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23ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας: Περήφανος, Πλούσιος 
Αγωνιστικός Απολογισμός- Ενθουσιασμός και 

Αποφασιστικότητα για ακόμα πιο Δυναμική διεκδίκηση 
αιτημάτων

23ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας μαςΤης... σύνταξης

Από την τραγωδία ξεπήδησε 
ένας ελπιδοφόρος αγώνας

Χαιρετίζουμε τον απεργιακό  αγώνα που έδωσαν οι 
εργαζόμενοι στο κάτεργο της COSCO με πείσμα, απο-
φασιστικότητα και θάρρος, διεκδικώντας στοιχειώδη 
δικαιώματα στην εργασία και στη ζωή. Συνθήκες εργασί-
ας τέτοιες που να προστατεύουν την σωματική ακεραιό-
τητά τους, να εξασφαλίζουν πως δεν θα θρηνήσουν άλλα 
θύματα της εργοδοτικής αυθαιρεσίας και στυγνής αδια-
φορίας για τους εργάτες. Ήταν ο μοναδικά άξιος φόρος 
τιμής στη μνήμη του δολοφονημένου συναδέλφου τους.

Το σύνθημα «όχι άλλοι νεκροί στο βωμό των κερδών 
της COSCO» έδωσε όλο το νόημα του αγώνα των 
εργατών, αλλά και όλων τω άλλων κλάδων, όπως των 
διανομέων, των οικοδόμων, όπου οι εργαζόμενοι 
μετρούν κάθε μέρα νέες ανθρώπινες απώλειες.

Η απεργία σηματοδότησε επίσης την αποφασιστικό-
τητα του εργατικού κινήματος, να καταργήσει στην 
πράξη την αντεργατική νομοθεσία. Οι εργάτες στην 
COSCO οπλισμένοι με την οργή και τη δυναμική της 
μαζικής συμμετοχής τους στον αγώνα, ενισχυμένοι με 
την τεράστια συμπαράσταση και αλληλεγγύη του ταξι-
κού εργατικού κινήματος πέταξαν στα σκουπίδια το νόμο 
Χατζηδάκη, αγνόησαν τις αποφάσεις των δικαστηρίων, 
που έβγαλαν παράνομη την απεργία τους, αδιαφόρησαν 
για την τρομοκρατία της εργοδοσίας και τη συκοφαντική 
επίθεση της κυβέρνησης, εξαφάνισαν την υπονομευτική 
τακτική του εργοδοτικού συνδικαλισμού, πέτυχαν μια 
μεγάλη ισχυροποίηση του ταξικού σωματείου τους, της 
ΕΝΕΔΕΠ, που μπήκε αποφασιστικά μπροστά για τη διε-
ξαγωγή αυτού του αγώνα.

Η πολιτική της κυβέρνησης, της ΕΕ, η εργοδοτική 
προκλητική τακτική δέχτηκαν ένα νέο ισχυρό χαστούκι, 
μετά την περηφανή, νικηφόρα απεργιακή κινητοποίηση 
των εργαζομένων στην e-food, την τεράστια επιτυχία των 
αγωνιστικών κινητοποιήσεων των εκπαιδευτικών, των 
υγειονομικών.Οι αγώνες αυτοί είναι μία ακόμη επιτυχία 
του ταξικού εργατικού κινήματος, που δεν τα διπλώνει 
μπροστά στις δυσκολίες, δεν υποκύπτει στην εργοδο-
τική τρομοκρατία του τεράστιου μονοπωλίου της 
COSCO, δεν υποχωρεί μπροστά στην κυβερνητική 
επίθεση.

Κι ακόμα περισσότερο τα θετικά για τους εργαζόμε-
νους αποτελέσματα σημαίνουν πως όχι μόνο «δεν πάνε 
χαμένοι», αλλά αντίθετα μπορούν να διαμορφώσουν 
ακόμα πιο ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης και έντασης 
της πάλης του εργατικού κινήματος. Είναι μια απόδειξη 
πως οι αγώνες των εργαζομένων αποτελούν τον μοναδι-
κό δρόμο και τρόπο αντίστασης στην αντεργατική πολι-
τική, αντεπίθεσης για την υπεράσπιση και διεκδίκηση 
δικαιωμάτων και αιτημάτων.

Η προοπτική της ανατροπής της πολιτικής αυτής 
ανοίγεται πιο καθαρή στα μάτια των εργαζομένων. Η 
άνοδος της ταξικής πάλης, η μεγαλύτερη συσπείρωση 
των εργαζομένων στα ταξικά συνδικάτα, το δυνάμωμα 
της αλληλεγγύης και της κοινής, ενιαίας αγωνιστικής 
δράσης των εργαζομένων και του λαού, όπως εκφρά-
ζεται από την ανάταση της λαϊκής πάλης για όλα τα 
σοβαρά προβλήματα που βασανίζουν το λαό, είναι ο 
μονόδρομος για τη λαϊκή συμμαχία.

Στο δρόμο αυτό θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε και 
οι συνταξιούχοι, μαζί με τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Για 
να ενισχύσουμε τον κοινό αγώνα μας, να βοηθήσουμε 
στην προστασία των δικαιωμάτων τους, της ίδιας τους 
της ζωής.

Σε κλίμα ενθουσιασμού και αγω-
νιστικής ανάτασης πραγματοποιή-
θηκε το 23ο Συνέδριο της ΟΣΙΚΑ 
στις 21-22 Οκτώβρη 2021 σε κεντρι-
κό ξενοδοχείο στην Αθήνα. Στο συνέ-
δριο πήραν μέρος 281σύνεδροι από 
τους 325 εκλεγμένους από 95 σωμα-
τεία. 

Το συνέδριο αποτέλεσε το επιστέ-
γασμα μιας τρίχρονης πλούσιας 
αγωνιστικής δράσης, ταυτόχρονα το 
εφαλτήριο για τη συνέχισή της με 
ακόμα καλύτερες προϋποθέσεις. Στο 
τρίχρονο αυτό μετρήσαμε δυναμι-
κούς αγώνες σε όλες τις γωνιές της 
χώρας, κεντρικούς και περιφερεια-
κούς, που είχαν χειροπιαστά θετικά 
αποτελέσματα υπέρ των εκατομμυ-
ρίων συναδέλφων συνταξιούχων, 
αλλά και γενικότερα για τους εργα-
ζόμενους.

Αντιμετωπίσαμε σκληρούς, αδυ-
σώπητους αντίπαλους, τις κυβερνή-
σεις, που είχαν στην πλάτη τους την 
ΕΕ, τις τρόικες και τα μνημόνια, τα 
συμφέροντα των μεγάλων μονοπωλί-
ων, των επιχειρηματικών ομίλων. 
Συγκρουστήκαμε με πολιτικές απί-
στευτα αντιλαϊκές και αντεργατικές, 
όπου το ασφαλιστικό, ειδικά το 
συνταξιοδοτικό, δεν έπαψε ποτέ να 
αποτελεί μόνιμο στόχο, στον οποίο 
επικεντρώνεται μεγάλος όγκος από 
τα αντιλαϊκά πυρά των κυβερνήσεων.

Συγκρουστήκαμε επίσης με δυνά-
μεις μέσα στο συνταξιουχικό κίνημα, 
που, με τη στήριξη των κυβερνήσεων 
και των προπαγανδιστικών μηχανι-
σμών τους, σταθερά είχαν στον προ-
σανατολισμό τους την εξαπάτηση 
των συνταξιούχων, την ώθησή τους 
στις αδιέξοδες και απόλυτα αναποτε-
λεσματικές δικαστικές διαδικασίες, 

τη συγκράτησή τους στην αδράνεια, 
μακριά από τη ζωντανή δράση, το 
προβοκάρισμα των αγώνων μας. 

Αντίθετα το αγωνιστικό κίνημα 
των συνταξιούχων, στη δράση του 
οποίου πρωταγωνίστησαν οι δυνά-
μεις της Ομοσπονδίας μας, έδωσε 
μάχες συνεχείς και υποχρέωσε τις 
κυβερνήσεις σε υποχωρήσεις, κέρ-
δισε νίκες, κάποιες απ’ αυτές αρκε-
τά σημαντικές, όπως η μη περικοπή 
της προσωπικής διαφοράς, η ακύρω-
ση της μείωσης του αφορολόγητου 
στα 5.600 ευρώ.

Κι εδώ αξίζει να επαναλάβουμε και 
να τονίσουμε πως αν η συσπείρωση 
και συμμετοχή συνταξιούχων στο 
αγωνιστικό κίνημά μας, στα σωμα-
τεία των ομοσπονδιών που συγκρο-
τούν τη ΣΕΑ, στα σωματεία της 
ΟΣΙΚΑ ήταν πολύ μεγαλύτερη, ανά-
λογη του πλήθους των συνταξιού-
χων, οι επιτυχίες ασφαλώς θα ήταν 
πολύ περισσότερες, πιο αξιόλογες, 
τα αποτελέσματα της δράσης μας 
καλύτερα. 

Παρ’ όλα αυτά, το σαφές συμπέ-
ρασμα του συνεδρίου ήταν πως ο 
μόνος τρόπος και δρόμος για την 
αντιμετώπιση των αντεργατικών και 
αντιλαϊκών μέτρων και πολιτικών 
είναι αυτός του αγώνα. Η κοινή πάλη 
με το ταξικό εργατικό κίνημα. Το 
συνέδριό μας επιβεβαίωσε και ανα-
νέωσε τη δέσμευση όλων των δυνά-
μεων της ομοσπονδίας μας, πως σ’ 
αυτόν το δρόμο θα συνεχίσουμε να 
πορευόμαστε, ακόμα πιο δυνατοί, 
πιο αποφασισμένοι, πιο αποτελε-
σματικοί. 

Και από την πλευρά της συσπεί-
ρωσης είχαμε θετικά αποτελέσματα, 
αφού στη διάρκεια αυτής της θητεί-

ας φτιάχτηκαν ή ενεργοποιήθηκαν 
σωματεία σε νομούς, όπου πριν δεν 
υπήρχαν ή ήταν σε αδράνεια, ενώ 
γράφτηκαν χιλιάδες νέα μέλη. Εξέλι-
ξη καλή που όμως δεν μας εφησυχά-
ζει, δεν μας ικανοποιεί, έχουμε περισ-
σότερες απαιτήσεις από όλο το δρα-
στήριο, πρωτοπόρο δυναμικό της 
ομοσπονδίας μας. Θα εντείνουμε τις 
προσπάθειές μας για ακόμα μεγαλύ-
τερη συσπείρωση, δυνάμωμα, οργά-
νωση, συμμετοχή στα σωματεία μας.

Ακόμα αναδείχτηκε πιο έντονα η 
δεύτερη πλευρά της δράσης της 
ομοσπονδίας, αυτή μέσα στο διε-
θνές συνταξιουχικό κίνημα, όπου ο 
ρόλος της είναι εξαιρετικά σημαντι-
κός. Βοήθησε στην οργάνωση της 
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας των 
Συνταξιουχικών Οργανώσεων , σαν 
μέλος της Παγκόσμιας Συνδικαλιστι-
κής Ομοσπονδίας (ΠΣΟ), στο άπλω-
μά της και στις 5 ηπείρους, στην 
ανάπτυξη της δράσης και των πρω-
τοβουλιών της. Το συνέδριο επιβε-
βαίωσε την προσήλωση του συνδι-
κάτου μας στην ακόμα μεγαλύτερη 
προσπάθεια για να πλατύνει και να 
δυναμώσει η δράση αυτή σε παγκό-
σμιο επίπεδο.

Στο 23ο Συνέδριό μας παρευρέθη-
καν και χαιρέτισαν ο εκπρόσωπος 
της ΠΣΟ συν. Πέτρος Πέτρου, ο 
Γραμματέας της Παγκόσμιας Ομο-
σπονδίας Συνταξιούχων Κιμ Μπόιξ, 
ο συν. Κώστας Σκαρπάρης (από την 
Κύπρο) πρόεδρος της Επιτροπής 
Οικονομικού Ελέγχου της, η συν. 
Γιώτα Ταβουλάρη από το ΠΑΜΕ, 
καθώς και εκπρόσωποι των ομο-
σπονδιών και σωματείων που συμ-
μετέχουν στη ΣΕΑ.
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Αγαπητοί προσκεκλημένοι, συνάδελφοι- συναδέλφισσες. 
Η απερχόμενη διοίκηση της ομοσπονδίας απευθύνει 

θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό στους εκλεγμένους αντιπρο-
σώπους στο 23ο συνέδριό μας, σε  όλους τους συνταξιού-
χους της χώρας μας, επίσης σε όλα τα μέλη των διοικητι-
κών μας συμβουλίων, στις γυναίκες, στους άνδρες, που 
έχουν συμβάλει τα μέγιστα στην οικοδόμηση της αγωνιστι-
κής μας πορείας όλα αυτά τα χρόνια… Στην Εργατική Τάξη 
της πατρίδας μας, στα παιδιά και τα εγγόνια μας στο ταξι-
κό συνδικαλιστικό κίνημα…

Στους συναδέλφους της ΣΕΑ για την καλή συνεργασία 
και την σπουδαία  συμβολή τους στον αγώνα των συνταξι-
ούχων. Καθώς και στους προσκεκλημένους μας εκπροσώ-
πους της ΠΣΟ και του ΠΑΜΕ…

Στέλνουμε θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό στις συναδέλ-
φισσες και τους συναδέλφους της Παγκόσμιας Συνδικαλι-
στικής Ομοσπονδίας και καλωσορίζουμε στο συνέδριό μας 
τους συναδέλφους Κιμ Μπόϊξ, από την Ισπανία, Γραμμα-
τέα της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας Συντα-
ξιούχων, και Κώστα Σκαρπάρη πρόεδρο της Επιτροπής 
Οικονομικού Ελέγχου από την Κύπρο. 

Στα τρία χρόνια που πέρασαν από το προηγούμενο συνέ-
δριο… το συνταξιουχικό κίνημα συνέχισε να βάζει την αγωνι-
στική του σφραγίδα τόσο την περίοδο πριν, όσο και μετά το 
ξέσπασμα της πανδημίας… Στους αγώνες αυτούς πήραν 
μέρος χιλιάδες γυναίκες και άνδρες… σε μια ασίγαστη αγω-
νιστική μαχητική πορεία με όλες τις μορφές αγώνα, είτε 
αυτοτελώς είτε μέσα από τις αγωνιστικές δράσεις του ταξι-
κού εργατικού κινήματος στην πατρίδας μας με όπλο τη 
συγκεντρωμένη ταξική πείρα του, με το ταξικό πλαίσιο διεκ-
δίκησης…  

Στο τρίχρονο που πέρασε από το 22ο συνέδριό μας είχα-
με αλλαγή στο τιμόνι της κυβερνητικής εξουσίας… Οι εξελί-
ξεις αυτού του διαστήματος επιβεβαίωσαν την εκτίμησή 
μας ότι η κυβέρνηση της ΝΔ πήρε την σκυτάλη από την 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για να συνεχίσει τις πολιτικές που υπα-
γορεύονται από την ΕΕ, τους μεγάλους επιχειρηματικούς 
ομίλους για την παραπέρα μείωση της αξίας της εργατικής 
δύναμης, με ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, την ιδι-
ωτικοποίηση της Ασφάλισης, τον περιορισμό των δικαιω-
μάτων του λαού και των συνταξιούχων… 

Η πανελλαδική μας κινητοποίηση στις 8 Οκτώβρη πραγ-
ματοποιήθηκε στην Αθήνα μέσα σε δύσκολες καιρικές συν-
θήκες... Μπορούμε να εκτιμήσουμε όλη την προσπάθεια και 
το αποτέλεσμα θετικό… για την διοργάνωση της… Αντιπρο-
σωπεία της ΣΕΑ συναντήθηκε με τον Υπουργό Επικρατείας. 
Στην συζήτηση που ακολούθησε, του τέθηκε το ραντεβού με 
τον Πρωθυπουργό και δεσμεύθηκε, ότι αυτό θα γίνει με την 
πρώτη ευκαιρία, που θα βρεθεί χρόνος  στο πολύ πυκνό 
πρόγραμμα του… 

Συνάδελφοι συναδέλφισσες
Όλο αυτό το διάστημα… σταθερή ήταν η λειτουργία της 

ΣΕΑ… Μέσα από τακτικές συνεδριάσεις, αλλά και συνεργα-
σίες, ανταλλάσσαμε γνώμες για όλα τα ζητήματα, εξασφαλί-
ζοντας οι ενέργειες και πρωτοβουλίες μας να αποτυπώνο-
νται και ανταποκρίνονται στις συλλογικές της αποφάσεις… 

Οι αγώνες μας έφεραν θετικά αποτελέσματα.
Η αγωνιστική μας δράση που είχε προηγηθεί όλη την 

