιτούμε να σταματήσει κάθε εμπλοκή
της χώρας μας.
• Κατώτατη σύνταξη στα 650 ευρώ από τα 384

ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΝΤΡΟΠΗ
κατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι περιμένουν
χρόνια να λάβουν τις πενιχρές συντάξεις τους,
E
και το πρόβλημα διαιωνίζεται από κυβέρνηση σε

κυβέρνηση και από υπουργό σε υπουργό.
Χωρίς καμιά ντροπή ο υπουργός μιλώντας σε συνέδριο για την Ασφάλιση, όπου διάνθισε το κυβερνητικό αφήγημα περί «αποτελεσματικότητας» των
κυβερνητικών πολιτικών με «αυξήσεις στις συντάξεις» που θα δοθούν το 2023. Τα επαναλαμβάνει
χωρίς ντροπή στα 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους,
οι οποίοι «πληρώνουν» κάθε χρόνο περί τα 8,5 δισ.
ευρώ για τις περικοπές που τους επιβλήθηκαν εδώ
και 10 χρόνια. Μόνο η οριστική περικοπή της 13ης
και 14ης σύνταξης τους αφαιρεί 4,4 δισ. ευρώ ετησίως, ενώ η κατάργηση του ΕΚΑΣ αφαιρεί από τους
χαμηλοσυνταξιούχους άλλα 850 εκατομμύρια ευρώ

κάθε χρόνο.
Οσο για τις αυξήσεις που διαφημίζει ο υπουργός
για το 2023, αυτές για τη συντριπτική πλειοψηφία
θα είναι μόνο λογιστικές, καθώς θα λειτουργήσει η
λεγόμενη «προσωπική διαφορά» που νομοθέτησε ο
ΣΥΡΙΖΑ και διατήρησε η ΝΔ ως κυβέρνηση. Αλλά και
οι ελάχιστοι συνταξιούχοι που θα δούνε κάποια
χρηματική αύξηση, αυτή θα είναι μόνο ονομαστική,
αφού ο καλπάζων πληθωρισμός και η ακόμα μεγαεργαλείο που
λύτερη ακρίβεια σε βασικά αγαθά την έχουν ήδη
ξ
εξανεμίσει. Ανθρακες λοιπόν ο «θησαυρός» για
τους συνταξιούχους, που δεν πιάνονται κορόιδα
από τις κυβερνητικές εξαγγελίες, καθώς ξέρουν
ότι ακόμα και τα ελάχιστα που αναγκάζεται να
εξαγγείλει η κυβέρνηση είναι αποτέλεσμα του οργανωμένου αγώνα που συνεχίζεται.

Π.Σ.Σ. ΔΕΚΟ Τ ΡΑΠ ΕΖΩΝ
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ
ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Κ.ΕΦ.Ε.)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή,
H
ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των
αρχαιρεσιών του συλλόγου μας. Παρά

τα εμπόδια που έβαζαν ασθένειες,
αποστάσεις και ο φόβος του covid, η
συμμετοχή των συναδέλφων ήταν σημαντική, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ακόμη μεγαλύτερη
προσπάθεια και δυναμική στην διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας.
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ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΑΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΛΑΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΟΥΦΑΡΙΤΣΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΔΑΡΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΗΓΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΔΡΙΜΑΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΟΝΤΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΖΑΚΟΣ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΣΙΤΖΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΟΥΧΟΥΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
3 ΖΙΑΒΡΑ
ΠΕΤΡΟΥΛΑ
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ΓΙΑ ΟΣΙΚΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΟΥΦΑΡΙΤΣΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΣΑΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΛΑΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΡΗΓΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΟΝΤΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΟΥΧΟΥΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΓΑΣ)
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1 ΝΟΥΦΑΡΙΤΣΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
2 ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
3 ΒΡΥΩΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟ
4 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5 ΤΣΑΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
6 ΚΛΑΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
7 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
8 ΚΑΖΑΚΟΣ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
9 ΔΑΡΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10 ΔΡΙΜΑΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
11 ΜΠΟΥΝΤΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
12 ΧΟΥΧΟΥΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13 ΠΟΝΤΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
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ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΘΗΝΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΚΛΑΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΟΥΦΑΡΙΤΣΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΟΝΤΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΖΑΚΟΣ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙ. ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΣΑΦΟΥΡΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΣΑΒΔΑΡΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΟΥΡΒΑΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΓΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1 ΣΑΦΟΥΡΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
2 ΤΣΑΒΔΑΡΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΥΒΕΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕΛΙΩΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΡΑΝΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΙΖΟΥΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΓΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1 ΜΠΟΡΑΝΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2 ΚΟΥΒΕΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΛΕΜΟΝΙΑΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΜΙΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1 ΚΥΡΙΑΖΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2 ΤΣΙΜΠΕΡΗ
ΒΕΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1 ΛΑΖΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
2 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4 ΧΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
5 ΛΙΟΥΜΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1 ΛΑΖΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ

