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ENGINE ROOM RESOURCE MANAGEMENT (SIMULATOR)
ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΕΜΕΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΜΕΝ 
παράλληλα με την ανάπτυξη 
πολύμορφων αγώνων, στην 
υπεράσπιση των δικαιωμάτων των 
Μηχανικών, των ναυτεργατών, των 
εργαζομένων και παρά τις οικονομικές 
δυσκολίες, με αίσθημα ευθύνης για 
την τεχνική βοήθεια και υποστήριξη 
των Μηχανικών, λειτουργεί ΔΩΡΕΑΝ 
για τα μέλη της ENGINE ROOM 
RESOURCE MANAGEMENT (SIMULATOR) 
με πιστοποίηση LLOYD’S REGISTER 
στα γραφεία της ΠΕΜΕΝ.
Η παρακολούθηση είναι ΔΩΡΕΑΝ, 
δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα 
ταμειακά εντάξει μέλη της ΠΕΜΕΝ 
και στην παρακολούθηση τηρείται 
διαδικασία προεγγραφής.
Επίσης, ολοκληρώθηκε η πιστοποίηση 
του εκπαιδευτικού τμήματος του 
Σωματείου στους LLOYD’S 
REGISTER για ISO 9001: 2015 και έτσι 
μπορούμε να κάνουμε  σεμινάρια με 
πιστοποίηση 

 Åíçìåñùèåßôå ãéá ôéò ÐñïûðïèÝóåéò, ôï Ðñüãñáììá êáé ôçí Áßôçóç ðñï-åããñáöÞò 
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΜΕΝ σε συνεδρίαση του, στέλνει αγωνιστικό χαιρετισμό σε όλους 

τους ναυτεργάτες για τη μαζική, μαχητική  συμμετοχή τους στις απεργιακές κινητοποιήσεις και τα συλλα-
λητήρια ενάντια στο αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης κατ΄ εντολή της Ε.Ε, του κεφαλαίου, για να 
καταργήσουν το 8ωρο, να τσακίσουν τα συνδικαλιστικά δικαιώματα. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση του και με βάση το άρθρο 41 του καταστατικού, πραγματο-
ποίησε την συγκρότηση του προεδρείου της ΠΕΜΕΝ, εκλέγοντας:

Πρόεδρος: Θ. Ευαγγελάκης
Α’ Γραμματέας: Γ. Μαγγανάς
Β’ Γραμματέας: Α. Ντανάκας
Ταμίας: Γ. Γεράνιος 
Επίσης ενέκρινε την πρόταση νόμου, που έχουν διαμορφώσει Συνδικάτα, Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέ-

ντρα, για το ξήλωμα όλου του αντεργατικού οπλοστασίου και είναι αντίστοιχη με αυτή που είχε γίνει το 
2016 με πάνω από 530 Συνδικάτα, Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα.

Η ΠΕΜΕΝ με τις ταξικές δυνάμεις του ναυτεργατικού κινήματος θα πρωτοστατήσουμε για το σύνολο 
των οξυμμένων προβλημάτων, ενάντια στις συνθήκες γαλέρας, που επιδιώκουν να διαμορφώσουν οι 
εφοπλιστές με την πολιτική των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων.

Καλούμε τους Μηχανικούς, τους ναυτεργάτες όλων των ειδικοτήτων, με αγωνιστική αισιοδοξία και 
με την πολύτιμη εμπειρία των πρόσφατων απεργιακών κινητοποιήσεων, να συνεχίσουμε τον αγώνα για να 
μείνουν στα χαρτιά το σύνολο των αντεργατικών νόμων, να διεκδικήσουμε την ανανέωση και εφαρμογή 
των ΣΣΕ,  με κοινωνική ασφάλιση, συνδικαλιστικά δικαιώματα. 

Χωρίς τους ναυτεργάτες προπέλα δεν γυρνά. Χωρίς τους εργάτες γρανάζι δεν γυρνά. Να πιστέ-
ψουμε στο δίκιο της τάξης μας, στην ανυπέρβλητη δύναμη που έχουμε στα χέρια μας, με την οργάνωση 
και την ανάπτυξη της ταξικής πάλης, για να καταργήσουμε τα δεσμά του κεφαλαίου και των εκπροσώπων 
του, για ζωή με κριτήριο τις δικές μας ανάγκες.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ  ΕΝΩΣΗΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ  ΝΑΥΤΙΚΟΥ
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Είναι γνωστό στον χώρο μας ότι τα συστήματα διαχεί-
ρισης των Ναυτιλιακών Εταιριών, που ενσωματώνουν 
όλους τους νέους διεθνείς κώδικες και οδηγίες, πάνω 

στις οποίες βασίζονται οι πολιτικές της κάθε μίας εταιρείας, 
έχουν αλλάξει τη ζωή των ναυτεργατών. 

Θεωρητικά αυτά τα συστήματα, φτιάχτηκαν στην λογική της 
πρόληψης των ατυχημάτων, την ασφάλεια, την προστασία του 
περιβάλλοντος και άλλα πολλά και διάφορα ακόμα και την κα-
λυτέρευση της ποιότητας της ζωής των πληρωμάτων. 

Στην πράξη αφορούν απλά την κάλυψη των εφοπλιστικών 
εταιριών για οτιδήποτε 
κι αν συμβεί και τίποτα 
περισσότερο. Είναι ένας 
σωρός από έγγραφα 
(χάρτινα ή ηλεκτρονικά), 
που κυκλοφορούν μετα-
ξύ του πληρώματος του 
πλοίου, μεταξύ πλοίου κι 
εταιρείας, μεταξύ πλοίου 
κι αρχών και μεταξύ εται-
ρείας κι αρχών, τα οποία 
επιβεβαιώνουν ότι η εται-
ρεία έχει λάβει υπ’ όψη 
την διεθνή νομοθεσία και 
λειτουργεί στη βάση όσων 
απαιτούνται.

Επίσης έχει φροντίσει να εκπαιδευτούν τα πληρώματα των 
καραβιών σχετικά με τις συγκεκριμένες διαδικασίες που πρέπει 
να ακολουθούνται, αφού αυτοί θα εφαρμόσουν στην πράξη 
αυτό το σύστημα. 

Όμως… κατά την εφαρμογή τους, αυτά τα συστήματα, ξε-
καθαρίζουν την ουσία της δημιουργίας τους κι αυτό που όλοι 
ξέρουμε, ότι δηλαδή δεν έχουν καμία απολύτως σχέση ούτε με 
την ποιότητα αλλά ούτε με την ίδια τη ζωή των πληρωμάτων… 

Η βαρβαρότητα σε όλο της το μεγαλείο Η πανδημία, ήρθε να 
επιβεβαιώσει την απανθρωπιά και τη συνειδητή αδυναμία του 
καπιταλισμού, να θωρακίσει την υγεία του λαού. 

Και όχι μόνο αυτό… η βάρβαρη αθλιότητα του, χρησιμοποιεί 
τον δολοφονικό κορονοϊό για να εντείνει την επιθετικότητα του 
απέναντι στην εργατική τάξη και να ενεργοποιήσει διαδικασί-
ες και μηχανισμούς του αστικού κράτους που εξαθλιώνουν τη 
ζωή μας πιο άμεσα. 

Συνολική επίθεση απ’ όλες τις μεριές, στη σύμβαση, στο χρό-
νο εργασίας, στις συνθήκες εργασίας, στο μισθό, στον ηλεκτρο-
νικό/εξ αποστάσεως έλεγχο της παραγωγικότητας, στα συνδι-
καλιστικά δικαιώματα - στην απεργία, στον ηλεκτρονικό έλεγχο 
για τη «διασφάλιση της δημοκρατικότητας» των διαδικασιών 
στην οργάνωση των διεκδικήσεων της εργατικής τάξης (διαδι-
κτυακές συνελεύσεις, ψηφοφορίες για εκλογή οργάνων, απερ-
γιακών και άλλων αποφάσεων σωματείων, ψηφισμάτων κτλ.).

Τώρα πλέον καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και τον κορο-
νοϊό κι όλα όσα έρχονται μαζί με αυτόν κουβαλώντας και προ-
σπαθώντας να λύσουμε για ολόκληρους μήνες ζητήματα που 
καμία σχέση δεν έχουν με το επάγγελμα μας ούτε πληρωνόμα-

στε για αυτά. 
Θα πρέπει τώρα: 
• Να επιβεβαιώνουμε ότι δεν είμαστε φορείς για να μπο-

ρέσουμε να μπαρκάρουμε – σημειώνεται ότι ακόμα και 
σήμερα Έλληνες ναυτεργάτες μπαρκάρουν χωρίς να είναι 
εμβολιασμένοι 

• Να βρίσκουμε τρόπο να ανανεώσουμε τα διπλώματα 
μας παρά τις δυσκολίες που προκύπτουν ανά διαστήμα-
τα με τις σχολές κλειστές και αρκετούς συναδέλφους στις 

λίστες προτεραιότητας και 
τα ιδιωτικά κέντρα να αλωνί-
ζουν… 

• Να βρεθεί λιμάνι που να 
επιτρέπεται η αλλαγή πληρώ-
ματος… ή να μην είναι τόσο 
δαπανηρή… 

Η κατάσταση αυτή έχει φέρει 
σε απόγνωση πολλούς ναυ-
τεργάτες που αναγκάζονται να 
μένουν ακόμα και πάνω από 
χρόνο μέσα στο καράβι παρά 
τη θέληση τους… με ότι αυτό 
συνεπάγεται για τους ίδιους, 
τους συναδέλφους τους αλλά 
και τις οικογένειές τους. 