περίοδο πριν από την μεγάλη πανελλαδική συγκέντρωση του 
Μάρτη του 2019, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην συνάντησή 
μας με τον (τότε) Πρωθυπουργό, Αλ Τσίπρα. Σε αυτή την 
συνάντηση υπήρξε δέσμευση και κατοχυρώσαμε την μη 
περικοπή της Προσωπικής διαφοράς. Καταργήθηκε η παρα-
κράτηση για την υγεία στα ποσά των αρχικών συντάξεων, 
επανήλθαν οι συντάξεις χηρείας... Ακυρώθηκε η μείωση 
του αφορολόγητου στα 5.600. Με την μεγάλη μας πανελλα-
δική συγκέντρωση στις 12/12/2019 και την συνάντηση με 
τους υπουργούς Γεραπετρίτη, Σκέρτζο, Βρούτση, αποσπά-
σαμε ένα μέρος από τα αναδρομικά του 11μηνου Ιούνης 
2015 - Μάης 2016, που με πολιτική απόφαση της κυβέρνη-
σης δεν αποδόθηκαν σε όλους τους συνταξιούχους ή 
αποδόθηκαν πετσοκομμένα. Όσα αποδόθηκαν, αποδόθη-
καν σε όλους τους συνταξιούχους και όχι μόνο σε αυτούς 
που έκαναν αγωγές… Κάτω από αυτή την πίεση η κυβέρνη-
ση επίσης αναγκάσθηκε να επαναφέρει τις επικουρικές 
συντάξεις στα επίπεδα του 2014 σε όλους τους συνταξιού-
χους και την καταβολή αναδρομικών σε όσους τελικά τα 
δικαιούνταν, καθώς και ένα μέρος στα ποσοστά αναπλή-
ρωσης στις κύριες συντάξεις… 

Η δράση μας για τα προβλήματα της πανδημίας. 
Το συμπέρασμα που με σαφήνεια βγαίνει είναι ότι την 

περίοδο της πανδημίας το εκμεταλλευτικό σύστημα δοκι-
μάσθηκε και εξάντλησε τα όρια του στην αντιμετώπιση των 
λαϊκών αναγκών, έδειξε πως βλέπει τον εργαζόμενο-λαϊκό 
άνθρωπο, τον συνταξιούχο, τις ανάγκες τους σαν κόστος 
που δεν θέλει να καταβάλει… Δεν διστάζει να αξιοποιεί τα 
πάντα, προκειμένου να εξασφαλισθούν τα κέρδη των επιχει-

ρηματικών ομίλων με το παρα-
πέρα τσάκισμα των δικαιωμά-
των μας… 

Μέσα στις συνθήκες αυτές 
θα συνεχίσουμε και θα εντεί-
νουμε τη δράση μας, θα 
οργανώσουμε πιο αποτελε-
σματικά τους αγώνες μας για 
την απόκρουση αυτής της 
αντιλαϊκής επίθεσης… Το 
ταξικό εργατικό κίνημα ήδη 
παίρνει μέτρα προετοιμασί-
ας των δυνάμεών του, με 
μαζικές συσκέψεις των συνδι-
κάτων σε όλη τη χώρα και 
προγράμματα δράσης και 
ανάπτυξης αγώνων, για την 
διεκδίκηση δικαιωμάτων, ΣΣΕ, 
για την αχρήστευση των πρόσφατων αντεργατικών νόμων 
για το 8ωρο, τις διαδηλώσεις, το χτύπημα του συνδικαλιστι-
κού κινήματος…

Θετική και σταθερή είναι η συμμετοχή της ομοσπονδίας 
και των σωματείων μας στη δράση του ταξικού συνδικαλι-
στικού κινήματος, του ΠΑΜΕ για την πορεία ανασύνταξης 
του κινήματος. Θα συμπαρασταθούμε και θα στηρίξουμε 
τους αγώνες των εργατοϋπαλλήλων για την ανατροπή των 
κυβερνητικών αντιδραστικών- τρομοκρατικών νόμων και 
μέτρων…

Η προσπάθεια κυβερνητικών, κρατικών και εργοδοτικών 
κύκλων να αξιοποιήσουν και πάλι τα φασιστικά απολειφάδια 
της Χρυσής Αυγής για να χτυπήσουν και τρομοκρατήσουν το 
εργατικό και νεολαιΐστικο κίνημα θα πέσει στο κενό. Η δράση 
των εργαζομένων, των φοιτητών, μαθητών θα τσακίσει 
τους φασίστες, θα τους απομονώσει και πάλι μακριά από 
το λαό…

Το επόμενο διάστημα η πάλη μας θα εξελίσσεται σε 
δυσμενές περιβάλλον στην χώρα μας και διεθνώς. 

Η ισχυροποίηση της Κίνας σε σχέση με τις ΗΠΑ και την 
Ευρωζώνη, με κριτήριο τα μερίδιά τους στο Παγκόσμιο Ακα-
θάριστο Προϊόν είναι η κύρια αιτία που οξύνεται ο ανταγωνι-
σμός της Κίνας με τις ΗΠΑ, οι οποίες διατηρούν ακόμα την 
πρώτη θέση, αλλά αυτή απειλείται…

Η επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της διεθνούς καπι-
ταλιστικής οικονομίας τα προηγούμενα χρόνια και η αναιμική 
ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια δείχνουν τις δυσκολίες και τα 
αξεπέραστα προβλήματα του εκμεταλλευτικού συστήμα-
τος…

Παράγοντες, που επίσης επιτείνουν τα προβλήματα είναι 
η όξυνση της βασικής αντίθεσης, η ενίσχυση της τάσης από-
λυτης και σχετικής εξαθλίωσης της εργατικής τάξης πρώτα 
απ’ όλα στις πιο αναπτυγμένες καπιταλιστικές οικονομίες, η 
αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης και η όξυνση όλων των 
κοινωνικών αντιθέσεων…. Οι ταξικές ανισότητες σε παγκό-
σμια κλίμακα διευρύνονται διαρκώς. Η ανισοκατανομή του 
παγκόσμιου πλούτου διευρύνθηκε περαιτέρω μετά τη διεθνή 
συγχρονισμένη καπιταλιστική κρίση… 

Αυξάνει αντικειμενικά ο κίνδυνος πιο εκτεταμένων, πιο 
γενικευμένων ιμπεριαλιστικών πολεμικών αναμετρήσεων. 
Δυναμώνουν οι στρατιωτικές αντιπαραθέσεις… Η ελληνική 
αστική τάξη και η κυβέρνηση προωθούν ήδη ενεργά τα σχέ-
δια του ΝΑΤΟ στην περιοχή (αρμάδα στο Αιγαίο, αξιοποίηση 
βάσεων, δημιουργία νέων βάσεων, στήριξη επιχειρήσεων σε 
Βαλκάνια, Ουκρανία κλπ.)…  Η όξυνση των αντιθέσεων μετα-
ξύ Ελληνικής και Τουρκικής αστικής τάξης επηρεάζεται 
άμεσα από τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολι-
κής Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής 
και μπορεί να αποτελέσει βασικό παράγοντα πυροδότησης 
της άμεσης πολεμικής εμπλοκής της Ελλάδας…

Σήμερα η κυβέρνηση της Ν.Δ. με νόμο που το καλοκαίρι 
ψήφισε στην Βουλή συνεχίζει και απογειώνει την αντεργα-
τική πορεία, πιάνοντάς την από εκεί που την άφησε η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και έρχεται  να ικανοποιήσει τις πιο 
βάρβαρες απαιτήσεις του κεφαλαίου… 

Μετά από 135 χρόνια από την κατάκτηση του 8ωρου το 
καταργεί,  επεκτείνοντας τον ημερήσιο χρόνο εργασίας 
ακόμη και μέχρι τις 13 ώρες, με απλήρωτες υπερωρίες… 
Ταυτόχρονα προωθεί σταθερά την ιδιωτικοποίηση του δημό-
σιου συστήματος υγείας μέσω της σύμπραξης δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) για το λεγόμενο «νέο ΕΣΥ». Η κατά-
σταση για την δημόσια υγεία παντού γίνεται τραγική και ιδι-
αίτερα στην επαρχία. Παντού θεριεύουν τα ιδιωτικά εξετα-
στικά κέντρα… 

Συνάδελφοι συναδέλφισσες
Κυρίαρχο ρόλο σε αυτή την πορεία θα παίξει η οικοδόμη-

ση ενός γερού, μαζικού, αγωνιστικού, συνταξιουχικού κινή-
ματος, δίπλα στο εργατικό-λαϊκό… 

Παίρνοντας υπόψη την πραγματικότητα που λέει ότι, 

παρά τα θετικά σταθερά βήματα που κάναμε αυτά τα χρόνια, 
η μεγάλη μάζα των συνταξιούχων μένει έξω από τα συνδικά-
τα μας και την μαζική δράση, σταθερό καθήκον, στόχος και 
κριτήριο για την ανασύνταξη του συνταξιουχικού κινήμα-
τος είναι  η μαζικοποίηση των σωματείων μας…

Αυτό  εξασφαλίζεται πρώτα από όλα με την καλή, τακτική 
και σταθερή λειτουργία των σωματείων… Ως θετικό εκτιμάμε 
το στοιχείο τις μαζικοποίησης των συνδικάτων μας από το 
προηγούμενο διάστημα καθώς και την δημιουργία νέων 
σωματείων σε νομούς που ήταν αδρανοποιημένα ή δεν 
υπήρχαν…  

Γενικά να μη μας εφησυχάζει το τελικό αποτέλεσμα της 
αύξησης ψήφων γιατί η αυξητική τάση δεν είναι ενιαία. Τα 
στοιχεία των αποτελεσμάτων από τις αρχαιρεσίες δείχνουν 
ότι έχουμε θετικά αποτελέσματα με διπλασιασμό των ψηφι-
σάντων σε μια σειρά σωματεία,  σε άλλα στασιμότητα, αλλά 
και αρνητικά με μείωση ψηφισάντων… Αυτό δεν έχει σχέση 
με αντικειμενικές δυσκολίες, αλλά με την δουλειά των σωμα-
τείων μας και πώς κεντρικά με βάση τις χρεώσεις που έχουμε 
από την ομοσπονδία, παρακολουθούμε και βοηθάμε τόσο 
γενικά αλλά και ιδιαίτερα στις αρχαιρεσίες…

Όλα τα σωματεία μας θα πρέπει να έχουν σταθερό πρό-
γραμμα εγγραφής νέων μελών, βασικό στοιχείο θα αποτελέ-
σει η δημιουργία παραρτημάτων στις μεγάλες πόλεις σε 
κάθε νομό και να μην περιορίζεται η δραστηριότητα μόνο 
στο πολεοδομικό συγκρότημα της έδρας του σωματείου. …
Στην ομοσπονδία πέφτει το βάρος αυτής της ευθύνης, να 
δώσει στα σωματεία την βοήθεια που σήμερα χρειάζονται και 
οι καιροί απαιτούν για την εκπλήρωση αυτού του στόχου… 

Ξεχωριστής σημασίας γεγονός είναι η συμμετοχή της 
ομοσπονδίας μας στο παγκόσμιο συνταξιουχικό κίνημα με 
την συμμετοχή μας στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Συνταξι-
ούχων και στην ΠΣΟ. 

Μετά το ιδρυτικό της συνέδριο της το 2014 στην Βαρκε-
λώνη, τον Φλεβάρη του 2019 πραγματοποιήθηκε στην Μπο-
γκοτά της Κολομβίας το δεύτερο συνέδριό της, που αποτε-
λεί σημαντικό γεγονός για το παγκόσμιο συνταξιουχικό 
κίνημα, με μεγάλη απήχηση στο εργατικό συνδικαλιστικό 
κίνημα. Η εκλογή τριών συναδέλφων από το Ελληνικό 
συνταξιουχικό κίνημα είναι τιμητικό και ταυτόχρονα μας 
βάζει σε μεγαλύτερες ευθύνες, τόσο στην χώρα μας όσο 
και στον κόσμο…  

Να συνεχίσουμε να συμβάλουμε με όλες μας της δυνά-
μεις για μεγαλύτερη ακόμη δράση στις χώρες που συμμετέ-
χουν στην οργάνωσή μας, αλλά στην συμμετοχή και άλλων 
χωρών που έχουμε την δυνατότητα να προσεγγίσουμε τα 
επόμενα χρόνια, αλλά και στην μελέτη της παγκόσμιας πραγ-
ματικότητας, των προβλημάτων και των αιτημάτων των 
συνταξιούχων… 

Συνάδελφοι συναδέλφισσες.
Ο μαραθώνιος των αγωνιστικών μας κινητοποιήσεων 

συνεχίζεται… Έχουμε μπροστά μας τις επόμενες μάχες με 
πιο μαζική συμμετοχή, γενικό ξεσηκωμό σε αποφασιστική 
αδιάκοπη δράση. 

Γνωρίζουμε την κατάσταση και τις συνθήκες μέσα στις 
οποίες αναπτύσσουμε την δράση μας και το ποιες δυνάμεις 
έχουμε να αντιπαλέψουμε… Γνωρίζουμε ότι το άδικο εκμε-
ταλλευτικό σύστημα δεν είναι ανίκητο ούτε αιώνιο, έχει αγιά-
τρευτες αντιθέσεις, που δεν μπορεί να τις ξεπεράσει. Είναι 
στο χέρι της εργατικής τάξης και του λαού με τον αγώνα του 
να το γκρεμίσει μια ώρα αρχύτερα… 

Παλεύουμε και διεκδικούμε όλο τον πλούτο που έχουμε 
παράξει και αυτόν που παράγουν τα παιδιά μας, ώστε να 
πηγαίνει για τις ανάγκες αυτών που τον παράγουν και όχι 
να  μετατρέπεται σε κέρδη και υπερκέρδη για τις ανάγκες 
των καπιταλιστών. Σε αυτό το δρόμο πορευόμαστε και θα 
συνεχίσουμε με συνέπεια μέχρι που η ΕΤ να γράψει στην 
σημαία της την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου 
από άνθρωπο

23ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ (ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ) του απερχόμενου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ προς το συνέδριο

Την εισήγηση παρουσίασε ο Πρόεδρος συν. Δήμος Κουμπούρης
(Παραθέτουμε τα βασικότερα αποσπάσματά της).
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Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες
Φθάσαμε στο τέλος των εργασιών του συνεδρίου μας, μέσα 

από μια διαδικασία, που μας έδωσε την δυνατότητα να εκφρά-
σουμε τις γνώμες, τις απόψεις, τις θέσεις μας για τα προβλήμα-
τα και τις αγωνίες του συνταξιουχικού κόσμου της χώρα μας και 
όχι μόνο. Εάν συμφωνούμε ότι το συνέδριο μιας οργάνωσης 
αποτελεί την κορυφαία της διαδικασία, νομίζουμε ότι το 23ο 
συνέδριό μας εκπλήρωσε αυτή την απαίτηση. 

Εκ μέρους της απερχόμενη διοίκησης της ομοσπονδία μας 
θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την συμμετοχή σας σε 
αυτό... Στο πρόσωπό σας να ευχαριστήσουμε και να χαιρετίσου-
με όλους τους συναδέλφους των διοικητικών συμβουλίων των 
σωματείων μας, που δεν είναι αντιπρόσωποι ή αρρώστησαν  και 
δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν στις εργασίες του, καθώς και 
τους χιλιάδες συνταξιούχους της χώρας μας, που δίνουν όλα 
αυτά τα χρόνια τις μάχες για την προάσπιση των δικαιωμάτων 
μας. 

Όσοι έκφρασαν  θετική γνώμη για την πετυχημένη συνεδρια-
κή διαδικασία, νομίζω ότι θα συμφωνήσουν με την εκτίμηση της 
απερχόμενης διοίκησης, ότι αυτό δεν οφείλεται μόνο στην σημε-
ρινή διαδικασία, αλλά σε όλη την τρίχρονη πορεία μας από το 
22ο συνέδριο που συνέχισε να βαδίζει πάνω στην πείρα της 
δουλειάς όλων των προηγούμενων τριών χρόνων από το 
περασμένο συνέδριό μας, ιδιαίτερα της τελευταίας 10ετίας. 
Στους αγώνες που δώσαμε σε τοπικό, περιφερειακό, πανελλαδι-
κό επίπεδο μαζί με τις δυνάμεις της ΣΕΑ, τόσο αυτοτελώς όσο 
μαζί με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα με τα παιδιά μας και τα 
εγγόνια μας. Μαζί με όλους του συνταξιούχους  που δεν έχουν 
«παρκάρει» το σώμα τους και το μυαλό τους στον καναπέ, που 
έχουν απορρίψει την λογική της αδιαφορίας, του «δεν γίνεται 
τίποτε», συμμετέχουν και δίνουν όλα αυτά τα χρόνια τις πολύ-
πλευρες μάχες. Σε όλους αυτούς  οφείλεται η επιτυχία της 
κορυφαίας διαδικασίας της οργάνωσή μας…

Συναδέλφισσες συνάδελφοι 
Η πορεία αυτή δεν ήταν εύκολη ούτε ευθύγραμμη, οικοδομή-

θηκε μέσα από δυσκολίες, που δεν είχαν να κάνουν μόνο με τους 
αντιπάλους μας, τις κυβερνήσεις, που κατ’ εντολή των μεγάλων 
επιχειρηματικών ομίλων τσάκισαν την ζωή και τα δικαιώματά 
μας, αλλά και στο να ξεπεράσουμε  δυσκολίες, που υπήρχαν 
ανάμεσα μας, για να πετύχουμε αυτή την θαυμάσια ενότητα, 
που έπαιξε και παίζει το πιο σημαντικό ρόλο και αποφασιστικό 
παράγοντα στην ανάπτυξη της πάλης μας. 