ΤΡΙΑΤΑΤΙΚΟΙ
80 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΙΚΗΦΟΡΑ ΑΠΕΡΓΙΑ
ε αφορμή τη νικηφόρα απεργία των «Τριατατικών», δημοM
σιεύουμε αποσπάσματα από τις τοποθετήσεις των μελών
μας, Αδριανού Μπούκουρη και Βασίλη Βήττου, με περιεχόμενο

αυτό το γεγονός.
Ποιοί ήταν οι Τριατατικοί; Τι ξεχωριστό είχε η απεργία τους
το 1942;
Α. Μπούκουρης: Τριατατικοί ήταν οι εργαζόμενοι όλων των
ειδικοτήτων της εποχής στα Ταχυδρομεία - Τηλεφωνεία - Τηλεγραφεία (ΤΤΤ). Από την υπηρεσία αυτή, που η λειτουργία της
ξεκίνησε τη δεκαετία του 1920, πήραν το «όνομά» τους οι εργαζόμενοι και έμειναν στην ιστορία ως «Τριατατικοί»….
Β. Βήττος: Η απεργία των Τριατατικών, τον Απρίλη του 1942,
έμεινε στην Ιστορία ως η πρώτη νικηφόρα απεργία στην τότε
κατεχόμενη Ευρώπη. Είχε προηγηθεί η «απεργία του Φλεβάρη»
στην Ολλανδία που ήταν η πρώτη απεργία στην ευρωπαϊκή
ήπειρο. Οταν οι ναζί φαίνονταν ανίκητοι σε όλα τα πολεμικά
μέτωπα στην Ευρώπη, όταν «όλα τα 'σκιάζε η φοβέρα και τα
πλάκωνε η σκλαβιά», οι εργάτες στα ΤΤΤ σήκωσαν το ανάστημά
τους και νίκησαν, κερδίζοντας αυξήσεις 300% στα μεροκάματά
τους, καθώς και ανάκληση όλων των ποινών που είχαν επιβληθεί στους συλληφθέντες απεργούς. Απέδειξαν στην πράξη
τη δύναμη της οργανωμένης εργατικής τάξης…..
Η απεργία είχε κηρυχτεί παράνομη κι όποιος απεργούσε τιμωρούνταν με την ποινή του θανάτου. Τι οδηγεί απλούς ανθρώπους της δουλειάς σε εκδηλώσεις μαζικού ηρωισμού;
Α. Μπούκουρης: Πρέπει να πάρουμε υπόψη μας τις συνθήκες
της Κατοχής. Ο λαός αντιμετώπισε τον φοβερό χειμώνα του
1941 - 1942, την πείνα σε τρομακτικές διαστάσεις, με αποτέλεσμα τον θάνατο 65.000 ανθρώπων μόνο στην Αθήνα και τον
Πειραιά. Ο καθημερινός αγώνας για την εξασφάλιση τροφής
ήταν μαρτύριο, οι μαυραγορίτες οργίαζαν και γέμιζαν τα θησαυροφυλάκιά τους πουλώντας πανάκριβα τα στοιχειώδη της
επιβίωσης.
… Όλα αυτά πραγματοποιήθηκαν κάτω από την απειλή των
όπλων των κατακτητών, των δυνάμεων «ασφαλείας» της δοσιλογικής κυβέρνησης. Ο γίγαντας λαός άρχισε να σηκώνει κεφάλι, να βλέπει τη δύναμή του. Η λιποθυμία ενός υπαλλήλου
στο κεντρικό ταχυδρομείο ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, η σπίθα που άναψε την πυρκαγιά. Ανάμεσα στον θάνατο
από την πείνα και στο να αντικρίσουν τον θάνατο από τα όπλα
των κατακτητών και των οργάνων τους, προτίμησαν το δεύτερο…..
Ψωμί και λευτεριά ήταν τα αιτήματα του αγώνα των Τριατατικών. Ακρίβεια και πόλεμος τα μεγάλα προβλήματα των