Σε περίπτωση τώρα που κά-
ποιος κολλήσει κορονοϊό οι περιπέτειες ξεκινούν και κανένας 
δεν ξέρει που θα καταλήξουν… εδώ ας σταθούμε σε ορισμένα 
σημεία: 

√ Τι μέσα διαθέτει ένα καράβι για να διαγνώσει τον κο-
ρονοϊό; 

√ Πως θα περιθάλψει έναν συμπτωματικό ασθενή χωρίς 
τη φυσική παρουσία γιατρού στη μέση του Ειρηνικού; 

√ Τι πιθανότητες υπάρχουν να μην κολλήσει όλο το πλή-
ρωμα; 

√ Ποιος θα έχει την ευθύνη για το οτιδήποτε κι αν συμβεί; 
Να δώσουμε αγώνα μαζικά για τη ζωή και το μέλλον, που 

έχουμε ανάγκη. Οι δυσκολίες αυτές παρότι είναι πρωτόγνωρες 
δεν μας ξαφνιάζουν. Ήταν αναμενόμενες. Δεν είναι ούτε συγκυ-
ριακές ούτε προσωρινές. 

Είναι απλά «άλλες», πάντα κάτι καινούριο θα έρχεται, που θα 
το χρησιμοποιούν για να τσακίσουν τις ζωές μας. Θυμηθείτε 
την προηγούμενη καπιταλιστική κρίση που έφερε τα μνημό-
νια… εδώ είναι ακόμα… 

Βέβαια κάποια καλοπληρωμένα μεγαλοστελέχη ναυτιλια-
κών, κάποιοι διορισμένοι, νόθοι συνδικαλιστές, τις παρουσιά-
ζουν σαν συγκυριακές… σε μια προσπάθεια να πείσουν τους 
ναυτεργάτες ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες.

Συνάδελφοι σήμερα περισσότερο από ποτέ χρειαζόμαστε ο 
ένας τον άλλον, όχι για να περιγράψουμε ομαδικά την κατάστα-
ση γκρινιάζοντας σαν χορωδία μέσα στα καπνιστήρια. Αλλά 
για να δώσουμε αγώνα μαζικά για την ζωή και το μέλλον που 
έχουμε ανάγκη.

Η ΖΩΗ ΣΤΑ ΚΑΡΑΒΙΑ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
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 Παρέμβαση στο ΝΑΤ για τα οξυμμένα προβλήματα 
των ναυτεργατών στη κοινωνική ασφάλιση

Στις 6 Ιούλη πραγματοποιήθη-
κε συνάντηση αντιπροσωπείας 
από τα ναυτεργατικά σωματεία 

ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, 
ΠΕΠΡΝ, ΠΕΣ/ΝΑΤ, με τον πρόεδρο, τον 
αντιπρόεδρο και στελέχη του ΝΑΤ, για 
τα οξυμμένα προβλήματα, που αντιμε-
τωπίζουν οι ναυτεργάτες στην κοινωνι-
κή ασφάλιση.

Στις παρεμβάσεις τους, οι εκπρόσω-
ποι των ναυτεργατικών σωματείων, 
ανέδειξαν ότι τα τραγικά αποτελέσμα-
τα σε βάρος των ασφαλισμένων είναι αποτέλεσμα της 
αντιλαϊκής πολιτικής των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, 
με νόμους στην υπηρεσία των εφοπλιστών, που τους 
παραχωρούν προνόμια και επιδοτήσεις, με αποτέλε-
σμα να οδηγηθεί το ΝΑΤ στον ΕΦΚΑ έχοντας οργανικό 
έλλειμμα περίπου 1 δις ευρώ. 

Τα ελλείμματα θα διογκωθούν με την εφαρμογή 
του ν.4714/2020, που καθορίζει για τα ποντοπόρα 
καράβια με ελληνική σημαία να γίνονται ασφαλιστικές 
εισφορές με βάση τις διεθνείς συμβάσεις πείνας και με 
το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο για την ιδιωτικοποίηση 
της Επικουρικής Ασφάλισης, με την παραπέρα κλιμάκω-
ση της επίθεσης συνολικά στα κοινωνικοασφαλιστικά 
δικαιώματα.  

Η κυβέρνηση, τα υπουργεία Εργασίας, Ναυτιλίας, 
γνωρίζουν τις απαράδεκτες συνθήκες καθυστέρη-
σης έκδοσης κύριων – επικουρικών συντάξεων και 
εφάπαξ, που έχουν διαμορφωθεί με την εφαρμογή του 
ν.4387/2016. Με πρόσχημα τις διαδικασίες ΑΣΕΠ δεν 
προχωρούν στην πρόσληψη μόνιμου προσωπικού αλλά 
με αντεργατικές  μεθοδεύσεις χρησιμοποιούν στρατεύ-
σιμους εδώ και 3 μήνες, νομικούς,   φοροτεχνικούς, για 
να καλύψουν   τις τεράστιες ελλείψεις, που υπάρχουν σε 
υπαλληλικό προσωπικό. 

Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης και με τα προβλή-
ματα που υπάρχουν στα  λογισμικά συστήματα, στην 
ψηφιακή επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών ΝΑΤ και 
ΕΦΚΑ καθώς και  στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, είναι 
η πολύμηνη καθυστέρηση έκδοσης των συντάξε-
ων, οι ακόμα χειρότερες συνθήκες στις διαδοχικές 
συντάξεις, ενώ εκκρεμούν περίπου 400 συντάξεις 
χηρείας!!! Παραμένει το πρόβλημα στον επανυπολο-
γισμό  της κύριας σύνταξης για όσους συνταξιοδο-
τήθηκαν πριν τον ν.4387/2016, χωρίς να υπολογίζεται 
το σύνολο των εισφορών, που έχουν καταβληθεί, αλλά 
μόνο ο μισθός ενεργείας και  το επίδομα Κυριακών, χω-
ρίς να  υπολογίζεται η άδεια. Όπως και για τους ναυτερ-
γάτες που κατέθεσαν μετά την συνταξιοδότηση τους 
πρόσθετη ασφάλιση από άλλα ασφαλιστικά ταμεία 
και εκκρεμεί η προσαύξηση στη σύνταξη τους. 

Για τα οξυμμένα προβλήματα στην κοινωνική 
ασφάλιση και στο σύνολο των δικαιωμάτων των 
ναυτεργατών, επιβάλλεται η συνέχιση του αγώνα 
για να μείνουν στα χαρτιά οι αντεργατικοί νόμοι, 
να διεκδικήσουμε αιτήματα με βάση τις σύγχρονες 
ανάγκες μας. 

 ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ÖùôåéíÞ ÁèáíÜóéïõ Óôáìáôïðïýëïõ
Ðáéäïøõ÷ßáôñïò 

ËáæáñÜêç 55, Ô.Ê. 166 74 ÃëõöÜäá
Ôçë.: 210 8980638, 6974 373 749 
e-mail: foteini.ath.stamatopoulou@gmail.com
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Τα επόμενα βήματα της πάλης τους, στην κα-
τεύθυνση της κλιμάκωσης του αγώνα ενά-
ντια στην επίθεση κυβέρνησης και εργοδο-

σίας, με «οδηγό» τα συμπεράσματα και την πείρα 
από τις πολύμορφες κινητοποιήσεις ενάντια στις 
πρόσφατες αντεργατικές ανατροπές, συζήτησαν 
σε σύσκεψη το απόγευμα της Δευτέρας 12 Ιούλη, 
Ομοσπονδίες και Συνδικάτα που δραστηριοποιού-
νται στην Αττική.

«Με την πείρα των αγώνων συνεχίζουμε πιο μα-

χητικά για την οργάνωση των εργαζομένων και 
την κλιμάκωση της πάλης»: Με το σύνθημα αυτό 
να συνοψίζει το θέμα της σύσκεψης, εκπρόσωποι 
συνδικαλιστικών οργανώσεων πήραν τον λόγο και 
μετέφεραν την πείρα από τις μεγάλες μάχες των 
προηγούμενων μηνών, στις οποίες δεσπόζουν οι 
δύο κορυφαίες απεργιακές κινητοποιήσεις στις 10 
και 16 Ιούνη. 

Μίλησαν για τη δράση που οργανώνουν ενάντια 
στο ξήλωμα της Κοινωνικής Ασφάλισης, στις αντι-
δραστικές αλλαγές στην Παιδεία, στην επίθεση 
στους χώρους δουλειάς. Ξεκαθάρισαν ότι μέσα στο 

καλοκαίρι η δράση των σωματείων δεν κάνει ...δι-
ακοπές και η οργάνωση της απάντησης των εργα-
ζομένων δεν μπορεί να περιμένει. Έτσι, η σύσκεψη 
δίνει το έναυσμα για ακόμα πιο πλατιά συζήτηση 
και ενημέρωση μέσα στους χώρους δουλειάς, για 
την οργάνωση της πάλης και της αντιπαράθεσης 
με την κυβερνητική πολιτική, με την εργοδοσία και 
τους εργατοπατέρες.

Την κεντρική εισήγηση στη σύσκεψη έκανε ο 
Γιάννης Τασιούλας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οι-

κοδόμων Ελλάδας. Για το περιεχόμενο και τις στο-
χεύσεις του νέου αντιασφαλιστικού νομοσχεδίου 
μίλησε ο Τάσος Ζερβός, πρόεδρος του Συλλόγου 
Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Ταμείων (ΣΥΑΤ), ενώ τον 
λόγο πήραν μια σειρά από συνδικαλιστές του δη-
μόσιου και ιδιωτικού τομέα, μεταφέροντας πείρα 
από τα σωματεία τους και βάζοντας στο επίκεντρο 
την αγωνιστική απάντηση που θα οργανωθεί «από 
τα κάτω» σε κάθε χώρο δουλειάς και κλάδο.