Η ενότητα αυτή χτίστηκε ανάμεσα σε συναδέλφους, που 
έχουν ανησυχίες για την κατάσταση, για τα προβλήματα που 
βιώνουμε, τις δυσκολίες, αλλά όχι τις ίδιες εκτιμήσεις για τις 
αιτίες που τις προκαλούν. 

Αυτό δεν έγινε εμπόδιο, αφού το συνδικάτο μας έχει ξεκαθα-
ρίσει και  ξεκινάει από την εκτίμηση και την λογική, ότι η συμμε-
τοχή σε αυτό δεν καθορίζεται από ποια πολιτική τοποθέτηση 
ή ιδεολογική άποψη διακατέχεται ο συνάδελφος, αρκεί αυτός 
να είναι συνταξιούχος. Έχουμε κάνει επίσης καθαρό, ότι το 
συνδικάτο δεν είναι κόμμα για να βάζει τέτοιους όρους συμμε-
τοχής. Αυτό δεν ισχύει στα μόνο λόγια, έχει αποδειχθεί στην 
πράξη και σε αυτή την βάση έχει εξασφαλισθεί η συμμετοχή 
όλων των συναδέλφων έμπρακτα, μέσα από διαδικασίες  και 
πρακτικές που τις γνωρίζουμε όλα τα χρόνια και τις ζήσαμε και 
μέσα στο συνέδριο μας. Ποτέ και σε καμιά περίπτωση δεν έχει 
αποκλεισθεί κανένας συνάδελφος να εκφράσει την γνώμη 
του, την άποψή του, τη θέση του, να συμφωνήσει ή να διαφω-
νήσει.

Η ομοσπονδία μας από γέννησή της στο καταστατικό της έχει 
ως καταστατική αρχή την απλή αναλογική και αυτή εφαρμόζεται 
σε όλα τα σωματεία της δύναμής της, δίχως κανένας για κανένα 
λόγο να αποκλείεται. Και σε αυτό είχαμε δυσκολίες παλιότερα, 
γιατί υπήρξαν σωματεία που έπρατταν αντίθετα, όμως κατανοή-
θηκε και λύθηκε με την πειθώ ομαλά. Όμως έχει γίνει καθαρό 
στους πάντες, ότι ο συνταξιούχος της ομοσπονδίας του ΙΚΑ, 
ανεξάρτητα από το ποια άποψη ή τοποθέτηση έχει για το κοι-
νωνικό πολιτικό γίγνεσθαι, αυτό δεν αλλάζει την ταξική του 
θέση και η συμμετοχή του στο συνδικάτο, αφού ο ίδιος το 
επιθυμεί, είναι επιβεβλημένη.  

Αυτή την αρχή λειτουργίας έχουμε εξασφαλίσει και στην ΣΕΑ, 
που αποτελεί μια μεγάλη κατάκτηση για το συνταξιουχικό κίνη-
μα των συνταξιούχων στην χώρα μας. Από κανένα συνάδελφο 
που συμμετέχει και εκπροσωπεί την οργάνωσή του στην ΣΕΑ, 
δεν ζητήσαμε ποτέ ιδεολογικά και πολιτικά διαπιστευτήρια για 
την συμμετοχή του. Όμως και εδώ κάποιοι, ευτυχώς λίγοι, παρά 
το ότι το επιδίωξαν, έχουν απομονωθεί.

Η συνεργασία μας στην ΣΕΑ καθορίζεται στην βάση μια 
αγωνιστικής πορείας, που εδράζεται στο πλαίσιο διεκδικήσε-
ων με βάση τις πραγματικές μας ανάγκες, με κριτήριο διεκδίκη-
σης τον πλούτο που έχουμε παράξει, μέσα από μια αγωνιστική 
προοπτική. Αυτή  εκφράζεται και  αναπτύσσεται με όλες τις 
μορφές κινητοποίησης, μακριά από συντεχνιακές λογικές, τόσο 
αυτοτελώς όσο από κοινού με τους αγώνες της νέας γενιάς. Σε 
αυτή την βάση η ΣΕΑ δυναμώνει και διευρύνεται με νέες οργα-
νώσεις, που δεν είμαστε ομοϊδεάτες. Όμως μπορούμε να 
πούμε ότι, σε αυτή την βάση έχουμε αγκαλιαστεί με  όλες τις 
δυνάμεις, που συσπειρώνονται και συντονίζονται με την ΣΕΑ 
στον κοινό αυτό αγώνα, ξεκαθαρίζοντας ότι αυτή η βάση, το 
αγωνιστικό μας πλαίσιο και η αγωνιστική προοπτική δεν θα αλλά-
ζει με την αλλαγή των κυβερνήσεων, που ίσως ο καθένας μπορεί 
να έβλεπε η να βλέπει με συμπάθεια, όσο και όταν οι αντιλαϊκές 
αντεργατικές πολιτικές συνεχίζονται και τσακίζουν τα δικαιώμα-
τά μας. 

Το σύνθημα και η θέση μας «είμαστε απόμαχοι της δουλειάς 
αλλά όχι του αγώνα και της ζωής, διεκδικούμε ότι μας έχετε 
αφαιρέσει, είναι δουλεμένα με το αίμα μιας ζωής, δεν μας τα 
χάρισε καμιά κυβέρνηση, δεν τα χρωστάμε σε κανένα δανειστή, 
σε καμιά τράπεζα και θα τα διεκδικήσουμε μέχρι το τέλος» θα 
συνεχίσει να ακούγεται ακόμη πιο δυναμικά και απαιτητικά από 
τους συνταξιούχους της χώρας μας και το επόμενο διάστημα 
στο ιερό πεζοδρόμιο, στους δρόμους του αγώνα. 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες 
Όπως γνωρίζουμε από την πείρα της ζωή μας, τόσο στη φύση 

όσο και στις κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές εξελίξεις τα 
πράγματα δεν αναπτύσσονται σε μια ευθύγραμμη πορεία, αλλά 
μέσα από ασυμβίβαστες αντιθέσεις.  

Το βασικό ζήτημα για εμάς είναι να μπορούμε να εξηγήσου-
με αυτές τις αντιθέσεις και τις αιτίες που τις προκαλούν. Μόνο 
όταν δώσεις σωστή εξήγηση και μπορείς να κατανοήσεις τις 
αιτίες που από αυτές προκαλούνται, τότε μπορείς σε σωστή 
βάση να τις αντιμετωπίσεις. Π.χ το φυσικό φαινόμενο του σει-
σμού που δεν μπορείς να το σταματήσεις, το αντιμετωπίζεις 
κτίζοντας αντισεισμικές δομές. 

Πώς όμως θα αντιμετωπίσουμε τις κοινωνικές πολιτικές, οικο-
νομικές αντιθέσεις; Πώς  θα αντιμετωπίσουμε την αντίθεση της 
φτώχειας για εμάς και τα παιδιά μας, για τους πολλούς, με τη 
συγκέντρωση πλούτου σε λίγα χέρια, αν δεν δούμε ποια είναι 
η αιτία, που προκαλεί αυτή την αντίθεση, που τελικά πρέπει να 
λύσουμε;

Όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν, όχι μόνο τα τρία από το 
περασμένο συνέδριο μας, αλλά τα δέκα που έλαβε χώρα η καπι-
ταλιστική κρίση, μας δόθηκαν νέα εφόδια, που η αξιοποίησή 
τους στο κίνημα αποτελούν σχολειό ακόμη και για εμάς, που από 
την ηλικία και την δράση μας στην ταξική πάλη έχουμε αποκτή-
σει μια μεγάλη εμπειρία, που πιστεύουμε ότι μας βοηθούν να 
δώσουμε βάσιμες εξηγήσεις στα παραπάνω ερωτήματα. 

Μέσα σε αυτή την δεκαετία άλλαξαν, ίσως για πρώτη φορά 
μετά τον πόλεμο, τόσες κυβερνήσεις, που  κυβέρνησαν  αυτοδύ-
ναμα ή με συνεργασία ανάμεσα σε κόμματα, που υποτίθεται ότι 
όλα τα προηγούμενα χρόνια είχαν αγεφύρωτες αντιθέσεις, όσο 
σε καμιά φάση αυτής της περιόδου. Σε αυτές συμμετείχαν κόμ-
ματα που αυτοπροσδιορίζονται δεξιά, φιλελεύθερα, κεντρώα, 
σοσιαλιστικά, αριστερά. Όμως όλες αυτές οι κυβερνήσεις, 
παρά τις δήθεν φιλολαϊκές διακηρύξεις των κομμάτων που τις 
απάρτιζαν όταν βρίσκονταν στην αντιπολίτευση, μόλις έρχο-
νταν στην κυβερνητική εξουσία, συνέχιζαν τις αντισυνταξιου-
χικές αντιλαϊκές πολιτικές τους, που τσακίζουν την ζωή μας, 
παίρνοντας η μια τη σκυτάλη από την άλλη, δίχως καμία αιδώ.  

Μόλις πιάνει δουλειά η κυβέρνηση, αμέσως πιάνει δουλειά η 
κατάλληλη για το σύστημα αντιπολίτευση. Αμέσως το σύστημα 
δημιουργεί την εφεδρεία του με νέα κόμματα, με νέα κυβερνητι-
κά σχήματα για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού. 

Αποδείχθηκε επίσης, ότι οι κατακτήσεις που οφείλονται 
στους αγώνες της εργατικής τάξης και του λαού, δεν είναι 
αιώνιες μέσα στο εκμεταλλευτικό σύστημα. Μόλις το κίνημα 
αδυνατίσει και οι αντίπαλοι  πάρουν το πάνω χέρι, οργανώ-
νουν την επίθεση για την κατάργησή τους. Είναι αποκαλυπτικό 
πώς το σύστημα πέρασε στην αντεπίθεση μετά τις μεγάλες 
αντεπαναστατικές αλλαγές στην Σοβιετική  Ένωση και τις Σοσι-
αλιστικές χώρες και πώς εκμεταλλεύθηκε για το σκοπό αυτό την 
απογοήτευση, που σπάρθηκε στις καρδιές και τις συνειδήσεις 
των λαών. 

Αποδείχθηκε  επίσης για μια ακόμη φορά ότι η τεράστια 
υπερσυγκέντρωση πλούτου στα χέρια των επιχειρηματικών ομί-
λων και ο ανταγωνισμός τους δεν φέρνει πρόοδο, όπως οι υπε-
ρασπιστές του συστήματος υποστηρίζουν, αλλά κρίση, κρίση 
υπερκερδών που μπουκώνει την κερδοφορία τους.  Την κρίση, 
που είναι δικό τους δημιούργημα, τη φορτώνουν στις πλάτες 
μας και για να αρχίσει η νέα κερδοφορία με φθηνότερο το 
ιδιόμορφο εμπόρευμα, που λέγεται εργατική δύναμη, χτυπάνε 
όλες τις κατακτήσεις,  γεννώντας νέα  φτώχια, ανεργία και 
τεράστια προβλήματα για την εκπλήρωση αυτού του στόχου.  

Καταρρίφτηκε ο μύθος για μια ακόμη φορά, ότι τάχα η αντα-
γωνιστικότητα της οικονομίας θα μειώσει τις τιμές, αφού αυτή 
είναι ακριβώς η αιτία, που προκαλεί τις αυξήσεις, σε αντίθεση με 
αυτό που τα παπαγαλάκια του συστήματος λένε, ότι για την 
αύξηση των τιμών φταίνε οι μισθοί, τα μεροκάματα, οι παράλο-
γες απαιτήσεις μας, οι απεργίες, οι αγώνες μας. Και έχουν το 
θράσος να μας λένε όλα αυτά, όταν οι μισθοί, τα μεροκάματα, οι 
συντάξεις και όλα τα υπόλοιπα, που είναι αναγκαία να ζήσουμε 
με αξιοπρέπεια, έπεσαν στο ναδίρ. 

Καταρρίφθηκε ακόμα ο μύθος ότι οι νέες τεχνολογίες, που 
βρίσκονται στα χέρια των εκμεταλλευτών, θα μας επιτρέψουν να 
ζήσουμε καλύτερα, ενώ από χρόνια είναι γνωστό ότι αυτό είναι 
προνόμιο στα χέρια τους για την αύξηση των κερδών τους. Αυτό 
το ζούμε σήμερα και το βλέπουμε μπροστά μας, αφού τα παιδιά 

μας και τα εγγόνια μας που εργάζονται σε αυτές, αντί να καλυ-
τερεύει η ζωή τους, αντίθετα εργάζονται περισσότερες ώρες με 
χαμηλά μεροκάματα και μισθούς, αύξηση των ορίων ηλικίας για 
συνταξιοδότηση κτλ.  

Για όλα τα παραπάνω οι αντίπαλοί μας, κυβερνήσεις, επιχει-
ρηματικοί όμιλοι με τα παπαγαλάκια τους έχουν γεμίσει την 
φαρέτρα τους με τα ψεύτικα  επιχειρήματά τους, που δεν πρέπει 
να τα υποτιμάμε, αλλά να τα μελετάμε και να δίνουμε ολοκλη-
ρωμένες απαντήσεις από την δική μας σκοπιά, που είναι και η 
μόνη αληθινή. Αν αυτό δεν το προσέχουμε, τότε με τα μέσα που 
αυτοί διαθέτουν, θα βγάζουν εμάς και τα παιδιά μας υπεύθυνους 
για όλα τα προβλήματα, που αυτοί μας έχουν φορτώσει. Δεν 
μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε, αν δεν αντιπαραθέσουμε τα 
δικά μας επιχειρήματα, αν δεν στηρίζουμε το πλαίσιο των διεκδι-
κήσεων μας και  δεν ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας τις αιτίες, 
που  προκαλούν την χειροτέρευση της ζωής μας.  

Αν δεν δούμε ξεκάθαρα ότι, για τα προβλήματα που βιώ-
νουμε εμείς και η νέα γενιά, που έρχεται να ζήσει χειρότερα 
από εμάς, η ευθύνη  βρίσκεται στο εκμεταλλευτικό σύστημα, 
τα κέρδη του και στις κυβερνήσεις που το υπηρετούν με συνέ-
πεια. 

Σε αυτό τον βωμό θυσιάστηκαν οι συντάξεις, τα δώρα μας, το 
ΕΚΑΣ, οι παροχές για την υγεία, οι κοινωνικές παροχές, η κοινω-
νική ασφάλιση και όλα όσα μας αφαιρέθηκαν, καθώς και τα 
δεκάδες δισεκατομμύρια που αρπάχθηκαν από τα ασφαλιστικά 
μας ταμεία, προκειμένου  να ανακεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες, 
που είναι η καρδιά του συστήματος. 40 δισεκατομμύρια  χρω-
στούν αυτή την στιγμή μια σειρά επιχειρηματικών ομίλων στον 
ΕΦΚΑ, δίχως αυτά να εισπράττονται.   

Στον ίδιο βωμό θυσιάζονται τα εργασιακά, ασφαλιστικά δικαι-
ώματα, τα ωράρια εργασίας, οι Συλλογικές συμβάσεις, τα όρια 
ηλικίας για συνταξιοδότηση των επόμενων  γενεών. Για το σκοπό 
αυτό, όλα αυτά τα χρόνια, όλες οι κυβερνήσεις ψήφισαν δεκά-
δες αντεργατικούς νόμους, με ένταση των αυταρχικών μέτρων 
που η σημερινή κυβέρνηση απογειώνει, για να εμποδίσει την 
συλλογική αγωνιστική δράση των εργαζομένων και να καταργή-
σει στην πράξη την απεργία, τις συγκεντρώσεις. 