ημερών μας. Υπάρχει σύνδεση μεταξύ τους;
Β. Βήττος: Οι Τριατατικοί μέσα στην πάλη πρόβαλαν ότι ο
αγώνας για το ψωμί ήταν αλληλένδετος με τον αγώνα για τη
λευτεριά. Συνειδητοποίησαν δηλαδή ότι η ίδια αιτία που τους
στερούσε το ψωμί, η ίδια αιτία τούς στερούσε και τη λευτεριά.
Αυτό το μεγάλο συμπέρασμα ήταν το καθοριστικό στοιχείο που
φλόγισε τις καρδιές των μαχόμενων απεργών. Οι Τριατατικοί
πήραν οι ίδιοι τη σωτηρία τους στα χέρια τους, οργάνωσαν «από
τα κάτω» απεργίες, διαδηλώσεις, συγκρούσεις. Δεν περίμεναν
καμία λύση «από τα πάνω», αλλά με τον αγώνα τους κατάφεραν να επιβάλουν το δίκιο τους, να υπερασπιστούν την ίδια τη
ζωή τους. Αψήφησαν τον ίδιο το θάνατο και ρίχτηκαν στον
αγώνα. Και σήμερα, το μεγάλο συμπέρασμα που μπορεί να δυναμώσει τον αγώνα απέναντι στην ακρίβεια από τη μια και στον
πόλεμο από την άλλη, είναι ότι η ίδια αιτία που γεννά την ακρίβεια, η ίδια αιτία γεννά και τον πόλεμο, ο οποίος με τη σειρά
του - εκτός από το να ματώνει τους λαούς - γιγαντώνει κι άλλο
την ακρίβεια στο ρεύμα, στα καύσιμα, στα τρόφιμα, «ματώνοντας» το λαϊκό εισόδημα. Τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων,
οι ανταγωνισμοί των ιμπεριαλιστικών μπλοκ, το σύστημα της
εκμετάλλευσης είναι ο μεγάλος ένοχος και εκεί που πρέπει να
κατευθυνθεί η πάλη σήμερα….
Τι μηνύματα στέλνουν οι Τριατατικοί στους σημερινούς εργαζόμενους στις Τηλεπικοινωνίες, στην Πληροφορική και στα
Ταχυδρομεία - Ταχυμεταφορές;
Α. Μπούκουρης: Ο Απρίλης 1942, με την πρώτη νικηφόρα
απεργία στην κατεχόμενη Ευρώπη, το μήνυμα που έστειλε σε
όλη την κατεχόμενη Ευρώπη, στους εργαζόμενους που εργάζονταν κάτω από την απειλή του όπλου των ναζιστικών στρατευμάτων, είναι σημαντική παρακαταθήκη στην ιστορία του
εργατικού κινήματος στη χώρα μας.
Σήμερα, με την εργατική τάξη αντιμέτωπη με την πιο σφοδρή
επίθεση του κεφαλαίου, η παρακαταθήκη αυτή έχει ιδιαίτερη
σημασία, γιατί όλα τα πυρά κυβέρνησης - κεφαλαίου - εργοδοτικού συνδικαλισμού στοχεύουν στην υποταγή των εργαζομένων στις ράγες των συμφερόντων του κεφαλαίου. Ξορκίζουν
την ταξική πάλη, συκοφαντούν όσους δεν θέλουν να «λογικευτούν» στα «θέλω» του κεφαλαίου, τους «συμβουλεύουν» να
τα βρουν με την εργοδοσία, τους καλούν «να μη ζητούν πολλά
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ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