Στην ομιλία του ο Γ. Τασιούλας ανέφερε:
Συναδέλφισσες & συνάδελφοι,

 ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

 

Αντλούμε δύναμη από τις μεγάλες μάχες που δώσαμε, 
οργανώνουμε την αντεπίθεση
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Οι πολύμορφες κινητοποι-
ήσεις που ανέπτυξαν Συνδι-
κάτα, Ομοσπονδίες, Εργατικά 
Κέντρα, με επίκεντρο το νόμο 
για τα Εργασιακά, η έντονη 
παρέμβαση σε χώρους δου-
λειάς, οι δεκάδες συσκέψεις 
και οι δύο απεργιακές μάχες 
που δώσαμε μέσα στον Ιούνη, 
είναι παρακαταθήκη για τη 
συνέχεια και κλιμάκωση του 
αγώνα μας.

Τα συμπεράσματα αυτής 
της περιόδου χρειάζεται να 
γίνουν εφαλτήριο για να ορ-
γανώσουμε την πάλη μας σχε-
διασμένα, ακόμη πιο δυναμι-
κά και αποφασιστικά, ώστε και να ακυρωθεί στην 
πράξη ο νόμος – έκτρωμα και να απαντήσουμε στο 
νέο κύκλο επίθεσης για το Ασφαλιστικό, να οξύνου-
με την αντιπαράθεση με τη γραμμή του κεφαλαίου, 
της κυβέρνησης, των αστικών δυνάμεων και των 
ανθρώπων τους μέσα στο εργατικό κίνημα, από τη 
σκοπιά των συμφερόντων της εργατικής τάξης και 
των φτωχών λαϊκών στρωμάτων.

Οι δυνατότητες που αναδείχτηκαν από τις μάχες 
αυτής της περιόδου μέσα σε συνθήκες δύσκολες 
δείχνουν ότι μπορεί να ανέβει ο βαθμός κινητοποί-
ησης δυνάμεων, η συσπείρωση εργαζομένων στα 
συνδικάτα, να ενισχυθεί η γραμμή πάλης που βάζει 
στο επίκεντρο τις λαϊκές ανάγκες σε σύγκρουση με 
τη γραμμή του κεφαλαίου.

Θέλουμε, λοιπόν, να συζητήσουμε αυτά τα συ-
μπεράσματα για να αξιοποιηθούν για τη συνέχεια 
και την κλιμάκωση του αγώνα μας. Να ανοίξει μια 
ουσιαστική συζήτηση μέσα στα σωματεία, στους 
χώρους δουλειάς που θα καταλήγει σε συγκεκριμέ-
νο σχέδιο δράσης.

Στο βαθμό που θα καταφέρουμε αυτό το σχέδιο 
δράσης να αγκαλιάζει χώρους δουλειάς, κλάδους, 
σε ολόκληρη την έκταση της χώρας, με σταθμούς 
του αγώνα και στόχους, με αναβάθμιση της παρέμ-
βασής μας και ουσιαστικό έλεγχο, θα μπορούμε 
ακόμη πιο μαχητικά και αποτελεσματικά να δίνου-
με τη μάχη της αντιπαράθεσης, να δημιουργούμε 
όρους και προϋποθέσεις για μεγαλύτερη αποτελε-
σματικότητα με βάση το διεκδικητικό πλαίσιο και 
τα κριτήρια της ανασύνταξης του κινήματος, της 
αλλαγής του συσχετισμού δύναμης προς όφελος 
των εργαζομένων και του ταξικού προσανατολι-
σμού του εργατικού κινήματος.

Ποια είναι τα συμπεράσματα που 
προκύπτουν από τους αγώνες

Το πρώτο που πρέπει να εκτιμήσουμε είναι ότι οι 
αγώνες που δώσαμε πραγματοποιήθηκαν σε δύ-
σκολες συνθήκες. Εκτός από την εργοδοσία, την 
κυβέρνηση, τους μηχανισμούς καταστολής των 
αγώνων, το ρόλο και την επίδραση της γραμμής 
του κυβερνητικού, εργοδοτικού συνδικαλισμού, 
είχαμε να αντιμετωπίσουμε και τις πρόσθετες δυ-
σκολίες της πανδημίας, της προστασίας της υγείας 
μας, των περιοριστικών μέτρων που ήταν σε ισχύ 
και δυσκόλευαν τις προϋποθέσεις κινητοποίησης 
των δυνάμεών μας.

Καταφέραμε όλη αυτή την περίοδο Συνδικάτα, 
Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα, να παίξουν πρω-
ταγωνιστικό ρόλο, χωρίς να διακόψουμε την πα-
ρέμβασή μας, να αναδείξουμε προβλήματα σε 
χώρους δουλειάς, να αντιμετωπίσουμε την εργο-
δοτική αυθαιρεσία, να προβάλλουμε διεκδικήσεις 
των εργαζομένων που συνδέονται με την προστα-
σία της υγείας, τους όρους δουλειάς και συνολικά 
της ζωής τους.

Όλα αυτά δείχνουν πόσο σημαντικό είναι να 
έχουμε στα χέρια μας συνδικάτα που παλεύουν συ-
νεχώς, δεν υποτάσσονται στις αδυναμίες και είναι 
όπλα για τα συμφέροντα των εργαζομένων.

Φανταστείτε να μην υπήρχαν και να περιμέναμε 
από τη γραμμή της συναίνεσης του κυβερνητικού, 
εργοδοτικού συνδικαλισμού να προβάλλουν διεκ-
δικήσεις, να βάλουν φρένο στην εργοδοσία και τα 
σχέδιά της. Τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα.

Από εδώ προκύπτει η ανάγκη και το καθήκον να 
δουλέψουμε για να γίνουν πιο δυνατά τα συνδικά-
τα, πιο μαζικά, με εστίες οργάνωσης κάθε μορφής 
μέσα στους χώρους δουλειάς, με επιτροπές αγώνα,  
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απεργιακές επιτροπές, επιτροπές για την υγεία και 
ασφάλεια, παραρτήματα συνδικάτων.

Δεν πρέπει να υποτιμήσουμε το γεγονός, ούτε 
να το προσπεράσουμε γρήγορα, ότι κάτω από τις 
δοσμένες συνθήκες οι απεργιακές κινητοποιήσεις 
για το νόμο – τερατούργημα έβγαλαν στο δρόμους 
χιλιάδες εργαζόμενους. Ιδιαίτερα, η απεργία στις 
10 Ιούνη που κατά γενική ομολογία ήταν η πιο πε-
τυχημένη και μαζική των τελευταίων χρόνων.

Αυτό δείχνει μεγάλες δυνατότητες που απορρέ-
ουν από την επίδραση της δουλειάς μας, της επε-
ξεργασίας των επιχειρημάτων μας, είναι η βάση για 
να ξηλώσουμε άρθρο το άρθρο το νομοσχέδιο της 
κυβέρνησης.

Είναι σημαντική κατάκτηση το γεγονός ότι ο 
αγώνας οργανώθηκε από τα Εργατικά Κέντρα και 
τις Ομοσπονδίες, κύρια από τα πρωτοβάθμια σω-
ματεία.

Με δεδομένο ότι η ηγεσία της ΓΣΕΕ θα σαμποτά-
ριζε τον αγώνα, όπως και έγινε, είναι πολύ σημαντι-
κό ότι τα συνδικάτα διατήρησαν την πρωτοβουλία 
για την οργάνωση του αγώνα, της ενημέρωσης, της 
διαφώτισης για τον χαρακτήρα των αντεργατικών 
μέτρων. Σε αυτή την κατεύθυνση τα συνδικάτα που 
συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ έδωσαν τον καλύτερο 
τους εαυτό.

Η πρωτοβουλία για την οργάνωση της πάλης βο-
ηθάει έγκαιρα να αντιμετωπιστεί με καλύτερους 
όρους η προπαγάνδα κυβέρνησης – εργοδοσίας 
και η επίδρασή της στους εργαζόμενους.

Βοηθάει να ανοίξει σε ευρύτερα τμήματα εργα-
ζομένων η συζήτηση, ο προβληματισμός για την 
αναγκαιότητα της πάλης, να ενιαιοποιηθεί η γραμ-
μή της αντιπαράθεσης στη βάση των αναγκών των 
εργαζομένων.

Βοηθάει να αντιμετωπιστεί ο εφησυχασμός, η 
απογοήτευση, η κούραση. Να μη χαρίσουμε πολύ-
τιμο χρόνο στην εργοδοσία και τις δυνάμεις της για 
να προωθήσουν διλήμματα, τρομοκρατία, να καλ-
λιεργήσουν αυταπάτες, κάνοντας έτσι πιο δύσκολη 
την παρέμβασή μας.

Η τακτική μας στην αντιμετώπιση των κυβερνη-
τικών σχεδιασμών που υπηρετούν την γραμμή του 
κεφαλαίου, απέναντι στον υπονομευτικό ρόλο του 
κυβερνητικού, εργοδοτικού συνδικαλισμού, αλλά 
και άλλων δυνάμεων, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ που επιχει-
ρούσε την αποδυνάμωση των αγώνων με το δό-
λωμα της κυβερνητικής εναλλαγής, βοήθησε να 
γίνουμε πιο αποτελεσματικοί στη μάχη της αντι-
παράθεσης και να αποκαλύψουμε το ρόλο και τον 
καταμερισμό που έχουν αναλάβει όλες οι δυνάμεις 
του κεφαλαίου στη γραμμή της υποταγής για να 

καθηλώσουν τους εργαζόμενους.
Η τακτική που ακολουθήσαμε μας έδωσε τη δυ-

νατότητα, αφενός να έχουμε την πρωτοβουλία της 
δημιουργίας απεργιακού μετώπου ενάντια στο 
νόμο – έκτρωμα αναδεικνύοντας το αντεργατι-
κό του περιεχόμενο και αφετέρου να αντιμετωπί-
σουμε τους ελιγμούς και τον παρελκυστικό ρόλο 
που έπαιζαν πολιτικές και συνδικαλιστικές δυνά-
μεις κάτω από τη γραμμή ότι «το νομοσχέδιο έχει 
θετικά και αρνητικά στοιχεία»,  επιδιώκοντας την 
απενεχοποίηση του αντεργατικού του χαρακτήρα 
και των συντριπτικών κτυπημάτων που φέρνει σε 
8ωρο, αμοιβή υπερωριών, στο πλαίσιο ασφυξίας 
στη λειτουργία και δράση των συνδικάτων.