Πώς μπορούμε απέναντί τους να παρατάξουμε ένα καλά 
οργανωμένο, μαζικό, μαχητικό και αποφασισμένο εργατικό- 
λαϊκό κίνημα, που θα τους αντιπαλέψει μέχρι τέλος, εάν εμείς, 
που είμαστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα, δεν μπορούμε να 
δώσουμε πειστικές απαντήσεις; Αν δεν στηρίζουμε με επιχειρή-
ματα τα δίκαια αιτήματά μας, να αποκαλύπτουμε τους πραγματι-
κούς υπεύθυνους για την  επίθεση που έχουμε δεχθεί και τσάκι-
σε την ζωή μας; 

Σήμερα είναι αναγκαίο από πιο κοντά και επισταμένα να 
παρακολουθούμε τις εξελίξεις, τις αλλαγές, ιδιαίτερα την επι-
χειρηματολογία της κυβέρνησης περί ανάπτυξης, που μέσα 
από αυτήν προσπαθεί να επικοινωνήσει ψεύτικες ελπίδες, την 
στιγμή που η κατάσταση, όλοι το βλέπουμε, χειροτερεύει. 

Εδώ και χρόνια τονίζουμε ότι μετά την κρίση θα έχουμε μια 
αναιμική ανάπτυξη, το ερώτημα είναι ανάπτυξη για ποιόν; Το πιο 
χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη 
με τις ανανεώσιμες πηγές. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα για 
το πώς το κεφάλαιο καταστρέφει και κλείνει τεράστιες παραγω-
γικές,  ενεργειακές λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ με καταστροφή 
μηχανημάτων και ανθρώπινου δυναμικού, που είναι αναγκαίες 
και μπορούν να παράγουν δίχως προβλήματα για πολλά χρόνια 
ηλεκτρική ενέργεια. Εδώ για το σκοπό αυτό επικαλούνται περι-
βαλλοντολογικά προβλήματα λόγω  της ρύπανσης. 

Η κυβέρνηση σκόπιμα κρύβει ότι, όλη αυτή η διαδικασία γίνε-
ται μόνο και μόνο επειδή οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επιλέ-
γονται γιατί  εξασφαλίζουν μεγαλύτερη κερδοφορία στους ιδιώ-
τες κατόχους τους. Με επιμέλεια επίσης κρύβει, ότι εμείς θα 
πληρώσουμε τις νέες επενδύσεις μέσα από την αύξηση των 
τιμών του ρεύματος άμεσα μέσα από τους λογαριασμούς, έμμε-
σα μέσα από την φορολογία, αφού το κράτος θα καταβάλει 
τεράστια ποσά στις ιδιωτικές εταιρίες και ακόμα πώς τα μισά 
από τα 75 δις του ΕΣΠΑ, που είναι δικά μας λεφτά, θα πάνε στα 
ταμεία τους. Εδώ δεν τους απασχολεί βέβαια η καταστροφή του 
περιβάλλοντος και τα δάση που καίγονται ή καταστρέφονται. 

Αν δεν απαντάμε σε αυτά από την δική μας σκοπιά και την 
αλήθεια,  τότε είναι μοιραίο οι συνταξιούχοι να πέφτουν θύματα 
της εκάστοτε κυβερνητικής προπαγάνδας. Να πιστεύουν ότι 
όλα αυτά είναι αποτέλεσμα καλών ή κακών, ικανών ή ανίκανων 
κυβερνήσεων και ανθρώπων, να πέφτουν θύματα της προπα-
γάνδας και των δήθεν φιλολαϊκών συνθημάτων της εκάστοτε 
αντιπολίτευσης, που είναι στην ίδια γραμμή, για να τρέχουν 
στην συνέχεια στις επόμενες εκλογές πίσω από αυτή, με τη 
προσδοκία ότι κάτι καλό μπορεί να προκύψει από μια τέτοια 
αλλαγή στην κυβερνητική εξουσία. Έτσι να απέχουν από τα 
συνδικάτα τους και την οργανωμένη πάλη, πού είναι η μόνη 
«αντισεισμική» θωράκιση για την αντιμετώπιση των κοινωνι-
κών, πολιτικών αντιθέσεων, για την βελτίωση της ζωή μας…

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Τη δευτερολογία και το κλείσιμο των εργασιών στο 23ο συνέδριο της ομοσπονδίας έκανε ο πρόεδρος της ΟΣΙΚΑ συν. Δ. Κουμπούρης συνοψίζοντας τα αποτελέσματα 

και συμπεράσματά του. Από αυτήν παραθέτουμε τα βασικότερα σημεία της, που απαντούν με πλήρη σαφήνεια σε μια σειρά ζητήματα που απασχολούν το κίνημα στην 
πορεία της δράσης του.

23ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας



ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΚΑ
Δελτίο Τύπου συμπαράστασης στον αγώνα των 

εργαζομένων στη COSCO 
H διοίκηση της ομοσπονδίας των συνταξιούχων του 

ΙΚΑ εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή της στον 
αγώνα που δίνετε για να παρθούν τα απαραίτητα μέτρα 
προστασίας, υγείας,  ασφάλειας της εργασίας και της 
ζωής των εργαζομένων, για να μην θρηνεί η εργατική 
τάξη και άλλα θύματα στον μακρύ κατάλογο θυμάτων του 
καπιταλιστικού κέρδους. 

Οι απόμαχοι της δουλειάς, αλλά όχι του αγώνα, είμα-
στε δίπλα στον αγώνα σας, σε μια περίοδο που η Ε.Τ 
δέχεται μια μεγάλη επίθεση στα δικαιώματά της και σε ότι 
με αγώνες και θυσίες έχει κατακτηθεί. Καταδικάζουμε την 
απαράδεκτη στάση της εργοδοσίας και της Κυβέρνησης 
και απαιτούμε την άμεση ικανοποίηση των δίκαιων αιτη-
μάτων σας. 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΑΜΟΥ
19/10/2021

Προς Υπουργό Υγείας
         Διοικήτρια ΕΟΠΥΥ
Κοινοποίηση: Βουλευτή Σάμου, Κ.Ο. Κομμάτων, Εργα-

τικό Κέντρο Σάμου
Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΙΚΑ, ΜΜΕ
Ο ΕΟΠΥΥ άμεσα να φροντίσει να παρέχει στους ασφα-

λισμένους της Σάμου ισότιμη πρόσβαση στη δωρεάν 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, όπως προβλέπει ο κανο-
νισμός του και γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Το άρθρο 1 του κανονισμού αναφέρει ότι ο ΕΟΠΥΥ 
φροντίζει την ισότιμη πρόσβαση όλων των δικαιούχων 
στις υπηρεσίες Υγείας, πρόληψης και αποκατάστασης. 
Στη Σάμο όμως αυτό δεν γίνεται.

Σας ενημερώνουμε ότι το Νοσοκομείο, τα Κέντρα Υγεί-
ας και τα Αγροτικά Ιατρεία είναι υποστελεχωμένα. Λεί-
πουν πολλές ειδικότητες γιατρών. Όπως επίσης δεν 
έχουν και τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό, για να 
γίνονται όλες οι εξετάσεις δωρεάν στις δημόσιες δομές.

Το νοσοκομείο Σάμου δεν κάνει μαγνητική τομογρα-
φία, γαστροσκοπήσεις και κωλονοσκοπήσεις, εγχειρή-
σεις καταρράκτη και όλες τις χημειοθεραπείες λόγω της 
παντελούς έλλειψης ογκολόγου. Το Κέντρο Υγείας Σάμου, 
πέρα από μια σειρά ειδικότητες γιατρών, δεν έχει ούτε 
τον μηχανολογικό εξοπλισμό, για να κάνει βασικές εξετά-
σεις.

Επίσης δεν υπάρχουν συμβεβλημένοι γιατροί, ούτε 
διαγνωστικά κέντρα πλην των αιματολογικών εργαστηρί-
ων.

* Ο ΕΟΠΥΥ δεν καλύπτει έξοδα μη συμβεβλημένων 
ιατρών.

* Το νοσοκομείο δεν καλύπτει τις εξετάσεις, που γίνο-
νται σε νοσηλευόμενους, όταν πάνε σε εξωτερικά ιατρεία 
(μαγνητική, γαστροσκόπηση, κωλονοσκόπηση), αλλά 
ούτε και ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει αυτά τα έξοδα, ενώ σε μη 
νοσηλευόμενους τα καλύπτει.

* Τέλος ενώ γνωρίζει ο ΕΟΠΥΥ ότι το νοσοκομείο δεν 
έχει μαγνητικό τομογράφο και δεν υπάρχει επίσης σε 
καμία άλλη δημόσια δομή, εν τούτοις ζητάει από κάθε 
ασθενή βεβαίωση του νοσοκομείου ότι δεν έχει. Θα πρέ-
πει αυτή η ταλαιπωρία του ασθενή να σταματήσει.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι, όταν πηγαίνουμε σε 
μαγνητικό τομογράφο, γαστρεντερολόγο, οφθαλμίατρο, 
οδοντίατρο να μην μας καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ αυτά τα έξοδα 
και την ισότιμη πρόσβαση στην υγεία.

Ζητάμε τη στελέχωση των δημόσιων δομών Υγείας με 
όλες τις ειδικότητες γιατρών και την προμήθεια μηχανο-
λογικού εξοπλισμού του νοσοκομείου, των κέντρων υγεί-
ας και των αγροτικών ιατρείων, για να έχουμε πραγματική 
Δωρεάν υγεία.

Μέχρι τότε ζητάμε την τροποποίηση του Κανονισμού 
του ΕΟΠΥΥ, ώστε να καλύπτει όλες τις αποδείξεις που 
πληρώνουμε στους μη συμβεβλημένους γιατρούς και 
εξεταστικά κέντρα, σε περιοχές που δεν έχει συμβεβλη-
μένους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, καθώς επίσης σε 
περίπτωση βλάβης των μηχανημάτων ή αδυναμία εξέτα-
σης σε κοντινό ραντεβού σε δημόσια δομή.

Συνημμένα: 1. Έγγραφο σωματείου για κάλυψη εξό-
δων από το Νοσοκομείο 2. Απάντηση Διοίκησης Νοσοκο-
μείου

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 
ΙΚΑΡΙΑΣ- ΦΟΥΡΝΩΝ

Το σωματείο πραγματοποίησε τη χρονιάτικη συνέλευ-
σή του με κύριο θέμα το νόμο για την Επικουρική Ασφά-
λιση. Η συνέλευση, λόγω της πανδημίας, έγινε στα 3 
δημοτικά διαμερίσματα με συνολική συμμετοχή 105 
μελών.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 08-10-2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας χαιρετίζει 
τους  εκατοντάδες  σκεπτόμενους συναδέλφους, που 
πήραν μέρος στις εκλογές του Σωματείου μας, αλλά και 
όσους που για κάποιο λόγο δεν συμμετείχαν στην εκλογι-
κή διαδικασία. Οι εκλογές έγιναν από  20-09-2021 έως και 
30-09-2021  στο Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, την Αμφιλοχία, το 
Αιτωλικό, την Ναύπακτο, το Καινούργιο και τον Αστακό. 
Συνολικά ψήφισαν 604 μέλη (102 μέλη περισσότερα από 
τις προηγούμενες εκλογές) .

Καλούμε όλους τους συνταξιούχους σε αγωνιστική 
επαγρύπνηση και δράση. Θα συνεχίσουμε τους αγώνες 
για ό,τι μας έχει αφαιρεθεί. 

Τέλος, από τις πρόσφατες εκλογές, εκλέχτηκαν το νέο 
Διοικητικό Συμβούλιο, η Ελεγκτική Επιτροπή, οι Αντιπρό-
σωποι στο Εργατικό Κέντρο Αγρινίου και στην Ομοσπον-
δία Συνταξιούχων ΙΚΑ Ελλάδας. 
Στις 15-10-2021 συγκροτήθηκε το ΔΣ σε σώμα ως 
εξής:

Πρόεδρος                       ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
    Αντιπρόεδρος                 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΣ 
   Γεν. Γραμματέας            ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
    Αν. Γραμματέας             ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
    Ταμίας                     ΜΠΛΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Μέλη:  ΚΙΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ- ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ- ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΘΕΟΦΑ-
ΝΗΣ- ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ- ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΡΟΔΟΥ
Το Δ.Σ. του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Ρόδου με 

λύπη του ανακοινώνει τον ξαφνικό θάνατο του μέλους 
του Γιώργου Δραμουντανή. Ο Γιώργος Δραμουντανής 
υπήρξε δραστήριο μέλος του Σωματείου από την αρχή 
της ίδρυσής του και διετέλεσε μέλος του ΔΣ. Συμμετείχε 
επίσης ως εκλεγμένος αντιπρόσωπος του Σωματείου στο 
τελευταίο συνέδριο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων 
Ελλάδος ΙΚΑ στην Αθήνα.

Το ΔΣ του Σωματείου μας συλλυπείται θερμά την οικο-
γένειά του.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ (ΣΕΑ) 
ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Διαμαρτυρία συνταξιούχων στη ΔΕΗ για την ακρίβεια 

Μαζική εξόρμηση - παρέμβαση στα γραφεία της ΔΕΗ 
στην οδό 26ης Οκτωβρίου πραγματοποίησε στις 
25/10/2021 η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα (ΣΕΑ) των 
συνεργαζόμενων συνταξιουχικών οργανώσεων της 
Θεσσαλονίκης, για το νέο κύμα ακρίβειας που πλήττει 
τους συνταξιούχους και όλα τα εργατικά - λαϊκά νοικο-
κυριά. Οι συνταξιούχοι μοίρασαν πλατιά την παρακάτω 
ανακοίνωση της ΣΕΑ. 

«Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα (ΣΕΑ) των συνεργα-
ζόμενων συνταξιουχικών οργανώσεων της Θεσσαλονί-
κης, στην συνεδρίασή της την Δευτέρα 18/10/2021 συζή-
τησε για το νέο κύμα ακρίβειας που πλήττει τους συντα-
ξιούχους και όλα τα εργατικά-λαϊκά νοικοκυριά. Κατά την 
διάρκεια εκτιμήθηκε ότι:

1) Οι μεγάλες αυξήσεις στην ηλεκτρική ενέργεια και τα 
καύσιμα, που θα εκτοξεύσουν τις τιμές στα είδη πλατιάς 
κατανάλωσης, θα οδηγήσουν στην απόλυτη εξαθλίωση 
ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό χαμηλοσυνταξιούχων. Θα 
οδηγήσουν εκατοντάδες νοικοκυριά σε αδυναμία πληρω-
μής των τιμολογίων της ΔΕΗ. Θα τους κάνουν να ξεπαγιά-
ζουν τον χειμώνα που έρχεται, καθώς και να βλέπουν το 
καλάθι με τα απαραίτητα για την επιβίωσή τους να αδειά-
ζει, μετά το πρώτο δεκαήμερο του κάθε μήνα. 

2) Καταρρέει το αφήγημα της κυβέρνησης, ότι η 
κατάργηση του λιγνίτη και οι επενδύσεις στην «πράσινη 
ενέργεια», θα προσφέρουν φθηνό ρεύμα στο λαό, καθώς 
και η επιχειρηματολογία της ότι οι αυξήσεις στα τιμολό-
για της ΔΕΗ θα είναι προσωρινές και παροδικό φαινόμε-
νο, αφού σύμφωνα και με τα λεγόμενα της Ευρωπαϊκής 
επιτροπής, αυτές θα σταθεροποιηθούν την ερχόμενη 
Άνοιξη, όμως «θα παραμείνουν  υψηλότερα από τον μέσο 
όρο των προηγούμενων χρόνων». 

3) Οι παρεμβάσεις που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και η 
διάθεση 500 εκατομμυρίων ευρώ για τα τιμολόγια του 
ηλεκτρικού ρεύματος, είναι μέτρα πυροσβεστικού χαρα-
κτήρα και ανεπαρκή να αντιμετωπίσουν την συνολική 
αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος που υπολογίζεται στα 
1,3 δισ ευρώ.

Επειδή η πλειοψηφία των συντάξεων στο επίπεδο που 
βρίσκονται σήμερα, μετά από τις περικοπές που υπέστη-
σαν από όλες τις κυβερνήσεις, δεν επιδέχονται καμία 
άλλη μείωση, μέσω του νέου κύματος ακρίβειας. Επειδή 
είναι αναφαίρετο δικαίωμά μας να διαβιούμε με αξιοπρέ-
πεια, απαιτούμε:  

> Καμία αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΗ.
> Καμία διακοπή ρεύματος
> Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) 
στα καύσιμα».