︎► ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για το ΛΕΠΕΤΕ

Με την υπ αριθ. 431/2022 απαράδεκτη όσο και προκλητική απόφαση η ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε νόμιμη την, με τους ν. 4618/2019
και 4680/2020 των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ αντίστοιχα, υπαγωγή των δικαιούμενων μηνιαίας παροχής συνταξιούχων, νυν και
μελλοντικών, της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΤΕ) από
τον λογαριασμό επικούρησης ΛΕΠΕΤΕ στο ΕΤΕΑΕΠ, με ταυτόχρονη περικοπή κατά 50% της δικαιούμενης καταβολής, ενώ σύμφωνα με τον ν. 4680/2020 της ΝΔ επίκειται περαιτέρω μείωση από
το τέλος του 2024 κατά 70%.
Με την απόφασή του αυτή το ΣτΕ νομιμοποιεί:
Α) Την παράνομη παρέμβαση της κυβέρνησης σε μια ιδιωτικού
δικαίου συμφωνία μεταξύ Τράπεζας, εργαζόμενων και συνταξιούχων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ίδια την απόφαση του ΣτΕ,
προκειμένου να βγάλει από την δύσκολη θέση την ΕΤΕ, να την
απαλλάξει από την υποχρέωση χρηματοδότησης του ΛΕΠΕΤΕ, μεταφέροντας το πρόβλημα στο ΕΤΕΑΕΠ και στις πλάτες των υπόλοιπων συνταξιούχων ασφαλισμένων σε αυτό, αλλά και στις πλάτες
των συνταξιούχων της ΕΤΕ των οποίων περιέκοψε τις παροχές.
Β) Αθωώνει την ΕΤΕ για τις παρανομίες της στην οικονομική διαχείριση του ΛΕΠΕΤΕ, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση
ελλειμμάτων και την απαλλάσσει από τις ευθύνες της και τις υποχρεώσεις της απέναντι σε εργαζόμενους και συνταξιούχους του ΛΕΠΕΤΕ.
Αποδεικνύεται έτσι για άλλη μια φορά ότι, στο αστικό πολιτικό
σύστημα, οι κυβερνήσεις αξιοποιούν τη δικαιοσύνη και τις αποφάσεις της ως εργαλείο υλοποίησης αντισυνταξιουχικών και αντιλαϊκών πολιτικών, πάντα σύμφωνα με τα συμφέροντα του μεγάλου
κεφαλαίου και των Τραπεζών. Υπάρχουν άλλωστε πάρα πολλά παραδείγματα προηγούμενων αποφάσεων του ΣτΕ, που δικαίωσαν
και όλους τους άλλους νόμους, με τους οποίους περικόπηκαν κύριες και επικουρικές συντάξεις.
Το παράδειγμα αυτό του ΛΕΠΕΤΕ –ιδιωτικό κεφαλαιοποιητικό
ταμείο- καταδείχνει πως δεν έχουν καμία αξία οι διαβεβαιώσεις της
κυβέρνησης για το νέο κεφαλαιοποιητικό σύστημα των επικουρικών συντάξεων, ότι το κράτος εγγυάται τις παροχές από τις επισφαλείς επενδύσεις
των «ατομικών κουμπαράδων» των
ασφαλισμένων στο τζόγο του χρηματιστηρίου και των ασφαλιστικών εταιρειών.
Επιβεβαιώνεται απόλυτα η εκτίμηση και θέση του αγωνιστικού
συνταξιουχικού κινήματος, στο οποίο είναι ενταγμένος ο σύλλογός
μας, ότι μόνο οι αγώνες αποτελούν απάντηση στις αντεργατικέςαντιασφαλιστικές πολιτικές, βάση διεκδίκησης των αιτημάτων μας
και στην κατεύθυνση αυτή θα συνεχίσουμε.

► ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Το δυναμικό παρών στην
κινητοποίηση έξω από το
ΕΦΚΑ Καλαμάτας έδωσαν οι
συνταξιούχοι τού συλλόγου
μας μέσα από την επιτροπή
αγώνα συνταξιούχων Μεσσηνίας διεκδικώντας άμεσα
μέτρα για τη στήριξη της λειτουργίας του ΤΟΜΥ Καλαμάτας, που να ικανοποιούν τις
ανάγκες των εργαζομένων
και του λαού της πόλης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ της
Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ,
«Πανσυνταξιουχικός Αγώνας» στην
ηλεκτρονική μορφή στο site της
Ομοσπονδίας.

Από την Πανελλαδική Συγκέντρωση στα Προπύλαια στις 24 Ιουνίου 2022.

Από τη συγκέντρωση των συναδέλφων του Παραρτήματος Δ. Πελοποννήσου.
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ΜΕ ΣΚΙΤΣΑ
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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟY ΠΑΜΕ
Συνεχίζουμε πιο αποφασιστικά! Οι αποφάσεις να γίνουν όπλο για κάθε συνδικάτο
ομόφωνη έγκρισή της από τους αντιπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων που
συμμετείχαν.
Με το σύνθημα "Στην οργάνωση η δύναμη,
στον αγώνα η ελπίδα" συνεχίζουμε πιο δυνατά, πιο αποφασιστικά!».
Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο (ΠΑΜΕ),
δεν είναι μια άλλη ΓΣΕΕ, δεν είναι συνδικαλιστική παράταξη.
Στην ανακοίνωση της Επιτροπής Πρωτοβουλίας γραφόταν, (…) «έχουμε συστρατευτεί και
διαμορφώνουμε προϋποθέσεις κοινής ταξικής πορείας, εκλεγμένα συνδικαλιστικά στελέχη που προερχόμαστε από διάφορες
παραταξιακές αντιλήψεις, με ιδεολογικές και
πολιτικές διαφορές που όμως αποδεχόμαστε,
συμφωνούμε και δεσμευόμαστε ότι η διέξοδος για την αναζωογόνηση του Συνδικαλιστικού Κινήματος βρίσκεται στην ενίσχυση της
ταξικής γραμμής και στην ήττα των αντιλήψεων της συναίνεσης, της υποταγής και του
συμβιβασμού.»