Η ουσία της στάσης και του ρόλου αυτών των 
δυνάμεων φάνηκε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα 
μέχρι τη ψήφιση του αντεργατικού νομοσχεδίου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε μεγάλο μέρος του νομοσχεδί-
ου, ενώ υποκριτικά πριν την απεργία τα στελέχη 
του έλεγαν ότι θα τον καταργήσει σαν κυβέρνηση. 
Τι να καταργήσει; Αφού η βάση του νέου αντεργα-
τικού νόμου βασίζεται σε όσα αυτός ως κυβέρνηση  
προώθησε για τη διευθέτηση του χρόνου εργασί-
ας, το απεργιακό δικαίωμα.

Το ίδιο και για το Ασφαλιστικό, που έρχεται το 
αμέσως επόμενο διάστημα, με το τζογάρισμα των 
εισφορών στην επικουρική, τους ατομικούς κου-
μπαράδες και την ενίσχυση της ιδιωτικοποίησης 
της Ασφάλισης.

Ως κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ ενίσχυσε αυτή τη γραμ-
μή και τώρα παίζει πάλι το παιχνίδι της εξαπάτη-
σης, προσδοκώντας πολιτικά οφέλη με το βλέμμα 
στραμμένο στην κάλπη.

Επιπλέον, με την τακτική μας δυσκολεύτηκε και 
αποκαλύφθηκε περισσότερο ο ρόλος του κυβερ-
νητικού, εργοδοτικού συνδικαλισμού. Η πλειο-
ψηφία της ΓΣΕΕ αναγκάστηκε, από εκεί που έλεγε 
ότι  «οι απεργίες είναι παρωχημένες», «φάγαν τα 
ψωμιά τους», να αποφασίσει απεργία γιατί ένιωθε 
πίεση από τη δράση των συνδικάτων και την σχε-
δόν καθολική απόρριψη του νομοσχεδίου από τους 
εργαζόμενους. Στη συνέχεια, ξεβρακώθηκε με την 
αμήχανη στάση της, μετά την πετυχημένη απεργία 
στις 10 Ιούνη, να προσπαθεί να βάλει εμπόδια στη 
νέα απεργία στις 16 Ιούνη και την κλιμάκωση του 
αγώνα.

Η επιχειρηματολογία, η γραμμή που ακολούθησε 
η ΓΣΕΕ στο περιεχόμενο της απεργίας, ότι ο νόμος 
– έκτρωμα διορθώνεται, ηττήθηκε μέσα σε μεγάλα 
τμήματα εργαζομένων που αποδέχονται πάνω στο 
συγκεκριμένο ζήτημα όσα έχουμε θέσει ως ταξικό 
συνδικαλιστικό κίνημα.
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Ένα επιπλέον ποιοτικό στοιχείο, που δείχνει δυ-
νατότητες, είναι ότι στην προετοιμασία των απερ-
γιών, στην παρέμβαση των σωματείων, είχαμε πε-
ριπτώσεις εργαζομένων, ιδιαίτερα νέων σε ηλικία, 
που απευθύνονταν στα συνδικάτα για να γραφτούν 
ως μέλη, να ενημερώσουν για συνθήκες δουλειάς 
κλπ. Αυτό δείχνει μεγάλα περιθώρια που υπάρχουν 
να βελτιώσουμε τη δουλειά των συνδικάτων στη 
συσπείρωση δυνάμεων, φανερώνονται νέες δυνα-
τότητες στην ένταξη νέων εργαζομένων στο συλ-
λογικό αγώνα.

Θετικά αξιολογείται η δουλειά των συνδικάτων 
για την προετοιμασία του αγώνα και των απεργιών 
σε κλάδους, με 
Γενικές συνελεύ-
σεις, περιοδείες, 
εξορμήσεις, πα-
ραστάσεις και 
κινητοποιήσεις, 
χωρίς αυτό να 
σημαίνει ότι αξι-
οποιήθηκαν όλες 
οι δυνατότητες, 
ότι δεν υπήρξαν 
κενά, αδυναμίες, 
που πρέπει να δι-
ορθώσουμε και 
να βελτιώσουμε.

Πως συνεχίζουμε
Συναδέλφισσες& συνάδελφοι,
Το σχέδιο παρέμβασης και δράσης για το επόμε-

νο διάστημα έχει τρεις βασικές πλευρές:
Ο νόμος – έκτρωμα για τα Εργασιακά μπορεί να 

ψηφίστηκε, αλλά εμείς πρέπει να δράσουμε με σχέ-
διο για να ακυρωθεί στην πράξη. Αυτό σημαίνει ότι:

Η εργοδοσία θα ξεκινήσει να τον χρησιμοποιεί, 
δηλ. να επεκτείνει το ωράριο εργασίας χωρίς πρό-
σθετη αμοιβή, να κάνει απολύσεις κ.ά. Τα συνδικά-
τα πρέπει να ετοιμάσουν σχέδιο που να μπλοκάρει 
τους σχεδιασμούς με τις αντίστοιχες μορφές πάλης.

Η καταγγελία της στάσης και της επιθετικότητας 
της εργοδοσίας δεν μπλοκάρει την εφαρμογή του 
νόμου αν δ εν υπάρχει κατάλληλη προετοιμασία 
για αγωνιστική διεκδίκηση και πίεση να μην εφαρ-
μοστεί μέσα στο χώρο δουλειάς, μέσα στον κλάδο 
γενικότερα.

Χρειάζεται να συνεχιστεί η ενημέρωση που να 
καταλήγει σε σαφή και συγκεκριμένα πράγματα 
που θα γίνουν πράξη μαζί με τους εργαζόμενους 
απέναντι σε κάθε μεγολοεργοδότη και με προσπά-
θεια η απάντηση να επεκτείνεται ως πείρα για αξιο-

ποίηση σε όλο τον κλάδο.
Εδώ, πρέπει να σκεφτούμε όλες τις πλευρές που 

θα εξασφαλίζουν ο αγώνας να γενικεύεται στον 
κλάδο, να δημιουργούνται προϋποθέσεις μεγαλύ-
τερης συσπείρωσης.

Οπωσδήποτε, πρέπει να ενισχύσουμε τις διεκδι-
κήσεις μας για μεροκάματο, ασφάλιση, συνθήκες 
δουλειάς, που επί της ουσίας είναι απαραίτητο να 
το κάνουμε, επιδιώκοντας να έχουμε αποτελέσμα-
τα και αυτός ο αγώνας να δημιουργεί ασπίδα προ-
στασίας απέναντι στις ορέξεις και τις απαιτήσεις 
της εργοδοσίας.

Κατά συνέπεια, πρέπει να αξιοποιηθεί αυτή η πε-
ρίοδος του κα-
λοκαιριού, να γί-
νει συζήτηση και 
π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α 
του σχεδίου σε 
κάθε συνδικάτο.

Πρέπει επίσης 
να σκεφτούμε 
σχέδιο προστα-
σίας των συνδι-
κάτων από την 
εφαρμογή των 
διατάξεων που 
ενισχύουν την 
καταστολή κλπ.

Γίνεται κατανοητό, ότι σε χώρους όπου οι εργα-
ζόμενοι είναι ανοργάνωτοι, η εργοδοσία θα ξε-
σαλώσει. Είναι αναγκαίο ένα πλατύ άνοιγμα των 
σωματείων στους χώρους δουλειάς με σκοπό την 
εγγραφή νέων μελών, την δημιουργία πυρήνων 
των κλαδικών σωματείων, σε κάθε εργοστάσιο, 
αποθήκη, γραφείο, που  μέχρι τώρα είμαστε εκτός, 
ώστε να μην νιώθει κανείς μόνος, να απαντήσου-
με με το μόνο αποτελεσματικό τρόπο που έχουμε, 
την οργάνωση και την αλληλεγγύη. Οργάνωση και 
ισχυρό συνδικάτο ισούται με την κατάργηση 
του νόμου-έκτρωμα.

Μπροστά μας έχουμε τις νέες ανατροπές στην 
Ασφάλιση στο ζήτημα της επικουρικής που θα 
ψηφιστεί το Σεπτέμβρη. Ήδη, έχουμε ξεκινήσει 
προσπάθεια να προβάλλουμε την επιχειρηματολο-
γία μας, να δείξουμε τον χαρακτήρα των αλλαγών, 
ποιος κερδίζει, ποιος χάνει, ποιος πληρώνει και 
ποιοι γεμίζουν τις τσέπες τους με τον ιδρώτα των 
εργαζομένων. 

Η ΕΕ θέλει από τώρα να κοπούν κύριες και επι-
κουρικές συντάξεις για να φτιαχτεί το αναγκαίο κε-
φάλαιο που θα τζογάρουν οι “επενδυτές” στο χρη-
ματιστήριο.
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Μπορούμε να σκεφτούμε την πραγματοποίηση 
συλλαλητηρίου στον κατάλληλο χρόνο και να σκε-
φτούμε την κλιμάκωση.