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY 26/10/2021

Το Δ.Σ. του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Περιφερεια-
κής Ενότητας Σερρών στη Συνεδρίασή του  την Παρα-
σκευή 15 του Οκτώβρη αποφάσισε η διεξαγωγή της 
εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης να πραγματο-
ποιηθεί την Πέμπτη 11/11/2021 στην αίθουσα του Εργα-
τικού Κέντρου Σερρών με θέματα:

1. Απολογισμός  Δράσης Απερχόμενης Διοίκησης- 
Πρόγραμμα Δράσης.
2. Οικονομικός Απολογισμός- Προϋπολογισμός
3. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
Το Δ.Σ. του Σωματείου καλεί τα μέλη του να πάρουν 

μαζικά μέρος στη Γ.Σ. γιατί η Γ.Σ. είναι το κορυφαίο απο-
φασιστικό όργανο του Σωματείου, όπου όλα τα μέλη 
έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να ελέγξουν τη δράση 
του Δ.Σ, τα οικονομικά και να πουν τη γνώμη τους για την 
ιεράρχηση των αιτημάτων και την παραπέρα ανάπτυξη 
των αγώνων.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ- ΕΦΚΑ 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Δελτίο Τύπου 29/10/2021
ΟΧΙ στη φορολόγηση των αναδρομικών

Ανοιχτή Επιστολή
Προς τον Υπουργό Οικονομίας κ. Χρήστο Σταϊκούρα

Κύριε Υπουργέ
Σχετικά με τη φορολόγηση των αναδρομικών που οι 

δικαιούχοι συνταξιούχοι έλαβαν το τελευταίο διάστημα 
με βάση την απόφαση του ΣτΕ για το διάστημα του 
11μηνου των μηνών Μάης 2015 Ιούνης 2016.

Όπως σας είναι γνωστό, οι συνταξιούχοι την τελευταία 
10ετία με τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν από όλες τις 
Κυβερνήσεις δέχθηκαν πολύ μεγάλες περικοπές στις 
συντάξιμες αποδοχές τους. Το συνολικό τίμημα αυτών 
των περικοπών που συνεχίζονται υπολογίζεται γύρω στα 
8.5 δις Ευρώ για κάθε χρόνο. 

Σε όλη αυτή την καταστρεπτική πορεία οι συνταξιούχοι 
με τους αγώνες τους κατάφεραν να αποκρούσουν ορι-
σμένα μέτρα ακόμη πιο καταστροφικά που οι κυβερνή-
σεις σκόπευαν να εφαρμόσουν, όπως την προσωπική 
διαφορά για τους συνταξιούχους που έλαβαν την σύντα-
ξή τους πριν την ψήφιση του νόμου 4387/16.  

Μετά την απόφαση του ΣτΕ όπου οι νόμοι 4051και 
4093/12 κρίθηκαν  αντισυνταγματικοί, αλλά μόνο για το 
11μηνο Ιούνης 2015, Μάης 2016, η Κυβέρνηση υπολόγισε 
ότι το καταβληθέν ποσό ανέρχεται συνολικά σε 4 δισ για 
όλους τους συνταξιούχους για τις περικοπές στα δώρα, 
τις κύριες και επικουρικές τους συντάξεις. Αυτή την από-
φαση του ΣτΕ η Κυβέρνηση την εφάρμοσε κουτσουρεμέ-
νη με πολιτική απόφασή της. Με βάση αυτή την απαράδε-
κτη ενέργειά της, η μεγάλη μερίδα των συνταξιούχων 
βγήκε εκτός από τα 4 δίσ που ήταν να καταβληθούν. Για 
όσους τελικά πήραν μετά από πολλά χρόνια τα ποσά που 
τους αναλογούσαν, έρχεται τώρα η τσιμπίδα της εφορίας 
να τους πάρει πίσω ένα σημαντικό ποσό.

Καλούμε την κυβέρνηση μετά από όλες αυτές τις 
περικοπές που έχουν δεχθεί οι συνταξιούχοι, να μην 
προβεί σε καμιά φορολόγηση των αναδρομικών, από 
όπου και αν προκύπτουν και να επιστραφούν σε όσους 
τα έχουν καταβάλει, αφού αυτά καταβάλλονται μετά 
από μεγάλο διάστημα, πολύ περισσότερο αφού τα 
ποσά αυτά καταβάλλονται στους συνταξιούχους ατό-
κως. 

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
Ανακοίνωση 31/10/2020

Μας βυθίζουν κι άλλο στη φτώχεια (Ενεργειακή και 
υγειονομική). Ξεκίνησαν πλέον πολλά νοικοκυριά, με 
πρώτα – πρώτα αυτά των δικών μας συνταξιούχων, να 
κάνουν τους λογαριασμούς τους, για το αν και κατά πόσο 
θα μπορούν να ζεσταθούν το χειμώνα, που άρχισε να 
δείχνει τα δόντια του!

Το πετρέλαιο να πουλιέται ως (μαύρος) χρυσός, 25 
ευρώ το 20λιτρο μπιτόνι! Το ρεύμα, πανάκριβο εμπόρευ-
μα, προς δόξα της κονόμας, των αφεντικών της ιδιωτικής 
πλέον ΔΕΗ και τον διάφορων ιδιωτών παρόχων. ..

Το νερό… εμπόρευμα κι αυτό της επιχείρησης… που 
πουλιέται όσο και το εμφιαλωμένο… Δεν προλαβαίνουμε 
να πληρώσουμε τον έναν λογαριασμό, έρχεται ο άλλος 
για τετράμηνα του 2020! Κάτι ξέρανε οι διεκδικητές της 
δημαρχίας που πέταξαν το μπαλάκι στην εταιρεία ύδρευ-
σης ΔΕΥΑΔΔ αποφεύγοντας τις ευθύνες τους! 

Το ψωμάκι 20% πάνω και από 80 λεπτά 1 ευρώ! Οι 
τιμές στα ράφια (λαχανικά 21,1%, ελαιόλαδο18,4%, αμνο-



ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ερίφια17,5%,  σπορέλαια 14%) να αλλάζουν μέρα με τη 
μέρα τραβώντας αυτές την ανηφόρα και μείς τον Γολγο-
θά του μαρτυρίου «του πως θα βγάλουμε το μήνα».

 …Αν δε το Καλοκαίρι, με τις πυρκαγιές λέγαμε μια 
βροχή μας σώζει… τώρα παρακαλάμε να μη βρέξει 
μήπως και πνιγούμε από τα μπαζωμένα φρεάτια σε 
πόλεις (Άμφισσα- Ιτέα) χωρίς τις υποδομές για αντιπλημ-
μυρική προστασία.

Και δεν μας φτάνουν όλα τα παραπάνω έχουμε και την 
πλήρη ανυπαρξία ενός κατ’ ευφημισμού συστήματος 
υγείας μιας και δεν έχουμε ούτε νοσοκομείο, ούτε για-
τρούς. Ακόμη και για εγγραφή φαρμάκων θα πρέπει να 
στηθούμε σε ραντεβού στην ΤΟΜΥ για ένα και βάλε μήνα, 
ενώ για το νοσοκομείο, αν σε δεχθούν λόγω του ότι είναι 
σχεδόν για μία νόσο, μετά από δύο μήνες και βάλε.

Για όλα τα παραπάνω δεν μας φταίει ούτε ο καιρός, η 
εποχή, ή η ενεργειακή κρίση μόνο! Είναι και οι επιλογές 
μας να έχουμε στο τιμόνι της εξουσίας «τους δικούς μας 
ανθρώπους» που όμως διόλου δεν νοιάζονται για εμάς. 
Που δεν έχουν το σθένος να πούνε κατάργηση του ΦΠΑ 
στα είδη πρώτης ανάγκης, κατάργηση του Ειδικού Φόρου 
Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Που θέλουν 
αυτούς τους φόρους και να υπάρχουν και να προστίθε-
νται συνεχώς και άλλοι, για να είναι γεμάτα τα ταμεία 
προκειμένου να χρηματοδοτούνται τα αφεντικά τους και 
στην κρίση και στην «ανάπτυξη…

Και οι συντάξεις μας… Εκεί… καθηλωμένες για εδώ και 
10 χρόνια στην καλλίτερη περίπτωση, ενώ οι χαμηλότε-
ρες γίναν χαμηλότατες από την κατάργηση του ΕΚΑΣ! 
Αυτά τα 10 χρόνια πέρασαν όλοι σχεδόν οι «δικοί μας 
άνθρωποι» από τις κυβερνήσεις. Και ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ και 
ΠΑΣΟΚ και ΛΑΟΣ και ΔΗΜΑΡ και Πολ. Άνοιξη. Και όλοι 
τους, μα όλοι τους έκοβαν και έραβαν το «κοστούμι μας». 
Για μια ακόμη (τουλάχιστον) δεκαετία, δηλαδή ακόμη και 
τώρα στην εποχή της ανάπτυξης, οι περισσότεροι από 
εμάς δεν θα δούμε αυξήσεις στις συντάξεις μας λόγο της 
προσωπικής διαφοράς του νόμου Κατρούγκαλου, που θα 
καταργούσε ο Βρούτσης, που όμως διατήρησε, ως «δικός 
μας άνθρωπος».

8,5 δισ ευρώ είναι τα ετήσια έσοδα των ταμείων του 
κράτους ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
ΜΑΣ. Έσοδα που θα πάνε ή στις γνωστές, από πάρα 
πάνω, χρηματοδοτήσεις ή στην «άμυνα» της χώρας που 
γίνεται στο Μάλι, στην Αραβία και στα υπόλοιπα «σύνορά 
μας». 8,5 δισ το χρόνο και αρνούνται να δώσουν ένα 
μικρό μόνον τμήμα τους ως επιστροφή στα παρανόμως 
παρακρατηθέντα, που επιδίκασε το ΣτΕ. Και όχι μόνο δεν 
δίνουν μία, τσακίζουν με την εφορία και όσα (ψίχουλα) 
μας έδωσαν!

Η Ένωσή μας, το σωματείο μας, θα συγχρονίσει τα 
βήματά του με τα εργατικά σωματεία και το Εργατικό 
κέντρο σε παραστάσεις διαμαρτυρίας στη ΔΕΗ στην 
ΔΕΥΑΔΔ στα γραφεία των «δικών μας ανθρώπων» το επό-
μενο διάστημα και πριν θρηνήσουμε θύματα από την 
ύπαρξη του χιονιά και την ανυπαρξία δομών υγείας! 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ
Ανακοίνωση -  καταγγελία

Το Σωματείο καταγγέλλει την επίθεση σε βάρος  των 
μελών της διοίκησής του, με τραμπουκικές ενέργειες, 
όπως σπάσιμο τραπεζιού, ύβρεις, απειλές κ.α, από τον  
υπάλληλο του Εργατικού Κέντρου Κατερίνης (ΕΚΚ) και 
τον πρόεδρο του σωματείου Sofidel.

Τα μέλη της διοίκησης του σωματείου Συνταξιούχων 
ΙΚΑ Ν. Πιερίας επιδίωξαν να μπουν στο γραφείο του 
σωματείου, που στεγάζεται στο Εργατικό Κέντρο Κατερί-
νης, προκειμένου  να επικοινωνήσουν με τα μέλη, για να 
τους ενημερώσουν για  το πρόσφατο συνέδριο της Ομο-
σπονδίας Συνταξιούχων όπως επίσης και για μια σειρά 
άλλα ζητήματα, όπως  το  υπόμνημα που έστειλε στον 
Υπουργό Οικονομίας αλλά και το συλλαλητήριο που διορ-
γανώνουν μια σειρά από σωματεία στις 4/11.  Σε αυτή την 
προσπάθεια για άλλη μια φορά τα  μέλη και η διοίκηση 
του σωματείου βρήκαμε  απέναντί μας μια αδικαιολόγητη 
συμπεριφορά, η οποία οφείλεται στην απαγόρευση που 
έχει επιβάλει  η διοίκηση του ΕΚΚ στο σωματείο μας, με 
αποτέλεσμα εδώ και μήνες να μην μας επιτρέπει την είσο-
δο στο ίδιο μας το γραφείο.

Δυστυχώς όμως το χέρι που όπλισε  τους τραμπού-
κους σε βάρος των συνταξιούχων, είναι συνώνυμο με τις 
πρακτικές  της διοίκησης του ΕΚΚ. Όποιος διαφωνεί με 
την πολιτική τους, είναι εχθρός και με το «έτσι θέλω» του 
επιβάλουν ποινές, αποκλεισμούς και απαγορεύσεις.  

Η διοίκηση του ΕΚΚ, δεν θέλει σωματεία ζωντανά να 
παλεύουν για τα δικαιώματα των εργαζομένων και των 
συνταξιούχων, ανεξάρτητα από τις διαφωνίες που μπορεί 
να υπάρχουν. Δεν ανέχονται τις διαφορετικές απόψεις και 
θέσεις. Θέλουν σωματεία σφραγίδες, που απλά θα υπάρ-
χουν, αλλά επί της ουσίας δε θα λειτουργούν, με μπρά-
βους, ουραγούς της εκάστοτε κυβέρνησης και της εργο-

δοσίας.
Δεν είναι τυχαίο  ότι έτρεξαν πρώτοι και καλύτεροι να 

βάλουν σε εφαρμογή το νομό έκτρωμα του Χατζηδάκη, 
με τον οποίο διαφωνεί το σύνολο της εργατικής τάξης, 
διότι τσακίζει μια σειρά από εργασιακά δικαιώματα, υπο-
νομεύει το συνδικαλιστικό κίνημα.  Το πρόσφατο ηλε-
κτρονικό συνέδριο  που πραγματοποίησε η διοίκηση του 
ΕΚΚ με πρόσχημα την πανδημία, με αδιαφανείς διαδικα-
σίες,  πίσω από τις κάμερες και χωρίς να  γνωρίζει κανέ-
νας  που είναι ο δικαστικός αντιπρόσωπος και αν τηρείται 
η διαδικασία, τα λέει όλα. Χαρακτηριστικό είναι επίσης και 
το γεγονός ότι ακόμα και σε ένα τέτοιο συνέδριο, δεν 
έστειλαν πρόσκληση σε εκλεγμένους αντιπρόσωπους 
σωματείων , γιατί δε θέλουν τη διαφορετική θέση και 
άποψη. Να γιατί αρνούνται συνέδριο δια ζώσης, όπου θα  
γίνεται ζωντανή συζήτηση, ανάμεσα στους αντιπρόσω-
πους των σωματείων για τα προβλήματα  που αντιμετωπί-
ζουν οι εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς, αλλά και 
συνολικά για τα προβλήματα που υπάρχουν την κοινωνία 

Αυτές οι αντιδημοκρατικές και τραμπουκικές συμπερι-
φορές σε βάρος των συνταξιούχων  από την διοίκηση του 
ΕΚΚ  είναι πολύ επικίνδυνες για το Συνδικαλιστικό κίνημα, 
για τους εργαζόμενους. Καλούμε κάθε  τίμιο σωματείο, 
κάθε τίμιο εργαζόμενο και συνδικαλιστή  να καταδικάσει 
τέτοιες  ενέργειες  και να απαιτήσει να ανοίξει το  ΕΚΚ  
εδώ και τώρα για όλα τα σωματεία και τους εργαζόμε-
νους της Πιερίας, διότι το κτήριο του ΕΚΚ δεν είναι ιδιο-
κτησία της Διοίκησης του ΕΚΚ και των εταίρων της.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1-11-2021

Η Ένωση στηρίζει τον δίκαιο αγώνα των εργαζομένων 
ΕΝΕΔΕΠ της COSCO ενάντια στις βάρβαρες συνθήκες 
εργασίας με έλλειψη ασφάλειας και προστασίας των 
εργαζομένων, καθώς και την δολοφονική εντατικοποίηση 
της εργασίας. Οι ευθύνες για το θανατηφόρο εργατικό 
ατύχημα της προηγούμενης Δευτέρας πρέπει να αποδο-
θούν στους υπεύθυνους, που δεν είναι κανένας άλλος 
από την ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ. Ο αγώνας για την ανατροπή όλων 
των αντεργατικών νόμων είναι μονόδρομος, για να μην 
υπάρχουν άλλοι νεκροί εργαζόμενοι από την λυσσαλέα 
κυβερνητική και εργοδοτική επίθεση στα δικαιώματα και 
απαιτήσεις της εργατικής τάξης.

ΠΑΛΛΕΣΒΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 
ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΛΕΣΜΑ 4/11/2021
ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ

ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Η Παλλεσβιακή Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ στα πλαίσια 

της ταξικής αλληλεγγύης μεταξύ των εργαζομένων, 
συνταξιούχων, ανέργων και γενικά συμπολιτών μας που 
τσακισμένοι από την ακρίβεια, τους δυσβάσταχτους 
φόρους και τις μειώσεις μισθών και συντάξεων, αντιμετω-
πίζουν πρόβλημα επιβίωσης, καλεί τους εργαζόμενους 
και συνταξιούχους και γενικά τους πολίτες που έχουν 
κάποια οικονομική δυνατότητα, να συμβάλουν προσφέ-
ροντας υλική βοήθεια, με τρόφιμα και είδη πρώτης ανά-
γκης, ως ένδειξη και έμπρακτης μορφής αλληλεγγύης.