«Ολοκληρώθηκαν μέσα σε κλίμα αισιοδοξίας και ελπίδας οι εργασίες της Πανελλαδικής Σύσκεψης του ΠΑΜΕ που πραγματοποιήθηκε στη Δραπετσώνα με τη συμμετοχή
2.000 αντιπροσώπων από 506 συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ξεχωριστή σημασία για την
Πανελλαδική Σύσκεψη είχε η συμμετοχή 31
ξένων αντιπροσωπειών από 19 χώρες.
Από τις εργασίες της 2ήμερης Πανελλαδικής
Σύσκεψης επιβεβαιώθηκε ακόμα πιο ζωντανά
και καθαρά ο χαρακτήρας του ΠΑΜΕ. Το περιεχόμενο από τις ομιλίες δεκάδων συναδέλφων
κατέγραψε για μία ακόμα φορά πως το ΠΑΜΕ
είναι ταξικό μέτωπο Σωματείων, Εργατικών
Κέντρων, Ομοσπονδιών, Επιτροπών Αγώνα και
συνδικαλιστών που αντλεί τη δύναμη και το
κύρος του από την καθημερινή και αταλάντευτη παρουσία του μέσα από τη δράση στους
κλάδους και τους χώρους δουλειάς.
Η εικόνα των εκατοντάδων νέων σε ηλικία
συνδικαλιστών και συνδικαλιστριών, πρωτοπόρων οργανωτών της πάλης των συναδέλφων
τους, οι οποίοι γέμισαν δύο μέρες τη Δραπετσώνα με ζωντάνια, ενθουσιασμό, είναι απόδειξη πως το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα
είναι ελπίδα, είναι το μέλλον.
Όπως ελπίδα είναι και τα νέα Συνδικάτα που
συμμετείχαν στην Πανελλαδική Σύσκεψη για
πρώτη φορά, ενώνοντας την πείρα και τη
δράση τους με τα Συνδικάτα που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ. Η προσπάθεια όλων των
προθύμων που σταθερά όλα τα προηγούμενα
χρόνια, αλλά και μπροστά στη Σύσκεψη προσπαθούσαν να συκοφαντήσουν και να δημιουργήσουν φραγμό στην επαφή εργαζομένων
και σωματείων με το ΠΑΜΕ, να υψώσουν τείχος σε δυνάμεις που προβληματίζονται, που
αγωνίζονται, που αγωνιούν για το μέλλον του
κινήματος, δεν πέρασε!
Το ΠΑΜΕ είναι εγγύηση σήμερα για ένα κίνημα χειραφετημένο από τους επιχειρηματικούς ομίλους και τις κυβερνήσεις τους. Οι
αποφάσεις της Πανελλαδικής Σύσκεψης πρέπει και μπορούν να γίνουν όπλο για το κάθε
Συνδικάτο, για να περάσει ο διεκδικητικός αγώνας σε πιο αναβαθμισμένο επίπεδο, για να μη
μείνουμε απροετοίμαστοι στη νέα κρίση, για
να μη γίνουμε κρέας στα κανόνια των ιμπεριαλιστών και παιχνίδι τους πάνω στους δρόμους
των ανταγωνισμών τους.
Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με την ανάδειξη της νέας Γραμματείας του ΠΑΜΕ και την

Κατάθεση στεφάνου από το Παράρτημα Θεσσαλονίκης στις 9 Μάη, ημέρα της Απελευθέρωσης της
Ευρώπης από τον φασισμό - ναζισμό και το τέλος
του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
Οι δεκάδες Επιχειρηματίες που χρωστάνε στο
Δημόσιο
εκατομμύρια
ευρώ είναι η καλύτερη
απόδειξη ότι τα λεφτά τα
έφαγαν μισθωτοί και συνταξιούχοι. Stickers for
the Masses
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