Τα συνδικάτα πρέπει να επιμείνουν και να οργα-
νώσουν την πάλη για την υπεράσπιση της υγείας 
των εργαζομένων. Δε χωρά εφησυχασμός ακόμα 
και τώρα το καλοκαίρι αφού η κυβέρνηση με το ξε-
χείλωμα των πρωτοκόλλων υγείας στον τουρισμό 
και στις μεταφορές άνοιξε το έδαφος της διασπο-
ράς.

Το 4ο κύμα που έχει ξεκινήσει γίνεται σε συν-
θήκες όπου η κυβέρνηση ξεδιπλώνει νέα επίθεση 
ενάντια στη δημόσια και δωρεάν Υγεία, με συγχώ-
νευση νοσοκομείων και ενίσχυση της εμπορευμα-
τικής λειτουργίας της, ενώ δεν παίρνει κανένα μέ-
τρο ουσιαστικής ενημέρωσης για τον εμβολιασμό 
του λαού.

Οι προωθούμε-
νες αλλαγές στην 
Παιδεία είναι επί-
σης ένα μεγάλο 
μέτωπο πάλης 
των συνδικάτων 
και των εργαζομέ-
νων.

Το «αυτόνομο» 
σχολείο στρέφε-
ται ενάντια στα 
παιδιά μας. Δημι-
ουργούνται νέες 
αρνητικές συνέ-
πειες στο περιεχόμενο της μόρφωσης, όροι δια-
φοροποίησης των σχολικών μονάδων, ανισότιμης 
παροχής της γνώσης με ταξικό πρόσημο.

Η λειτουργία των σχολείων, το περιεχόμενο της 
γνώσης, θα προσαρμοστεί ακόμη περισσότερο 
στις ανάγκες της επιχειρηματικότητας και των κερ-
δών. Το κράτος εδραιώνει έτσι την υποχρηματοδό-
τηση της Παιδείας και αφήνει τις μεγάλες επιχειρή-
σεις να κανονίζουν το περιεχόμενο της μόρφωσης.

Μπορούμε να οργανώσουμε συσκέψεις ενημέ-
ρωσης, ιδιαίτερα με εργαζόμενους που τα παιδιά 
τους θα βρεθούν μπροστά στις συνέπειες των αλ-
λαγών. Να συμβάλλουμε να γίνουν πιο μαζικές οι 
κινητοποιήσεις που οργανώνονται από την Ομο-
σπονδία Γονέων, τις Ενώσεις. Να είμαστε έτοιμοι 
για συλλαλητήριο εφόσον η κυβέρνηση φέρει άμε-
σα για ψήφιση τις αντιεκπαιδευτικές αλλαγές.

Τέλος, πρέπει να πάρουμε όλα τα μέτρα και την 
αντίστοιχη προετοιμασία για τις αρχαιρεσίες των 
σωματείων. Η πανδημία έχει μεταφέρει αρχαιρεσίες 
πολλών σωματείων για το φθινόπωρο. Δυσκολίες 

θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Πρέπει να προετοιμα-
στούμε πολύ καλά και στοιχείο της προετοιμασίας 
είναι να συζητήσουμε τα συμπεράσματα αυτής της 
περιόδου και να πάρουμε όλα τα οργανωτικά μέ-
τρα, ώστε οι αρχαιρεσίες να μην είναι μία τυπική 
διαδικασία, αλλά να αποτελέσουν μέσα σε αυτές 
τις δύσκολες συνθήκες σημείο αναφοράς για τη 
συνέχιση του αγώνα και πλατιάς ένταξης νέων δυ-
νάμεων στα συνδικάτα. 

Παρέμβαση στη σύσκεψη 
του προέδρου του Συλλόγου 

Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Ταμείων (ΣΥΑΤ)

Στην εισήγησή του, στη διάρκεια της σύσκε-
ψης για την επικουρική σύνταξη, ο  Τάσος Ζερ-

βός, πρόεδρος 
του Συλλόγου 
Υ π α λ λ ή λ ω ν 
Ασφαλιστικών 
Ταμείων (ΣΥΑΤ), 
ανέφερε τα εξής:

«Από το πρώ-
το κιόλας άρθρο 
του νομοσχεδίου 
που έδωσε στη 
δημοσιότητα η 
κυβέρνηση και 
το υπουργείο 
Εργασίας για τη 
δημιουργία του 

νέου επικουρικού ταμείου ΤΕΚΑ (Ταμείο Επικου-
ρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης), αντιλαμ-
βάνεται κανείς ότι δεν πρόκειται για ένα Ταμείο 
Κοινωνικής Ασφάλισης, αλλά για κάτι άλλο. Δημι-
ουργείται ένας φορέας, ο οποίος, όπως γράφει και 
το ίδιο το νομοσχέδιο, θα συντελεί στην ανάπτυξη 
της οικονομίας, της καπιταλιστικής οικονομίας.

Διαβάζοντας άρθρο - άρθρο το νομοσχέδιο μας 
ξεκαθαρίζουν οι συντάκτες του το τι επιδιώκουν με 
την ίδρυση του ΤΕΚΑ, ξεκινώντας από τα χαρακτη-
ριστικά που το διέπουν: 

α. Κεφαλαιοποιητικό σύστημα προκαθορι-
σμένων εισφορών, οι οποίες καταβάλλονται 
υποχρεωτικά, 

β. επενδυτικό πρόγραμμα κύκλου ζωής, έτσι 
ονομάζουν τον ασφαλιστικό βίο, 

γ. σώρευση εισφορών για επενδύσεις σε κι-
νητές αξίες, χρηματοοικονομικά προϊόντα και 
ακίνητα κλπ.

Στο ΤΕΚΑ θα ασφαλίζονται υποχρεωτικά από 
1/1/2022 όσοι αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργα-
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σία - απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότη-
τα, δηλαδή όλοι, και προαιρετικά όσοι είναι κάτω 
από 35 ετών. Προαιρετική υπαγωγή προβλέπεται 
και για συγκεκριμένες κατηγορίες κάτω από συγκε-
κριμένες προϋποθέσεις που δεν είχαν επικουρική 
ασφάλιση και είναι άνω των 35 ετών.

Τόσο ο ρόλος του ΤΕΚΑ, όσο και ο τρόπος διοίκη-
σης του ΤΕΚΑ μας δείχνει ότι αυτός ο φορέας δεν 
έχει σχέση με Κοινωνική Ασφάλιση αλλά με χρημα-
τοπιστωτικό φορέα.

Το 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, ο πρόεδρός 
του και ο διευθύνων σύμβουλος θα είναι πρόσωπα 
της χρηματοπιστωτικής αγοράς και θα επιλέγονται 
από επιτροπή αποτελούμενη από τον υποδιοικητή 
της Τράπεζας της Ελλάδος, τον πρόεδρο της κε-
φαλαιαγοράς, τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ, τον γενικό 
διευθυντή του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου 
Χρέους (ΟΔΔΗΧ), επιβεβαιώνοντας ότι δεν πρό-
κειται για Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης, αλλά για 
διοίκηση χρηματιστηριακής εταιρείας. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι 18 άρθρα του νομοσχεδίου (αρθ. 
10 έως 27) ασχολούνται με τα όργανα διοίκησης, 
φυσικά δεν προβλέπεται καμία συμμετοχή έστω 
και τυπική κάποιου «κοινωνικού φορέα» ή εκπρο-
σώπου των ασφαλισμένων ή συνταξιούχων, όχι ότι 
αυτό θα άλλαζε τον χαρακτήρα του.

Το διοικητικό συμβούλιο θα πλαισιώνει η επεν-
δυτική επιτροπή, τα μέλη της οποίας θα διαθέτουν, 
όπως λέει το νομοσχέδιο, «εν ισχύ πιστοποιητικό 
καταλληλόλητας της επιτροπής κεφαλαιαγοράς ή 
της Τράπεζας της Ελλάδος» που αντιστοιχεί, τουλά-
χιστον, στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης χαρ-
τοφυλακίων.

Οι εμπνευστές του ΤΕΚΑ, το οποίο, όπως αποδει-
κνύεται, είναι ένα σύγχρονο χρηματοδοτικό ερ-
γαλείο της καπιταλιστικής ανάπτυξης, σκέφτηκαν 
ότι για να επιτελεί το ρόλο του και να είναι απρό-
σκοπτη η λειτουργία του θα πρέπει να μην έχει 
υποχρεώσεις, δηλαδή να μην έχει συνταξιούχους 
για τα επόμενα 40 τουλάχιστον χρόνια. Όσοι είναι 
σήμερα συνταξιούχοι και όσοι βγουν σε σύνταξη 
τα επόμενα χρόνια (όσοι είναι σήμερα άνω των 35 
ετών) θα παραμείνουν στο ΕΤΕΑΕΠ σημερινό e-
ΕΦΚΑ, σε μία πορεία εξαφάνισης της επικουρικής 
σύνταξης, όπως θα δούμε παρακάτω. Επίσης για τα 
επόμενα 5 χρόνια ο κρατικός προϋπολογισμός θα 
καταβάλει κάθε λειτουργική και όχι μόνο δαπάνη 
του ΤΕΚΑ.

Οι λεγόμενες συντάξεις-μερίσματα του ΤΕΚΑ θα 
υπολογίζονται με βάση τον πίνακα θνησιμότητας 
και το προεξοφλητικό επιτόκιο. Δηλαδή θα δη-

μιουργείται ένας ατομικός λογαριασμός από τις 
εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη όλου του 
ασφαλιστικού βίου. Τα σωρευμένα αυτά ποσά θα 
επενδύονται με βάση το επενδυτικό προφίλ του 
ασφαλισμένου είτε από την επενδυτική επιτροπή 
είτε από τον ίδιο τον ασφαλισμένο με δική του ευ-
θύνη σε επενδύσεις υψηλού ρίσκου, με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται, και έτσι θα προκύπτει η σύνταξη-μέ-
ρισμα. Αυτό είναι το κεφαλαιοποιητικό σύστημα.