Η ταξική αλληλεγγύη είναι όπλο στα χέρια της εργατι-
κής τάξης, πάνω στην οποία οι εργαζόμενοι στηρίζουν 
τους αγώνες τους.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ- ΕΦΚΑ 
ΑΙΓΑΛΕΩ- ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ- ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Εμείς οι συνταξιούχοι στεκόμαστε στο πλευρό των 
παιδιών μας και των εγγονιών μας. Προχωρούν σε συγ-
χωνεύσεις τμημάτων με 27 και 28 μαθητές (Αιγάλεω, Αγ. 
Βαρβάρα, Χαϊδάρι και σε όλη την Ελλάδα). Είναι πρόκλη-
ση. Θέλουν να στοιβάζουν τα εγγόνια μας σε 27άρια και 
28άρια τμήματα. Αυτό όχι μόνο είναι επικίνδυνο για την 
υγεία μαθητών και εκπαιδευτικών σε μια περίοδο που 
όλοι μιλάνε για έξαρση της πανδημίας στα σχολεία, 
αλλά είναι άλλη μια απόδειξη 

της εγκληματικής κυβερνητικής διαχείρισης της παν-
δημίας.

Είναι ένα σχέδιο βαθιά αντιεκπαιδευτικό, γιατί η περαι-
τέρω αύξηση του αριθμού των μαθητών θα οδηγεί σε 
μεγαλύτερη υποβάθμιση του μαθήματος και μάλιστα σε 
μια περίοδο που φαίνονται με πολύ οξυμένο τρόπο οι 
επιπτώσεις (μορφωτικά κενά, ψυχοκοινωνικά ζητήματα 
στα παιδιά) από τα σχεδόν 1,5 χρόνο κλειστά σχολεία. Και 
ακόμα πιο αντιπαιδαγωγικό να γίνεται αυτό μέσα στη 
σχολική χρονιά.

Οφείλουμε όλοι μας να πάρουμε θέση και να δυνα-
μώσουμε την πίεση προς την Κυβέρνηση, ώστε:

- Να μην κλείσει ούτε ένα τμήμα.
- Να εγκριθούν όλα τα τμήματα με βάση τις ανάγκες 

των μαθητών.
- Να καθοριστεί όριο 15 μαθητών ανά τάξη.

- Να γίνουν προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών με 
βάση τα πραγματικά κενά 

και τις ανάγκες των σχολείων.
 Με άλλη ανακοίνωσή του το σωματείο έκφρασε την 

αλληλεγγύη και συμπαράστασή του στον αγώνα των 
εργαζομένων στην COSCO.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚ. 
ΑΣΦΑΛ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Το ΔΣ του σωματείου μας μετά τις αρχαιρεσίες που 
διεξήχθησαν στις 19/9/2021, συγκροτήθηκε σε σώμα στις 
25/9/2021 για εκλογή προεδρείου.

Πρόεδρος                          Κουρής Νίκος
Αντιπρόεδρος                    Παπανικολάου Γιάννης
Γ. Γραμματέας                   Μαυράκης Κώστας
Αναπλ. Γ. Γραμματέας        Μίχας Θανάσης
Ταμίας                               Τόβας Σταύρος
Αναπλ. Ταμίας                    Παπαπολυχρονίου Ελένη
Έφορος                             Πανταζής Γρηγόρης
Το νέο ΔΣ υπόσχεται ότι θα αγωνιστεί και θα παλέψει 

με την ομοσπονδία μας και όλους τους συνταξιούχους, 
με τη ΣΕΑ, για τα δίκαια αιτήματά μας

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ- ΜΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών κι Εμπόρων Ελευσί-
νας – Μάνδρας

Σύλλογος Γυναικών Ελευσίνας
Σωματείο Εργαζομένων ΟΤΑ Θριασίου

ΠΡΙΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ, ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ
ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΩΡΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ 
ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Τα Σωματεία και οι Φορείς της Ελευσίνας και της γύρω 
περιοχής που υπογράφουμε το παρόν κείμενο δηλώνουνε 
την αμέριστη υποστήριξή μας στους πυρόπληκτους της 
Δήμου Μάνδρας, της Βαρυμπόμπης και των Θρακομακε-
δόνων, στους υπόλοιπους πυρόπληκτους της Αττικής, 
της Βόρειας Εύβοιας, όλης της Ελλάδας, που αποφάσι-
σαν να πραγματοποιήσουν μεγάλο συλλαλητήριο το Σάβ-
βατο 6 Νοέμβρη στο Σύνταγμα. 

Ο αγώνας τους, είναι και δικός μας. Ο λαός της περιο-
χής γνωρίζει από πρώτο χέρι τι θα πει να είναι σε μόνιμη 
απειλή η ζωή και η περιουσία του λόγω έλλειψης μέτρων 
προστασίας από φυσικές καταστροφές.

Δεν συμβιβαζόμαστε ούτε με το «μαύρο» τοπίο της 
φωτιάς, ούτε με το «καφέ» της πλημμύρας.

Πριν περίπου δύο μήνες, χάσαμε και πάλι ένα μεγάλο 
μέρος του φυσικού πλούτου της περιοχής, ένα ακόμα 
πνεύμονα πρασίνου για όλη την Αττική, με τις μεγάλες 
πυρκαγιές στο όρος Πατέρα και στην περιοχή γύρω από 
τα Βίλια. Βρεθήκαμε ανυπεράσπιστοι εξαιτίας της απου-
σίας μέτρων αντιπυρικής προστασίας. Βρεθήκαμε με 
ΜΗΔΕΝ δασεργάτες στο Δασαρχείο Αιγάλεω που έχει 
στην ευθύνη του ολόκληρη τη Δυτική Αττική, με αποτέλε-
σμα να μην έχει γίνει κανένας καθαρισμός του δάσους και 
άλλες αναγκαίες εργασίες μέσα σε αυτό. Βρεθήκαμε με 
πενιχρή χρηματοδότηση για διάνοιξη και συντήρηση 
δασικών δρόμων. Βρεθήκαμε με υποστελεχωμένη την 
πυροσβεστική και με μέσα απαρχαιωμένα ή ελλιπώς 
συντηρημένα. 

Τώρα έχουμε μπροστά μας το χειμώνα. Οι επιστήμονες 
εδώ και μήνες «κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου», τονί-
ζοντας ότι ο δήμος Ελευσίνας  κινδυνεύει άμεσα σε ενδε-
χόμενη κακοκαιρία. Ήδη ζήσαμε το εφιάλτη με τον 
«Μπάλο» πριν λίγες μέρες. Πολλοί δρόμοι στην Ελευσίνα 
μετατράπηκαν σε ποτάμια. Χαρακτηριστικότερα παρα-
δείγματα η οδός Κανελλοπούλου και όλη η περιοχή του 
Καλυμπακίου, το Κέντρο Υγείας Ελευσίνας που για άλλη 
μια φορά ήταν απροσπέλαστο, αλλά και το ίδιο το κέντρο 
της πόλης που θύμιζε Βενετία!

Με ευθύνη της Κυβέρνησης, της Περιφέρειας Αττικής 
και των Δημοτικών Αρχών, τα αναγκαία έργα ανάσχεσης 
στους ορεινούς όγκους της περιοχής, λόγω των φονικών 
πλημμυρών πριν 4 χρόνια, παραμένουν μελέτες(!), ενώ τα 
αντιδιαβρωτικά έργα στο όρος Πατέρα λόγω των πυρκα-
γιών του καλοκαιριού παραμένουν «σχέδια επί χάρτου». 
Τα αναγκαία έργα σε Σαρανταπόταμο, Κατερίνι και Σού-
ρες δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί ή σε πολλές περιπτώ-
σεις είναι ανεπαρκή. 

Με ευθύνες διαχρονικές, γινόμαστε για πολλά χρό-
νια στο ίδιο έργο θεατές! 

Είμαστε αυτοί που το 2017 θρηνήσαμε 24 δικούς μας 
ανθρώπους από τις πλημμύρες στο Δήμο Μάνδρας εξαι-
τίας της έλλειψης μέτρων αντιπλημμυρικής προστασίας. 

Είμαστε αυτοί που φέτος το καλοκαίρι είδαμε τις 
φωτιές στη βιομηχανική περιοχή της Μαγούλας κυριολε-
κτικά να γλείφουν μεγάλες αποθήκες logistics και εγκατα-
στάσεις φυσικού αερίου.

Είμαστε αυτοί που σε κάθε συνέχεια στη σελ. 5
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βροχή φοβόμαστε να μετακινηθούμε στους δρόμους της 
πόλης μας γιατί μετατρέπονται σε χείμαρρους.

Είμαστε οι μικροί επαγγελματίες της περιοχής, που 
κάθε χειμώνα επιστρατεύουμε σακιά με άμμο και άλλους 
αυτοσχέδιους τρόπους για να προστατεύσουμε τις επι-
χειρήσεις μας και το εμπόρευμά μας. 

Βγαίνουμε στο δρόμο! Διεκδικούμε αποζημιώσεις στο 
100% της ζημιάς για τους πληγέντες, αλλά ταυτόχρονα 
διεκδικούμε ουσιαστικά έργα και μέτρα προστασίας της 
ζωής και της περιουσίας μας. Θύματα και πληγέντες από 
φυσικές καταστροφές θα συνεχίσουμε να έχουμε, αν 
τώρα δεν σταματήσουμε την εγκληματική πολιτική, που 
θεωρεί κόστος τα αναγκαία έργα και μέτρα πρόληψης και 
προστασίας. 

Διεκδικούμε: 
- Να αποζημιωθούν όλοι οι πληγέντες των τελευταίων 

ετών στο 100% της ζημιάς που έχουν υποστεί.
- Τώρα να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα μπροστά 

στο χειμώνα για να μην έχουμε νέες καταστροφές. Να 
καθαριστούν τα ρέματα και τα φρεάτια, να προχωρήσουν 
όλα τα απαραίτητα έργα στο όρος Πατέρα και στους 
γύρω ορεινούς όγκους. Να ξεκινήσουν χωρίς άλλες 
καθυστερήσεις τα έργα διευθέτησης των ρεμάτων και 

αντιπλημμυρικής θωράκισης στην περιοχή μας. 
- Η αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής να εντα-

χτεί στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού επίπε-
δο Αττικής, κι όχι να κουκουλωθεί με έργα - «μπαλώματα» 
που αντί να λύνουν, οξύνουν ή μεταφέρουν το πρόβλημα 
σε άλλη περιοχή.

- Να στελεχωθούν με όλο το αναγκαίο προσωπικό, 
μόνιμα και σταθερά, όλες οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσί-
ες που παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην πρόληψη  και 
την αντιμετώπιση της καταστροφής όπως το Δασαρχείο, 
η Πυροσβεστική και άλλα.

ΟΛΟΙ στο ΜΕΓΑΛΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ που διοργανώ-
νουν Επιτροπές, Σωματεία και Φορείς από περιοχές που 
επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. ΟΛΟΙ το ΣΑΒΒΑ-
ΤΟ 6 Νοέμβρη στις 12 το μεσημέρι στο Σύνταγμα.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ & ΠΕΡΙΞ

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, το σωματείο μας σας 
καλεί να πάρετε μαζικά μέρος στη Συγκέντρωση Διαμαρ-
τυρίας στο Πάρκο ΙΚΑ (στις Παροχές) την Τρίτη 9 Νοέμ-
βρη στις 10.30 το πρωί.

Το ΙΚΑ της Νέας Ιωνίας λειτουργεί με ελάχιστο προσω-
πικό, που δεν μπορεί να καλύψει τους ασφαλισμένους και 
κυρίως τους συνταξιούχους, καθώς εξυπηρετεί ακόμα το 
Ηράκλειο και τη Μεταμόρφωση. Από 70 άτομα που εργά-
ζονταν το 2010 μόνο για το δήμο της Ν. Ιωνίας τώρα 
έχουν μείνει 27 για 3 δήμους.

Φτάνει πια! Απαιτούμε από την κυβέρνηση και την 
κεντρική διοίκηση του ΕΦΚΑ μαζικές προσλήψεις μόνι-
μου προσωπικού ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ! Είμαστε αλληλέγγυοι 
με τους εργαζόμενους στο ΙΚΑ, που μοχθούν και αυτοί να 
μας εξυπηρετήσουν σε αντίξοες συνθήκες. Τους καλούμε 
και αυτούς να πάρουν μέρος στη συγκέντρωση. Απαιτού-
με να μπει τέλος στην ταλαιπωρία των ασφαλισμένων!

ΔΩΣΤΕ ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ. ΚΑΝΤΕ ΜΑΖΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

Η κυβέρνηση να σταματήσει την καραμέλα της ατομι-
κής ευθύνης και να ενισχύσει εδώ και τώρα το δημόσιο 
σύστημα υγείας. Να επιτάξει τις μεγάλες ιδιωτικές κλινι-
κές. Τα νοσοκομεία δεν πρέπει να είναι για μια μόνο νόσο 
(covid-19). Πολλοί συνάνθρωποί μας πεθαίνουν αβοήθη-
τοι, γιατί δεν έχουν πρόσβαση στα χειρουργεία. 

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΟ 
ΤΟ ΛΑΟ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕ-
ΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΚΟ- ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27/10/2021
Εκφράζουμε τον αποτροπιασμό και την αγανάκτησή 

μας για το στυγερό εργοδοτικό έγκλημα στον Πειραιά, 
στο κάτεργο της COSCO, όπου ένας εργάτης βρήκε φρι-
κτό θάνατο στην ώρα της εργασίας του. Καταγγέλλουμε 
την εργοδοσία της COSCO για την κυνική, βρωμερή προ-
σπάθεια να κρύψει τις τεράστιες ευθύνες της για τα 
αλλεπάλληλα εγκλήματα που συμβαίνουν στους χώρους 
εργασίας του λιμανιού, ειδικά αυτό το τελευταίο.

Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στους εργαζόμε-
νους στην COSCO και δηλώνουμε την πλήρη αλληλεγγύη 
και στήριξή μας στον απεργιακό αγώνα τους, για την 
διεκδίκηση ΣΣΕ και μέτρων προστασίας της υγείας και 
σωματικής ακεραιότητάς τους στους χώρους δουλειάς 
του λιμανιού.

Καταγγέλλουμε την κυβέρνηση, που, παρ’ όλο ότι 
καθημερινά αποδείχνεται ο αντεργατικός χαρακτήρας 
της κυβερνητικής νομοθεσίας, παλιότερης και πρόσφα-
της, από την βιασύνη με την οποία οι εργοδότες σπεύ-
δουν να την εκμεταλλευτούν, για να εντείνουν την εκμε-
τάλλευση των εργαζομένων, το χτύπημα των εργατικών 
και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων τους, επιμένει στον 
αντεργατικό κατήφορό της και στην επιθετικότητα προς 
τους εργαζόμενους και το λαό.

Οι εργαζόμενοι, ο λαός δεν πρόκειται να πτοηθούμε 
από την εγκληματική πολιτική κυβέρνησης – εργοδοσίας. 
Αντίθετα μας ατσαλώνει με ακόμα μεγαλύτερη αποφασι-
στικότητα για σύγκρουση με αυτήν, μέχρι την ανατροπή 
της, την οριστική απαλλαγή των εργαζομένων από αυτή.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΚΑ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ 

ΤΑΜΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δελτίο Τύπου 1/11/2021

Για τις εργασίες  και τα εκλογικά αποτελέσματα του 
23ου συνεδρίου της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ
Στις 21-22/10/21 πραγματοποιήθηκε το 23ο εκλογοα-

πολογιστικό  συνέδριο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων 
του ΙΚΑ. 

Για το συνέδριο είχαν εκλεγεί 325 αντιπρόσωποι από 
95 πρωτοβάθμια σωματεία. Στην διήμερη διαδικασία 
μετά την εισήγηση της απερχόμενης διοίκησης πήραν το 
λόγο και τοποθετήθηκαν με τις ομιλίες τους πάνω από 40 
συνάδελφοι και συναδέλφισσες, αναδεικνύοντας τα προ-
βλήματα των συνταξιούχων- και όχι μόνο- από όλη την 
χώρα... Σταθερά και χωρίς ταλαντεύσεις από όλους τους 
ομιλητές εκφράσθηκε η αναγκαιότητα της συνέχισης της 
αγωνιστικής πορείας της ομοσπονδίας μας με τις δυνά-
μεις της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα. 

Ακολούθησε το κλείσιμο των εργασιών της πρώτης 
ημέρας με την ομόφωνη ψήφιση της εισήγησης και την 
συνόψιση των εργασιών του συνεδρίου από την απερχό-
μενη διοίκηση. Ομόφωνα επίσης εγκρίθηκαν ο Οικονομι-
κός Απολογισμός και Προϋπολογισμός του απερχόμενου 
ΔΣ.

Μέσα από τη δημοκρατική εκλογική διαδικασία της 
δεύτερης ημέρας του συνεδρίου η εκλεγμένη από το 
συνέδριο Εφορευτική Επιτροπή οργάνωσε τις αρχαιρεσί-
ες για την εκλογή του νέου ΔΣ, της Επιτροπής Οικονομι-
κού Ελέγχου, των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των 
αντιπροσώπων στη ΓΣΕΕ. Συνολικά ψήφισαν 281σύνε-
δροι, βρέθηκαν έγκυρα 276 και 5 άκυρα - λευκά ψηφο-
δέλτια.

Το νεοεκλεγέν ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
συνεδρίασε αμέσως μετά την ανακήρυξή 
του από την Εφορευτική Επιτροπή και 
συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΟΣ
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΣΚΙΑΔΙΩΤΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΡΕΒΑΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ            ΠΑΛΜΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΟΛΗΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ
ΟΡΓΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ         ΜΑΚΚΑΣ  ΛΕΑΝΔΡΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ                                 ΒΑΡΕΛΛΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ                   ΚΛΑΔΗΣ  ΤΑΣΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΡΟΥΣΣΑΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΕΛΗ:                        ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
                                   ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
                                   ΚΑΛΠΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
                                   ΚΡΙΑΡΑΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ 
                                   ΡΑΛΛΑΚΗΣ  ΜΑΝΩΛΗΣ 
                                   ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
                                   ΣΟΦΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
                                   ΣΤΟΪΟΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ 
                                   ΤΡΕΛΛΗ  ΦΑΝΗ 
                                   ΤΣΑΠΑΡΑΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ

Για το ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ εκλέχτηκαν οι:
ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΓΙΑΝΝΗΣ          
ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ             
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ          
ΒΟΛΑΚΑΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ             
ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ              
ΔΕΛΛΗ  ΓΕΩΡΓΙΑ                
ΔΕΡΕΜΠΕΗ  ΔΙΑΛΕΧΤΗ                    
ΔΟΥΡΟΥ  ΚΩΝ/ΝA
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ    
ΚΡΕΠΑΠΑΣ  ΘΟΔΩΡΟΣ                    
ΚΟΥΜΑΝΤΖΕΛΗΣ  ΘΑΝΑΣΗΣ                    
ΚΥΠΡΑΙΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ              
ΚΑΡΥΑ  ΕΛΕΝΗ                    
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ  ΜΑΝΩΛΗΣ               
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ       
ΣΚΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ 
(Το ΓΣ είναι 35μελές, αποτελείται από τα 19 μέλη 
του ΔΣ και τους 16 ανωτέρω εκλεγμένους)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΓΚΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΤΣΙΧΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Αθήνα 26/10/2021
Υπόμνημα (για τη μη φορολόγηση των αναδρομικών)
Προς 
Τον Υπουργό Οικονομίας κ. Χ. Σταϊκούρα
Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Θ. Σκυλακάκη
Κοινοποίηση: Υπουργό Εργασίας κ. Κ. Χατζηδάκη  

Κύριε Υπουργέ,
Επανερχόμαστε με νέο υπόμνημά μας, σε συνέχεια 

του υπομνήματος που σας έχουμε αποστείλει από τον 
Μάρτη του τρέχοντος και αφορά τη φορολόγηση των 
αναδρομικών που οι δικαιούχοι συνταξιούχοι έλαβαν το 
τελευταίο διάστημα με βάση την απόφαση του ΣτΕ για 
το διάστημα του 11μηνου των μηνών Μάης 2015 Ιούνης 
2016.

Όπως σας είναι γνωστό, οι συνταξιούχοι την τελευ-
ταία 10ετία με τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν από 
όλες τις Κυβερνήσεις δέχθηκαν πολύ μεγάλες περικο-
πές στις συντάξιμες αποδοχές τους. Το συνολικό τίμη-
μα αυτών των περικοπών που συνεχίζονται υπολογίζε-
ται γύρω στα 8.5 δισ ευρώ για κάθε χρόνο. 

Σε όλη αυτή την καταστρεπτική πορεία οι συνταξιού-
χοι με τους αγώνες τους κατάφεραν να αποκρούσουν 
ορισμένα μέτρα ακόμη πιο καταστροφικά, που οι 
κυβερνήσεις σκόπευαν να εφαρμόσουν, όπως την προ-
σωπική διαφορά για τους συνταξιούχους που έλαβαν 
την σύνταξή τους πριν την ψήφιση του νόμου 4387/16.  

Μετά την απόφαση του ΣτΕ όπου οι νόμοι 4051και 
4093/12 κρίθηκαν  αντισυνταγματικοί, αλλά μόνο για το 
11μηνο (Ιούνης 2015, Μάης 2016), η Κυβέρνηση υπολό-
γισε ότι το καταβληθέν ποσό ανέρχεται συνολικά σε 4 
δισ για όλους τους συνταξιούχους για τις περικοπές 
στα δώρα, τις κύριες και επικουρικές τους συντάξεις. 

Αυτή την απόφαση του ΣτΕ η Κυβέρνηση την εφάρ-
μοσε κουτσουρεμένη με πολιτική απόφασή της. Με 
βάση αυτή την απαράδεκτη ενέργειά της, η μεγάλη 
μερίδα των συνταξιούχων βγήκε εκτός από τα 4 δισ που 
ήταν να καταβληθούν. 

Για όσους τελικά πήραν μετά από πολλά χρόνια τα 
ποσά που τους αναλογούσαν, έρχεται τώρα η τσιμπίδα 
της εφορίας να τους πάρει πίσω ένα σημαντικό ποσό.

Καλούμε την κυβέρνηση μετά από όλες αυτές τις 
περικοπές που έχουν δεχθεί οι συνταξιούχοι, να μην 
προβεί σε καμιά φορολόγηση των αναδρομικών από 
όπου και αν προκύπτουν και να επιστραφούν σε όσους 
τα έχουν καταβάλει, αφού αυτά καταβάλλονται μετά 
από μεγάλο διάστημα, πολύ περισσότερο, αφού τα 
ποσά αυτά καταβάλλονται στους συνταξιούχους ατό-
κως. 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ23ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας

συνέχεια από τη σελ. 5

Δεν περιμένουμε λύσεις 
στα λαϊκά προβλήματα από 
«σωτήρες». Αυτές τις δίνει 
ο ίδιος ο λαός με τους αγώ-

νες του.

Η εργατική τάξη μετράει κάθε 

μέρα τους νεκρούς της πάνω στο 

μεροκάματο. Οι καπιταλιστές 

μετρούν κάθε μέρα τα κέρδη 

τους πάνω στους νεκρούς.

Καιρός ν’ αλλάξει η κατάσταση.
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Πάνω από 400 συνδικά-
τα, πρωτοβάθμια και δευ-
τεροβάθμια, μέσα από το 
συντονισμό που προετοί-
μασαν στο προηγούμενο 
διάστημα με συσκέψεις σε 
όλη τη χώρα, οργάνωσαν 
και πραγματοποίησαν 
συγκεντρώσεις και συλλα-
λητήρια σε κάθε πόλη, 
διεκδικώντας ΣΣΕ, 
μισθούς, σταθερή εργα-
σία με 7ωρο, 5νθήμερο, 
συνθήκες ασφαλούς 
εργασίας, κατάργηση 
όλων των αντεργατικών, 
α ν τ ι σ υ ν δ ι κ α λ ι σ τ ι κ ώ ν 
νόμων, ασφαλιστικά δικαι-
ώματα με κοινωνική ασφά-
λιση, δημόσια, δωρεάν 
υγεία κ.α. Πλαίσιο συνολι-
κών αιτημάτων που δια-
μορφώθηκε από το 
ΠΑΜΕ και με βάση αυτό 
έγινε το κάλεσμα στα 
συνδικάτα να οργανώ-
σουν κινητοποιήσεις 
διεκδίκησής τους.

Η αγωνιστική αυτή 
δράση πραγματοποιήθηκε 
εν όψει της κλιμάκωσης 
των αγώνων με Πανελλα-
δική απεργιακή κινητοποί-
ηση στο επόμενο διάστη-
μα. Ταυτόχρονα αποτέλε-
σε μια δυναμική έκφραση 
αλληλεγγύης και συμπα-
ράστασης στους εργαζό-
μενους, που βρέθηκαν 
αυτές τις μέρες σε απερ-
γιακές δραστηριότητες, 
όπως οι εργάτες της 
COSCO, της ΛΑΡΚΟ, οι 
οικοδόμοι κ.α. 

Στο στόχαστρο των 
κινητοποιήσεων βρέθη-
καν ειδικά οι αντισυνδι-
καλιστικοί νόμοι, που 
επιχειρούν να αφοπλί-
σουν, να αδρανοποιή-
σουν το εργατικό- συνδι-
καλιστικό κίνημα. Το σύν-
θημα «θα μείνουν στα 
χαρτιά» υλοποιήθηκε για 
άλλη μια φορά, αφού και 
οι απεργίες και οι συγκε-
ντρώσεις πραγματοποιή-

θηκαν αγνοώντας τις 
προβλέψεις αυτών των 
νόμων.

Οι συγκεντρώσεις, η 
κλιμακούμενη αυτή συνδι-
καλιστική δράση του ταξι-
κού εργατικού κινήματος, 
διαμορφώνουν ένα ενιαίο 
αγωνιστικό εργατικό 
μέτωπο, που απλώνεται 
σε όλη τη χώρα. Κλάδοι 
μπαίνουν στον αγώνα 
διεκδίκησης δικαιωμάτων 
ξεκινώντας από τις ΣΣΕ, 
με κύριο ζητούμενο τις 
αυξήσεις στους μισθούς. 

Η ακρίβεια που χτυπάει 
ήδη το εργατικό εισόδημα 
και φτωχαίνει τη λαϊκή 
οικογένεια, ασφαλώς δεν 
αντιμετωπίζεται με τα 
ψίχουλα του 2%, που ανα-
κοίνωσε για δεύτερη 
φορά η κυβέρνηση ή τα 
ανεπαρκέστατα μέτρα για 
το επίδομα θέρμανσης. Οι 
εργαζόμενοι και δικαιού-
νται και επιβάλλεται να 
απαιτήσουν συμβάσεις 
και μισθούς, που θα ανα-
πληρώσουν τις απώλειες 
του εισοδήματός τους.

Η συγκέντρωση αγωνι-
ζόμενων δυνάμεων γύρω 
από τους στόχους αυτούς, 
μαζί με εκείνους για τις 
συνθήκες εργασίας και 

την υγεία του λαού είναι 
ένας τρόπος και δρόμος, 
που βοηθάνε στην ανα-
συγκρότηση του εργατι-
κού- συνδικαλιστικού 
κινήματος σε ταξική 
κατεύθυνση, στη συσπεί-
ρωση περισσότερων 
εργαζομένων και κλάδων 
στην κατεύθυνση αυτή, 
στη μαζικοποίηση και 
ισχυροποίηση των συνδι-
κάτων, όπως αποδείχτη-
κε και στην e-food και 
στην COSCO.

Οι συγκεντρώσεις της 4 
Νοέμβρη, σε συνέχεια των 
προηγούμενων, αποτέλε-
σαν ένα ακόμα βήμα προ-
ώθησης αυτού του κεντρι-
κού στόχου, που θα παίξει 
καθοριστικό, κρίσιμο ρόλο 
στην αντιμετώπιση της 
αντεργατικής επίθεσης, 
στην ανάσχεσή της, στην 
υπεράσπιση των εργατι-
κών δικαιωμάτων, στη 
μεγαλύτερη απομόνωση 
των ξεπουλημένων ηγεσι-
ών μέσα στο συνδικαλιστι-
κό κίνημα. 

Κι όπως εξαγγέλθηκε 
από το βήμα των συγκε-
ντρώσεων σε όλη τη 
χώρα, από τους ομιλητές 
συνδικαλιστές προχωρά-
με στην διοργάνωση 

Πανεργατικής Απεργίας, 
που θα δώσει νέα, μεγα-
λύτερη, αποφασιστική 
ώθηση στους αγώνες των 
εργαζομένων σε κάθε 
κλάδο. Η αλληλεγγύη και 
συμπαράσταση που 
έχουν εκφραστεί όλο το 
πρόσφατο παρελθόν 
προς στους αγωνιζόμε-
νους εργαζόμενους στην 
e-food, στην COSCO, 
στη ΛΑΡΚΟ, στους εκπαι-
δευτικούς και υγειονομι-
κούς, στους πυροσβέ-
στες θα επεκταθεί με πιο 
μαζικό και χειροπιαστό 
τρόπο σε κάθε κλάδο, 
επιχείρηση ή υπηρεσία, 
όπου οι εργαζόμενοι θα 
μπαίνουν σε αγωνιστική 
δράση για τα ειδικά ή 
γενικά προβλήματα.

Συγκεντρώσεις – συλλαλητήρια 4 Νοέμβρη

Αθήνα

Θεσσαλονίκη

Συλλαλητήριο σεισμοπα-
θών – πλημμυροπαθών – 
πυροπαθών 6 Νοέμβρη

Φωτιά – πλημμύρα και 
σεισμός, διεκδικούμε 
πίσω το ίδιο μας το βιος» 
και «μέτρα προστασίας 
και αντιπλημμυρικά, στέ-
γαση, εισόδημα, για 
όλους μας δουλειά».

Με τα συνθήματα αυτά 
να χρωματίζουν τη μεγά-
λη, πανελλαδική στην 
ουσία κινητοποίηση στο 
Σύνταγμα στις 6 Νοέμβρη 
των πληγέντων από 
φωτιές, πλημμύρες και 
σεισμούς, χιλιάδες λαού 
εκδήλωσαν την απαίτηση 
να ικανοποιηθούν τα αιτή-
ματα των πληγέντων, που 
μήνες και χρόνο μετά τις 
καταστροφές στην ουσία 
δεν έχουν δεχτεί ούτε καν 
συμβολική βοήθεια από 
το κράτος και την κυβέρ-
νηση.

Οι καμένοι αγρότες της 
Ηλείας, οι ρετσινάδες, οι 
κτηνοτρόφοι και μελισσο-
κόμοι της Βόρειας 
Εύβοιας, της Αττικής, οι 
πνιγμένοι της Καρδίτσας, 
οι γκρεμισμένοι της Κρή-
της και όλων των άλλων 
χτυπημένων από την αδια-
φορία των κυβερνήσεων 
και των πολιτικών της ΕΕ, 
ταυτόχρονα και από ύπο-
πτα επιχειρηματικά σχέ-
δια, με επικεφαλής τις 
Επιτροπές αγώνα που 
έχουν συγκροτήσει σε 
κάθε περιοχή, έκαναν 
εκκωφαντική την παρου-
σία τους στο κέντρο της 
Αθήνας, δίνοντας το στίγ-
μα της αποφασιστικότη-
τάς τους να κερδίσουν το 
δικαίωμα «να ζήσουν στον 
τόπο τους».

Την συμπαράστασή 
τους εκδήλωσαν με τη 

μαζική παρουσία τους 
εργαζόμενοι από την 
Αθήνα, που στην δική 
τους συγκέντρωση δυο 
μέρες πριν είχαν καλέσει 
σε συμμετοχή στην συγκέ-
ντρωση των πληγέντων.

Οι αγρότες της Ηλείας, 
σε μια συμβολική κίνηση, 
πέταξαν έξω από τη 
Βουλή πατάτες και σταφί-
δες. 

Αντιπροσωπεία των 
Επιτροπών Αγώνα είχε 
ζητήσει πριν τη συγκέ-
ντρωση συναντήσεις με 
τις κοινοβουλευτικές 
Ομάδες των κομμάτων 
στη βουλή, ενημερώνο-
ντάς τες έγκαιρα. Σύμφω-
να με καταγγελία τους 
αφού βγήκαν από τη 
βουλή, η μόνη κοινοβου-
λευτική ομάδα που τους 
δέχτηκε και δήλωσε την 
αμέριστη συμπαράσταση 
και στήριξη στον αγώνα 
τους ήταν αυτή του ΚΚΕ. 
Τα άλλα κόμματα, ΝΔ, 
ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, ΜΕΡΑ25 
αδιαφόρησαν τελείως, 
αποδείχνοντας «πόσο 
υποκριτικά είναι τα μεγά-
λα λόγια και το συμπονε-
τικό χτύπημα στην πλάτη 
μας, όταν επισκέπτονται 
τις πληγείσες περιοχές». 

Οι εκπρόσωποι των επι-
τροπών έκαναν ξεκάθαρο 
πως «θα συνεχίσουμε τον 
αγώνα μας με ακόμα 
μεγαλύτερη ορμή, γιατί 
ξέρουμε ότι χωρίς τον 
οργανωμένο αγώνα και 
χωρίς τη μαχητική και 
ανυποχώρητη στάση μας 
δεν μπορεί να υπάρξουν 
λύσεις προς όφελός μας. 
Μπορούμε να τα καταφέ-
ρουμε, συνεχίζουμε...».