Το κεφαλαιοποιητικό σύστημα υπολογισμού των 
επικουρικών συντάξεων δεν είναι νέο και ισχύει και 
σήμερα για τους ασφαλισμένους από 1/1/2014 
και προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου (Ν. 
4387/16) και  στο Ν.4052/12 του Κουτρουμάνη. 
Δημιουργείται, όπως είπαμε, ένας ατομικός λογα-
ριασμός - «ατομικός κουμπαράς», από εισφορές 
εργαζομένων και εργοδοτών και μετατρέπεται σε 
σύνταξη με βάση τις ράντες του πίνακα θνησιμό-
τητας που εκδίδει η ΕΛΣΤΑΤ για τις ηλικίες από 15 
ετών μέχρι 110 ετών.

Παραδείγματα

α. Σύνταξη γήρατος ασφαλισμένος 67 ετών, 15 
χρόνια ασφάλισης, μέσος μισθός 1.000 ευρώ και 
ασφάλιστρο 6%. Ο ατομικός λογαριασμός διαμορ-
φώνεται 1000 Χ 6% Χ 14 Χ 15 = 12.600 ευρώ. Ράντα 
67ου έτους 17,297, οπότε 12.600/(17,297 Χ 12) η 
σύνταξη είναι 60,70 ευρώ για τον ιδιωτικό τομέα 
και 52,03 για το Δημόσιο λόγω 12 μισθών τον χρό-
νο.

β. Σύνταξη αναπηρίας (πραγματική περίπτω-
ση). Ασφαλισμένος 40 ετών, πρώτη ασφάλιση 
1/1/2015, μέσος μισθός 700 ευρώ έναρξη συντα-
ξιοδότησης 1/1/2021 ο ατομικός λογαριασμός 
διαμορφώθηκε σε 3.899 ευρώ, ράντα 40ού έτους 
33,435, οπότε 3.899/(33,435 Χ 12) η σύνταξη που 
θα πάρει είναι 9,71 ευρώ για τον ιδιωτικό τομέα και 
8,33 αν ήταν στο Δημόσιο.

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι το προηγούμε-
νο σύστημα υπολογισμού και των κύριων και των 
επικουρικών συντάξεων (πριν το νόμο Κατρούγκα-
λου) προέβλεπε τη λεγόμενη κατώτερη σύνταξη 
γήρατος, αναπηρίας και θανάτου ασφαλισμένου, 
που είχε σχέση με τον ισχύοντα κατώτερο μισθό 
και αυτό θεσμοθετήθηκε μετά από αγώνες γιατί 
αυτές οι συντάξεις (θανάτου ασφαλισμένου και 
αναπηρίας) αναφέρονται συνήθως σε νέους ηλι-
κιακά ανθρώπους, οι οποίοι αντικειμενικά έχουν 
λίγο χρόνο ασφάλισης. Θεωρούμε λοιπόν θράσος 
να καταγγέλλει η σημερινή αξιωματική αντιπολί-
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τευση το νέο επικουρικό, όταν η ίδια ψήφισε και 
υλοποίησε το τερατούργημα-νόμο Κατρούγκαλου, 
που ισχύει σήμερα για τις επικουρικές συντάξεις 
θεσπίζοντας τη νοητή κεφαλαιοποίηση και κατάρ-
γησε τις κατώτερες συντάξεις για όλες τις αιτίες συ-
νταξιοδότησης.

Εδώ να πούμε ότι στο νομοσχέδιο για το ΤΕΚΑ για 
τις συντάξεις αναπηρίας και θανάτου, επειδή αντι-
λαμβάνονται ότι μπορεί άμεσα να καταρρεύσει η 
επιχειρηματολογία τους σαν χάρτινος πύργος, 
επειδή η αναπηρία και ο θάνατος είναι απρόβλε-
πτα γεγονότα και μπορούν να συμβούν ανά πάσα 
στιγμή, προβλέπουν μία κατώτερη σύνταξη-μέρι-
σμα, η οποία θα υπολογίζεται με τον ίδιο κεφαλαι-
οποιητικό τρόπο, που αναφέραμε, για υποθετικές 
εισφορές 15 χρόνων του κατώτερου μισθού και 
εφόσον με αυτό τον υπολογισμό η σύνταξη θα εί-
ναι μεγαλύτερη από αυτή που θα προέκυπτε από 
τον υπολογισμό του ατομικού λογαριασμού θα 
καταβάλλεται η μεγαλύτερη. Δηλαδή για το παρά-
δειγμα που αναφέραμε λόγω αναπηρίας η σύνταξη 
βγαίνει 9,71 , η οποία όμως είναι μικρότερη από 
την προτεινόμενη κατώτερη σύνταξη, που με βάση 
την υποθετική ασφάλιση των 15 ετών με τον κατώ-
τερο μισθό είναι 20,41 ευρώ. 

Το καταπληκτικό είναι ότι το τεράστιο αυτό ποσό 
(20,41 ευρώ) θα το καταβάλει ο κρατικός προϋπο-
λογισμός και όχι το ΤΕΚΑ, όπως λέει το νομοσχέδιο, 
επειδή υπερβαίνει το «δικαιούμενο ποσό του ατο-
μικού λογαριασμού». Το κράτος δηλαδή θα επιδο-
τεί το ΤΕΚΑ προκειμένου να μην επιβαρυνθεί στο 
θεάρεστο έργο του της χρηματοδότησης των επι-
χειρηματικών ομίλων.

Η καταβολή των συντάξεων-μερισμάτων του 
ΤΕΚΑ δεν μπορεί να είναι πριν τη συμπλήρωση των 
γενικών ορίων ηλικίας δηλαδή 67ου έτους σήμερα, 
το οποίο μπορεί να μεταβληθεί και πάντως όχι πριν 
τη συνταξιοδότηση από τον κύριο φορέα ασφάλι-
σης.

Το νομοσχέδιο φυσικά δεν απαντάει, άλλωστε 
δεν μπορεί να απαντήσει τι θα γίνει με τους νυν 
συνταξιούχους και όσους είναι πάνω από 35 ετών 
και θα συνταξιοδοτηθούν από 1/1/2022. Η διακο-
πή των νέων εισφορών που στο μεγαλύτερο βαθμό 
«χρηματοδοτούν» τις συντάξεις θα οδηγήσει στο 
να βρεθούν στον αέρα. Το κενό που θα δημιουργη-
θεί παρ’ όλα όσα ψελλίζει η κυβέρνηση θα καταλή-
ξει στη μείωση των επικουρικών συντάξεων ακόμα 
και στην οριστική κατάργησή τους.

Με τον νόμο του Κατρούγκαλου έχει οριστεί η 
λεγόμενη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Δηλαδή 

ο κάθε φορά δημιουργούμενος ατομικός λογα-
ριασμός, οι σωρευμένες αυτές εισφορές μπορεί να 
απομειωθούν πριν από την επεξεργασία τους με 
τον πίνακα θνησιμότητας και προβλέπεται από τον 
νόμο συγκεκριμένος συντελεστής για αυτό. Έχει 
δηλαδή θεσμοθετηθεί ένας διαρκής μηχανισμός 
μείωσης των επικουρικών συντάξεων τον οποίο 
προφανώς αξιοποιεί και η σημερινή κυβέρνηση. 
Σε κάθε περίπτωση το ταμειακό έλλειμμα που θα 
προκύψει αθροιστικά τα επόμενα χρόνια θα είναι 
δεκάδων δισεκατομμυρίων, το παραδέχονται και 
οι συντάκτες του νομοσχεδίου και θα οδηγήσουν 
στην εξαφάνιση της επικουρικής σύνταξης. 

Στο στόχαστρό τους κατά τη γνώμη μας είναι και 
η κύρια σύνταξη για το λεγόμενο ανταποδοτικό 
της κομμάτι, όπως το καθόρισε με τον νόμο Κα-
τρούγκαλου η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ (εθνική και 
ανταποδοτική σύνταξη).

Η όλη διαδικασία επαναφέρει στη σύγχρονη επο-
χή ό,τι έγινε με τα αποθεματικών των ασφαλιστι-
κών ταμείων στην Ελλάδα από την δεκαετία του 
1950 και εφεξής όταν τα συσσωρευμένα κεφάλαια 
των Ταμείων δόθηκαν για την ανάπτυξη του ελλη-
νικού καπιταλισμού με αγορά ομολόγων, μετοχών 
κλπ. με αποτέλεσμα την καταλήστευσή τους.

Για όσους έχουν αμφιβολία για τι επιδιώκουν θα 
παραθέσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τη με-
λέτη του γνωστού ΙΟΒΕ (Ίδρυμα Οικονομικών και 
Βιομηχανικών Ερευνών), που συνοδεύει το αναρ-
τημένο νομοσχέδιο:

«Η μελέτη εκτιμάει την επίδραση της πρότασης 
μεταρρύθμισης σε μακροοικονομικές μεταβλητές 
και δημοσιονομικά μεγέθη, τόσο βραχυχρόνια όσο 
και μακροχρόνια, στη βάση σεναρίων υπό συγκε-
κριμένες παραδοχές. Η υλοποίηση της μεταρρύθ-
μισης εκτιμάται ότι οδηγεί σε σημαντική αύξηση 
του ΑΕΠ και της απασχόλησης της χώρας, σε σύ-
γκριση με το επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας 
αν δεν είχε υλοποιηθεί η μεταρρύθμιση».