Οι αγώνες των εργαζομένων στην e-food, στην 
WOLT, στον επισιτισμό - τουρισμό, στην COSCO, 
στις οικοδομές - κατασκευές, στην παιδεία, στην 
υγεία, στα καράβια, στη ΛΑΡΚΟ, στο PRAKTIKER, 
στο εργοστάσιο ΣΑΡΑΝΤΗΣ, σε δεκάδες άλλες επι-
χειρήσεις. Δεν είναι «παραδείγματα προς μίμηση», 
αλλά η αιχμή του εργατικού, ταξικού δόρατος που 
λαξεύεται για την εργατική αντεπίθεση.
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Οι λέξεις ντρέπονται να προσπαθήσουν 
να περιγράψουν τη νίκη του αγώνα αυτού. 
Νιώθουν μικρές, φτωχές. Δεν υπάρχει 
όμως άλλος τρόπος. Με την περιγραφή 
του τόσο μεγάλου, τόσο ηχηρού, τόσο 
περήφανου αυτού γεγονότος θα μεγαλώ-
σουν κι αυτές, θα σταθούν στο ύψος της 
αποστολής τους.

Εύγε λοιπόν. Ζήτω. Ζήτω ο Αγώνας, η 
Απεργία των λιμενεργατών στο κάτεργο 
της τόσο πολυπαινεμένης από τις κυβερ-
νήσεις μεγάλης εταιρίας, της τόσο μεγά-
λης χώρας. Απεργία που έσπασε το 
ατσαλάκωτο του σκληρού εργοδοτικού 
προσώπου της.

Τραγική η αφορμή. Ανάγκη η κατάρ-
γηση της αιτίας. Ένας διαμελισμένος 
στα δύο εργάτης. Η οργισμένη απαίτηση 
να μην υπάρξει άλλο θύμα. Να παρθούν 
μέτρα προστασίας της ζωής των εργα-
τών εδώ και τώρα.

Ο θάνατος ενός εργάτη έδωσε το 
έναυσμα για τη σωτηρία της ζωής των 
άλλων. 

Η Απεργία ήταν πλέον μονόδρομος. 
Αυτό έγινε αμέσως, χωρίς πολλά λόγια, 
χωρίς φιοριτούρες, με απλές εργατικές 
λέξεις απόλυτα κατανοητό. Κι όλοι μαζί 
μια γροθιά, προστατευμένοι και ενισχυμέ-
νοι από το τεράστιο τείχος αλληλεγγύης 
και αγωνιστικής συμπαράστασης χιλιάδων 
εργαζομένων και απλών λαϊκών ανθρώ-
πων, οι εργάτες στη ΣΕΜΠΟ έκαναν το 
μεγάλο βήμα.

Οι ΕΝΕΔΕΠίτες μπήκαν μπροστά, οι 
εργάτες σήκωσαν τα χέρια ψηλά και 
ψήφισαν- αποφάσισαν: ΑΠΕΡΓΙΑ. Όσο 
χρειαστεί. Μέχρι να νικήσουμε. Και νίκη-
σαν.

Ο θεός λένε έφτιαξε τον COSMO σε 
εφτά μέρες. Έφτιαξε όμως και την 
COSCO. Τόσο μεγάλη και συμπαντική, 
που νόμιζε πως κανείς δεν θα τη νική-
σει. Σε εφτά μέρες όμως τη νίκησαν οι 
εργάτες της. Κι έσκυψε το κεφάλι στον 
ένα αληθινό θεό των εργατών. Την Απερ-
γία. 

Και υπέγραψε ότι αποδέχεται την 
αύξηση των εργατικών ομάδων (πόστες), 
την κατάργηση των κόντρα βαρδιών και 
τη σύσταση Επιτροπής Υγιεινής και Ασφά-
λειας για τον έλεγχο, την εφαρμογή και 
την τήρηση των μέτρων προστασίας των 
εργαζομένων στους χώρους δουλειάς. 
Και κύρια ότι αποδέχεται την ΕΝΕΔΕΠ 
σαν τον συνδικαλιστικό εκπρόσωπο των 
εργαζομένων στο λιμάνι, στην φορτοεκ-
φόρτωση των κοντέινερς.

Γέμισε η συγκέντρωση της Αθήνας της 
4 Νοέμβρη στο Σύνταγμα με ουρανομή-
κεις ιαχές και χειροκροτήματα, συνθήμα-
τα ενθουσιασμού, χαράς, όταν ανακοινώ-
θηκε από τον πρόεδρο του σωματείου της 
ΕΝΕΔΕΠ η είδηση. Κύματα ικανοποίησης 

σκέπασαν τον Πειραιά στη δική του εργα-
τική συγκέντρωση. Σαν αστραπή ξαπλώ-
θηκε το χαρμόσυνο νέο σ’ όλη τη χώρα, 
γέμισε με χαρά τις καρδιές των εργατών, 
του λαού παντού. Οι εργάτες στην 
COSCO ΝΙΚΗΣΑΝ. 

Κι ακούστηκαν ξανά και ξανά: «Χωρίς 
εσένα γρανάζι δεν γυρνά». Το ένιωσε στο 
πετσί της η εργοδοσία, που έβλεπε τα 
εμπορεύματα να μαραζώνουν στο λιμάνι. 
«Νόμος είναι το δίκιο του εργάτη». Το 
άκουσε με οδύνη και τρόμο η κυβέρνηση 
κι ο Χατζηδάκης της, που οι νόμοι τους 
δέχτηκαν το δεύτερο απανωτό τσαλάκω-
μα. 

«Αποτελεί μία τεράστια νίκη για όλους 
μας, για όλους σας, που όλες αυτές τις 
μέρες ήσασταν δίπλα μας» τόνισε ο Μάρ-
κος Μπεκρής πρόεδρος του Σωματείου 
ΕΝΕΔΕΠ. «Τώρα συνεχίζουμε για τη μετα-
τροπή όλων των συμβάσεων σε πλήρους 
απασχόλησης και υπογραφή ΣΣΕ. Οι 
εργαζόμενοι στο λιμάνι είναι ήδη νικητές! 
Οι λιμενεργάτες παραμένουν σε αγωνιστι-
κή επιφυλακή για να εφαρμοστούν στην 
πράξη οι δεσμεύσεις της εργοδοσίας, για 
τη μετατροπή όλων των συμβάσεων σε 
πλήρους απασχόλησης και για να ξεκινή-
σει η διαπραγμάτευση ΣΣΕ».

Ο Αγώνας των εργατών της COSCO 
γνώρισε την τεράστια αλληλεγγύη από 
εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο. Δεκάδες 
μηνύματα από συνδικάτα άλλων χωρών 
έφτασαν. Αξίζει να αναφέρουμε ένα πολύ 
χαρακτηριστικό παράδειγμα, του τι σημαί-
νει εργατική- ταξική αλληλεγγύη

Το Σωματείο Φορτοεκφορτωτών του 
λιμανιού της Βέρα Κρουζ του Μεξικού, με 
γενική του συνέλευση αποφάσισε και 
πραγματοποίησε την Πέμπτη 4 Νοέμβρη 
(ίδια μέρα με τα συλλαλητήρια στην Ελλά-
δα), τετράωρη στάση εργασίας και κινη-
τοποίηση έξω από τα γραφεία της 
COSCO, που επίσης δραστηριοποιείται 
στο μεξικάνικο αυτό λιμάνι.

Ο εκπρόσωπος του Σωματείου δήλωσε 
έξω από τα γραφεία του κινεζικού μονο-
πωλίου: «Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να 
εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας με 
τους εργάτες και τους φορτοεκφορτω-
τές του λιμανιού του Πειραιά στην Ελλά-
δα. Θέλουμε έτσι να καταγγείλουμε στο 
λαό και τους εργάτες της περιοχής, τις 
απάνθρωπες συνθήκες εκμετάλλευσης 
που υφίστανται οι εργάτες του λιμανιού 
του Πειραιά, που αύριο ξεκινούν νέα 
απεργία και κινητοποιήσεις για να βελτι-
ώσουν τις συνθήκες εργασίας τους, για 
να μην θρηνήσουν άλλους νεκρούς».
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Στρατιωτικές συμφωνίες
με ΗΠΑ, Γαλλία και Βρετανία

COSCO: ο γίγαντας που ταπεινώθηκε 
από μια χούφτα εργάτες

Ασυγκράτητη η σημερι-
νή κυβέρνηση βάλθηκε να 
αποδείξει προς πάσα 
κατεύθυνση πως ξεπερνά-
ει την προηγούμενη των 
ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ σε εθελο-
δουλία, παραχωρητικό-
τητα, υποτακτικότητα και 
γλύψιμο των ισχυρών, 
των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, 
των Γάλλων αλλά και των 
εκτός ΕΕ πλέον Άγγλων. 
Πως, αν η προηγούμενη 
αριστεροδεξιά κυβέρνηση 
υπέγραψε τη Συμφωνία 
των Πρεσπών για χάρη 
του ΝΑΤΟ και τα προκα-
ταρτικά της στρατηγικής 
συμφωνίας με τις ΗΠΑ για 
το άπλωμα του δικτύου 
των βάσεών τους σε όλη 
τη χώρα, την προετοιμα-
σία μιας συμφωνίας με τη 
Γαλλία, αλλά και τις βρώ-
μικες συμμαχίες με κράτη- 
δολοφόνους όπως το 
Ισραήλ και η Σαουδική 
Αραβία, ετούτη εδώ είναι 
ακόμα πιο αποφασισμένη 
να κάνει οτιδήποτε απαι-
τούν οι «σύμμαχοι», προ-
κειμένου να επιβεβαιώ-
σει και να ισχυροποιήσει 
τη συμμετοχή της εγχώ-
ριας πλουτοκρατίας στο 
πλιάτσικο του πλούτου 
των λαών και χωρών της 
περιοχής.

Κι έτσι με ταχύτητες 
«λαγού» ολοκλήρωσε, 
υπέγραψε και υλοποιεί τη 
στρατηγική συμφωνία με 
τις ΗΠΑ, παραδίνοντάς 
τους, παράλληλα και στο 
ΝΑΤΟ, όλη την επικράτεια 
για να στήσουν βάσεις και 
στρατώνες, αεροδρόμια 
και λιμάνια, δρόμους 
μεταφοράς των δολοφονι-
κών αρμάδων τους. Μετέ-
φερε και τους Patriot στη 
Σαουδική Αραβία για να 

φυλάνε την ARAMCO. 
Έχοντας πάρει τέτοια 

φόρα στην κατηφόρα, 
υπέγραψε στο άψε- σβήσε 
και μια αντίστοιχη συμφω-
νία με τη Γαλλία, όπου 
εκτός από την αγορά 
Rafale και φρεγατών, 
δεσμεύτηκε για την παρα-
χώρηση και προς τη Γαλ-
λία τόπων για δικές της 
βάσεις και βέβαια για την 
αποστολή ελλήνων στρα-
τιωτών (λίγων δεκάδων ή 
εκατοντάδων σύμφωνα με 
τον Υπουργό μας της 
Άμυνας) στο Μάλι, για να 
βοηθήσουν τους Γάλλους 
που τα βρίσκουν μπα-
στούνια.

Και πριν προλάβει να 
πάρει ανάσα, με μία 
αστραπιαία κίνηση υπέ-
γραψε και με το Ηνωμένο 
Βασίλειο κάτι παρόμοιο, 
έτσι για ολοκληρωθεί το 
παζλ. 

Για να μην έχετε απορί-
ες για το «γιατί» όλων 
αυτών των διεργασιών, 
εκτός από τους μεγάλους 
γεωστρατηγικούς στό-
χους των ΝΑΤΟικών συμ-
μάχων για απόκρουση της 
Κινεζικής επιρροής και 
περικύκλωσης της Ρωσί-
ας, μέσα σε όλο αυτό το 
κομφούζιο έχουν χωθεί 
και έλληνες επιχειρηματί-
ες, που θα αναλάβουν 
έργα ποικίλων επενδυτι-
κών δραστηριοτήτων 
(ακόμα και κατασκευών 
υποδομών στρατιωτικών 
βάσεων, όχι μόνο εδώ 
αλλά και αλλού πχ Ρουμα-
νία, Βουλγαρία). 

Η χώρα μας πια βαδί-
ζει με ταχείς ρυθμούς 
στο δρόμο της απώλειας 
κάθε ίχνους ελληνικότη-
τας-από λαϊκή άποψη- 

στην επικράτειά της. 
Μετά την πλήρη παράδο-
ση του πλούτου και των 
υποδομών της στα χέρια- 
ξένων κύρια- μονοπωλια-
κών ομίλων από τις κυβερ-
νήσεις των τελευταίων 
δεκαετιών, σήμερα ήρθε 
η ώρα να εκχωρηθεί και 
όλο το έδαφος, κάθε 
γωνιά της να ταπεινωθεί 
από το «στρατηγικό απο-
τύπωμα» των ΗΠΑ, του 
ΝΑΤΟ και των υπόλοι-
πων. Εμείς, ο λαός να 
συναντάμε, όπου βρεθού-
με κι όπου σταθούμε σε 
τούτη ‘δω τη χώρα, 
ξένους φαντάρους «που 
θα ασκούνται βρίζοντας». 
Όπου πατάμε να πέφτου-
με μέσα στις λακκούβες, 
που θα ανοίγουν τα απο-
τυπώματα των βρώμικων, 
ματωβαμένων αρβυλών 
τους.

Και μη μας λένε πως τα 
κάνουν όλα αυτά για να 
αποδυναμώσουν την 
τουρκική επιθετικότητα, 
να εξασφαλίσουν την 
αρωγή αυτών των «συμ-
μάχων». Με το επιχείρημα 
αυτό πια γελά ο κάθε 
πικραμένος.

Στο αισχρό αυτό έργο 
πρωταγωνιστές είναι όλα 
τα αστικά κόμματα, η ΝΔ, 
ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, οι 
πρώην και σημερινοί 
μικροί κολαούζοι τους. 
Και ειδικά σε αυτά τα 
ζητήματα δεν έχουν 
ΚΑΜΙΑ ΜΑ ΚΑΜΙΑ δια-
φορά. Οι πολιτικές τους 
είναι απόλυτα ταυτόση-
μες!! Οι λέξεις αίσχος- 
ντροπή δεν μπορούν να 
ανταπεξέλθουν στον 
χαρακτηρισμό αυτών των 
πολιτικών πράξεων.

Μα ο λαός αυτού εδώ 
του τόπου, όπου «ζυγό 
στον τράχηλο δεν υπομέ-
νει», δεν υποτάσσεται, 
δεν προσκυνά. Το εργα-
τικό- λαϊκό αντιιμπεριαλι-
στικό κίνημα αγρυπνά 
και παλεύει, οργανώνε-
ται, δυναμώνει για την 
ώρα που θα γίνει πράξη 
το σύνθημα «έξω όλοι οι 
φονιάδες από την Ελλά-
δα».

Δεν υπάρχει καλός και 
κακός καπιταλισμός. Δεν 
υπάρχουν καλά και κακά 
αστικά κόμματα. Δεν υπάρ-
χουν καλοί και κακοί αστοί 
πολιτικοί. Δεν υπάρχει καλή 
και κακή αστική πολιτική. 
Αυτή είναι μία: ταξική. Ταξι-
κά κακή, εχθρική προς την 
εργατική τάξη, τον εργαζό-
μενο λαό. Τέρμα πια στις 
αυταπάτες για καλούς 
αστούς πολιτικούς που θα 
σώσουν το λαό. Το λαό θα 
σώσει μόνο ο λαός.

Το ποιηματάκι μας
Άγγλοι, Γάλλοι, Αμερικάνοι
και ΝΑΤΟικοί ρουφιάνοι
πάρτ’ όποια μεριά σας κάνει
κι ότι άλλο που σας φτάνει.
Στήστε βάσεις κι αεροδρόμια
και λιμάνια με προνόμια.
Ελικόπτερα, αεροπλάνα
για τα φονικά σας πλάνα.
Στρατιώτες δολοφόνους
να σκοτώνουν αυτοχθόνους.
Με φρεγάτες και κορβέτες
δεν σηκώνετε κουβέντες.
Και γεμίζετε με φόρα
με τις μπότες σας τη χώρα.
Έχετε εδώ τσιράκια,
που σας κάνουν χατηράκια.
Πράσινοι, μπλε και ροζάτοι
σας χαϊδεύονται σαν γάτοι.
Μα ο λαός δεν σας σηκώνει,
θα ‘ρθει η ώρα να σας διώχνει.
Να σαρώσει αυτός ο τόπος
τη βρωμιά σας και το σκότος.

Η κυβέρνηση, όπως 
αδιαφόρησε για την 
καταστροφή χιλιάδων 
λαού από σεισμούς, 
φωτιές και πλημμύρες, 
έτσι αδιαφορεί και για 
τους χιλιάδες χαμένους 
από την πανδημία. Έτσι 
αδιαφορεί για τους 
δεκάδες νεκρούς στα 
εργατικά «ατυχήματα». 
Γιατί έτσι συμφέρει τα 
αφεντικά.