Η Ασφάλιση, τόσο η κύρια όσο και η επικουρική 
μετατρέπονται σε στοίχημα, μπαίνει σε χρηματι-
στηριακές λοταρίες και χάνεται συνολικά ο κοινω-
νικός της χαρακτήρας. Είναι καθήκον του εργαζό-
μενου λαού να αντιπαλέψει αυτόν τον σχεδιασμό, 
να διεκδικήσει την κατάργηση όλων των αντιασφα-
λιστικών νόμων. Η Κοινωνική Ασφάλιση είναι δικαί-
ωμα και δεν χαρίζεται!».
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Κοινωνική Ασφάλιση δημόσια, καθολική και υπο-
χρεωτική!»: Αυτή είναι η απάντηση που έδωσαν 
την 1η Σεπτέμβρη συνδικαλιστικές οργανώσεις 

και μαζικοί φορείς διαδηλώνοντας μαζικά στην Αθήνα 
ενάντια στο νομοσχέδιο - έκτρωμα για την ιδιωτικοποί-
ηση της επικουρικής σύνταξης που συζητιέται στη Βου-
λή. 

Την ώρα που στη Βουλή η κυβέρνηση ξεδίπλωνε την 
προκλητική της επίθεση σε εργαζόμενους και συνταξι-

ούχους, οι χιλιάδες συγκεντρωμένοι έστειλαν το μήνυ-
μα ότι η πάλη όχι μόνο για να μην περάσει το νέο μέτρο 
αλλά και για να ξηλωθούν όλοι οι αντιασφαλιστικοί νό-
μοι των κυβερνήσεων ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ θα κλιμα-
κωθεί.

 Ότι απορρίπτουν το τζογάρισμα των εισφορών και 
των συντάξεων, τη μετατροπή του ιδρώτα τους σε «κου-
μπαρά» για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους 
και τις μπίζνες τους. 

Το «παρών» έδωσαν  σωματεία εργαζομένων  που 
αυτές τις μέρες οργανώνουν ταυτόχρονα την πάλη ενά-
ντια στην εφαρμογή του κατάπτυστου νόμου Χατζηδά-
κη για την περιστολή της συνδικαλιστικής δράσης και 
τη 10ωρη δουλειά, που παλεύουν για μέτρα προστασί-

ας από την πανδημία στους χώρους δουλειάς. 
Μαζί τους συνταξιούχοι, που μετά από δεκαετίες στη 

δουλειά έφτασαν στην ηλικία συνταξιοδότησης για να 
παίρνουν ψίχουλα, αφού οι κόποι τους καταληστεύτη-
καν από το κράτος και τη μεγαλοεργοδοσία. 

Αυτοαπασχολούμενοι  με τις Ενώσεις και τους Συλ-
λόγους τους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της 
ΟΒΣΑ, που βλέπουν το εισόδημά τους να εξανεμίζεται, 
που τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα είναι μόνιμα στο 

στόχαστρο, ενώ δεν έχουν την ...πολυτέλεια ούτε για μια 
μέρα ασθένειας για να λείψουν από τα μαγαζιά και τις 
δουλειές τους, βρέθηκαν στους δρόμους. 

Τη θέση τους στον αγώνα πήραν  γυναικείοι Σύλ-
λογοι και Ομάδες της ΟΓΕ, φοιτητές και σπουδα-
στές που έδωσαν απάντηση στην προκλητική επίκληση 
της νέας γενιάς από την κυβέρνηση, την ίδια στιγμή που 
την χαντακώνει. 

Οι διαδηλωτές διατράνωσαν το δικό τους «όχι» στην 
κατεδάφιση της Κοινωνικής Ασφάλισης, απαιτώντας 
την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικων νόμων και 
διεκδικώντας δημόσια καθολική υποχρεωτική Κοινωνι-
κή Ασφάλιση. 

«Ασφάλιση, Υγεία, σύνταξη, δουλειά, δεν θα τα χα-  

 ΜΕΓΑΛΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
- ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Δεν τζογάρουμε τις συντάξεις και την Ασφάλισή μας διατράνωσαν 
χιλιάδες εργαζόμενοι
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ρίσουμε στα αφεντικά», φώναξαν οι εργαζόμενοι στα 
μπλοκ των σωματείων παίρνοντας τη θέση τους μπρο-
στά στην εξέδρα που στήθηκε απέναντι από τη Βουλή. 
«Δεν τζογάρουμε τις συντάξεις και την υγεία μας», ξεκα-
θάρισαν.

Από το βήμα της συγκέντρωσης τα σωματεία απηύ-
θυναν κάλεσμα στη σύσκεψη που οργανώνουν τη Δευ-
τέρα 6 Σεπτέμβρη  και στη διαδήλωση το  Σάββατο 
11 Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή τη 
ΔΕΘ. Παράλληλα, εξέφρασαν την αλληλεγγύη και υπο-
στήριξή τους στους υγειονομικούς. «Τα σωματεία είναι 
υπέρ του μαζικού εμβολιασμού», τόνισαν και πρόσθε-
σαν πως δεν θα επιτρέψουν να γίνει ο εμβολιασμός ερ-
γαλείο για επίθεση στους εργαζόμενους.

Δικαίωμα και όχι κόστος η Κοινωνική Ασφάλιση

Μιλώντας στη συγκέντρωση η Γιώτα Κίτσου, γενική 
γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προ-
σωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟ-
ΠΟΚΠ), ανέδειξε ότι το νομοσχέδιο είναι η συνέχιση 
όλων των αντιασφαλιστικών νόμων όλων των προηγού-
μενων κυβερνήσεων.

«Διαβάζοντας το καταστατικό του νέου Ταμείου αντι-
λαμβάνεται κανείς ότι πρόκειται για χρηματοπιστωτικό 
φορέα ο οποίος θα συντελεί στην ανάπτυξη της καπι-
ταλιστικής οικονομίας. Στόχος τους είναι η σταδιακή 
απαλλαγή του κράτους από το «κόστος» της Κοινωνικής 
Ασφάλισης και η μετατροπή της σε ατομική υπόθεση. 
Παράλληλα θέλουν να αποτελέσουν οι εισφορές των 
ασφαλισμένων έναν μποναμά δισ. ευρώ στον τζόγο 
ασφαλιστικών εταιρειών και επενδυτικών ταμείων. Η 
επικουρική σύνταξη σταματά να είναι εγγυημένη παρο-
χή και μετατρέπεται σε επένδυση, οι δε ασφαλισμένοι, 
με ατομική τους ευθύνη, σε επενδυτές», σημείωσε, απο-

καλύπτοντας τον πραγ-
ματικό χαρακτήρα του 
νομοσχεδίου.

Ξεχώρισε το γεγονός 
ότι «στο στόχαστρο μπαί-
νουν οι νέοι. Αυτοί θα 
πληρώνουν για μια ζωή 
εισφορές χωρίς καμία 
εγγύηση ότι μετά από 40 
χρόνια θα λάβουν την 
προστασία που θα έχουν 
ανάγκη (...) Είναι τουλάχι-
στον ειρωνικό να μιλάνε 
για «φιλικές ρυθμίσεις» 
για τη νέα γενιά και να 
αναφέρονται σε αποτα-
μιεύσεις όταν έχουμε μι-
σθούς πείνας των 300 και 

400 ευρώ, «ελαστικές» μορφές εργασίας, ανεργία και 
απλήρωτη εργασία».

Η συνδικαλίστρια έδωσε απάντηση και στα ψέματα της 
κυβέρνησης ότι τάχα διασφαλίζεται «ικανοποιητικό επί-
πεδο διαβίωσης για τους συνταξιούχους», αφού «γνω-
ρίζουν πολύ καλά ότι είναι σε ισχύ η ρήτρα μηδενικού 
ελλείμματος, ένας διαρκής μηχανισμός μείωσης των 
επικουρικών συντάξεων. Δημιουργείται όμως και κενό 
στον τρόπο πληρωμής των ήδη αλλά και των μελλοντι-
κών συνταξιούχων (με το παλιό σύστημα) αφού δεν θα 
υπάρχει εισροή εισφορών των νέων ασφαλισμένων, με 
πραγματικό κίνδυνο αδυναμίας καταβολής των συντά-
ξεων».

Η Γ. Κίτσου θύμισε ότι «το κοινωνικοασφαλιστικό σύ-
στημα θεμελιώθηκε με αιματηρούς αγώνες στις πρώτες 
δεκαετίες του 20ού αιώνα και αναπτύχθηκε τα επόμενα 
χρόνια κάτω από την επίδραση των κατακτήσεων της 
εργατικής τάξης εκεί που είχε την εξουσία. (...) Όλα αυτά 
τα δικαιώματα σήμερα έχουν πυρποληθεί και απομένει 
το τελειωτικό χτύπημα, που συντρίβει τον όποιο κοινω-
νικό χαρακτήρα της Ασφάλισης έχει απομείνει. Δεν θα 
παραδώσουμε όμως τα όπλα και δεν θα σκύψουμε το 
κεφάλι. Δεν συμβιβαζόμαστε με τα ψίχουλα».

Μεταφέροντας τις απαιτήσεις των συνδικάτων υπο-
γράμμισε ότι «σήμερα υπάρχουν όλες οι δυνατότητες 
ώστε οι εργαζόμενοι να δουλεύουμε λιγότερο και να 
ζούμε καλύτερα σύμφωνα με τα επιτεύγματα της επι-
στήμης. Το σύστημα της Κοινωνικής Ασφάλισης δεν θα 
πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κόστος αλλά να καλύπτει 
πλήρως και εφ’ όρου ζωής όλο τον πληθυσμό.

Η Κοινωνική Ασφάλιση πρέπει να εξασφαλίζει στους 
εργαζόμενους αξιοπρεπείς συντάξεις, περίθαλψη και 
παροχές, να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες εργαζο-
μένων και συνταξιούχων στον ιδιωτικό και δημόσιο 
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τομέα αξιοποιώντας τις δυνατότητες της επιστήμης και 
της τεχνολογίας. Θα πρέπει να αποτελεί ένα συνολικό 
πλέγμα προστασίας της εργατικής - λαϊκής οικογένειας 
που εμπεριέχει από τα εμβόλια και τα φάρμακα μέχρι 
παροχές για τη μητρότητα και τον επαγγελματικό κίνδυ-
νο, πρόνοια και φροντίδα για τους ανέργους, τους μετα-
νάστες και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Ιδιαίτερα στις 
συνθήκες της πανδημίας φάνηκε 
ο αναντικατάστατος ρόλος της. Το 
σύστημα Υγείας θα πρέπει να είναι 
προσανατολισμένο στην πρόλη-
ψη, με υπηρεσίες στους χώρους 
δουλειάς, κατοικίας, εκπαίδευσης 
και στον στρατό». 

«Ο μόνος δρόμος είναι οργά-
νωση και αγώνας για μόνιμη και 
σταθερή δουλειά, με δικαιώματα, 
για μισθούς και συντάξεις που θα 
ανταποκρίνονται στις δικές μας 
σύγχρονες ανάγκες. Καμία ανοχή, 
καμία αναμονή. Παλεύουμε για 
δημόσια, καθολική, υποχρεωτική 
Κοινωνική Ασφάλιση»,  τόνισε κα-
λώντας σε κλιμάκωση της πάλης.

Δεν θα ξεμπερδέψουν εύκολα με την εργατική 
τάξη και τα συνδικάτα της

Την αρνητική πείρα από τον κλάδο του Φαρμάκου, 
αφού εκεί έχει μετατραπεί το επικουρικό ταμείο σε 
Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, μετέφερε ο Στά-
θης Σταθουλόπουλος,  πρόεδρος του Συνδικάτου 
Φαρμάκου Αττικής. 

Θύμισε μάλιστα ότι σε αυτήν τη διαδικασία «πρω-
ταγωνιστικό ρόλο έπαιξαν οι δυνάμεις του εργοδοτι-
κού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, αξιοποιώντας 
όλους τους αντιασφαλιστικούς νόμους. Για να πεί-
σουν τους εργαζόμενους αυτές οι δυνάμεις χρησιμο-
ποίησαν ψεύτικα επιχειρήματα. 

Η πραγματικότητα σήμερα δείχνει ότι  οι επικου-
ρικές συντάξεις γνώρισαν μειώσεις που φτάνουν 
μέχρι και 80%, παροχές που είχε το προηγούμενο 
Ταμείο καταργήθηκαν, ενώ οι εισφορές των εργαζο-
μένων συνεχίζονται να καταβάλλονται κανονικά. 

Γι’ αυτό καμιά εμπιστοσύνη σε αυτές τις δυνάμεις 
του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, 
της πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ που βάζουν πλάτη να πε-
ράσουν οι σχεδιασμοί των εργοδοτών, του ΣΕΒ, κάτω 
από τη λογική της ανταγωνιστικότητας και της αντο-
χής του συστήματος». 

Για το αντεργατικό έκτρωμα που νομοθέτησε η κυ-
βέρνηση στις αρχές του καλοκαιριού θύμισε την πρό-

σφατη εγκύκλιό της, με την οποία έσπευσε να προω-
θήσει πρώτα από όλα την εφαρμογή των διατάξεων 
που χτυπάνε τη συνδικαλιστική δράση γιατί «θέλουν 
να επικρατήσει σιγή νεκροταφείου. Να βάλουν εμπό-
δια στη συζήτηση και επαφή με τους εργαζόμενους, 
στη διεκδίκηση για την ικανοποίηση των σύγχρονων 
αναγκών μας, στη μάχη για να υπογραφούν ικανοποι-

ητικές ΣΣΕ, να βάλουν φραγμό στην οργάνωση των 
εργαζομένων με τα σωματεία τους». 

Ο πρόεδρος του Συνδικάτου Φαρμάκου μετέφερε 
την αποφασιστικότητα των συνδικάτων να μείνει στα 
χαρτιά αυτός ο νόμος: «Θα σταθούμε ανυποχώρητα 
απέναντι σε κυβερνήσεις και εργοδότες που θα βά-
λουν εμπόδια στη συνδικαλιστική δράση και τους 
αγώνες», τόνισε μεταξύ άλλων. 

Αναφερόμενος στις πρόσφατες καταστροφικές 
πυρκαγιές σημείωσε ότι «ούτε ο κακός μας ο καιρός 
μας έφταιξε ούτε το ανίκανο κράτος. Καήκαμε γιατί 
οι προτεραιότητές τους δεν συμπεριλαμβάνουν τις 
ανάγκες μας. Γιατί, όπως λένε, κριτήριο αν αξίζει να 
μειωθούν ή να αποτραπούν οι ζημιές είναι η ανάλυση 
του κόστους και του οφέλους». 

Κάλεσε, τέλος, τους εργαζόμενους να πάρουν θέση 
«για τη ζωή μας και να μην τους αφήσουμε να τη βά-
ζουν όπως και την υγεία μας στο ζύγι του «κόστους - 
οφέλους» ούτε να μετακυλούν τις ευθύνες τους στην 
«ατομική ευθύνη», όπως κάνουν και στην πανδημία. 

Αν νομίζει η κυβέρνηση ότι προβάλλοντας τον κάθε 
«ψεκασμένο» θα παρουσιάζεται ως ο φορέας της 
αλήθειας και της υπεράσπισης των λαϊκών δικαιωμά-
των είναι γελασμένη. Με το εργατικό κίνημα δεν θα 
ξεμπερδέψει τόσο εύκολα. Ούτε να φαντάζεται ότι θα 
χειροκροτάμε το σχέδιό της για το «νέο ΕΣΥ» και τις 
συγχωνεύσεις νοσοκομείων».



16 ÅÍÙÓÇ   ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021

Με μια μαζική και δυναμική  συγκέντρωση έξω 
από το υπουργείο Υγείας στις 20 Ιούλη το από-
γευμα, δεκάδες  συνδικάτα της Αττικής  απαί-

τησαν να παρθούν εδώ και τώρα μέτρα προστασίας της 
υγείας και της ζωής των εργαζομένων και του λαού, με 
αποφασιστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας 
και άμεσα μέτρα προστασίας των εργαζομένων στους χώ-
ρους δουλειάς, στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, στα σχο-
λεία και τα πανεπιστήμια.

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν επίσης η  Ομοσπον-
δία Βιοτεχνικών 
Σωματείων Αττι-
κής  (ΟΒΣΑ), η  Ομο-
σπονδία Γυναικών 
Ελλάδας  (ΟΓΕ), φοι-
τητικοί σύλλογοι 
και άλλοι φορείς. 
Παραβρέθηκε επί-
σης αντιπροσωπεία 
της  Εκτελεστικής 
Γραμματείας του 
ΠΑΜΕ.

Με το σύνθη-
μα  «Δώστε λεφτά για 
την Υγεία, γιατρούς 
και εξοπλισμό στα νο-
σοκομεία»,  οι συγκε-
ντρωμένοι απαίτησαν τη στήριξη του δημόσιου συστήμα-
τος Υγείας, κλιμακώνοντας τις αγωνιστικές παρεμβάσεις 
του συνδικαλιστικού κινήματος από τις πρώτες μέρες της 
πανδημίας. Χαρακτήρισαν «πρόκληση» τη δήλωση του 
πρωθυπουργού ότι δήθεν έχουμε περισσότερα νοσοκο-
μεία απ’ ό,τι χρειαζόμαστε, την ώρα που το δημόσιο σύ-
στημα Υγείας «χτυπάει κόκκινο», με ευθύνη όλων των κυ-
βερνήσεων ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ.

Εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, στον Επισιτισμό - Τουρι-
σμό, στο Φάρμακο, στο Μέταλλο, στις Τηλεπικοινωνίες, 
στον Πολιτισμό, εμποροϋπάλληλοι και ιδιωτικοί υπάλλη-
λοι, με τα πανό των σωματείων τους, ανέδειξαν τις τερά-
στιες ευθύνες της κυβέρνησης για την κατάσταση που έχει 
διαμορφωθεί στους χώρους δουλειάς, κατήγγειλαν την 
προσπάθειά της να ρίξει το βάρος της ευθύνης για τη δι-
ασπορά του ιού στους ίδιους τους εργαζόμενους, να τους 
ενοχοποιήσει με το απαράδεκτο σύνθημα της «ατομικής 
ευθύνης».

Ταυτόχρονα προειδοποίησαν πως δεν θα επιτρέψουν 
καμία περιστολή δικαιωμάτων με πρόσχημα την πανδη-
μία και κατήγγειλαν ότι η κυβερνητική πολιτική στρώνει 
το έδαφος στην εργοδοσία να ξεσαλώσει ακόμα περισσό-
τερο, να απειλεί με μηνύσεις και απολύσεις, την ώρα που 
η ίδια η κυβέρνηση τροφοδοτεί με την πολιτική της τον 
ανορθολογισμό. Κόντρα σε όλα αυτά απαίτησαν δημόσιο 

πρόγραμμα δωρεάν εμβολιασμού, με εξαντλητική ενημέ-
ρωση, με πλήρη προληπτικό έλεγχο και σταθερή παρακο-
λούθηση των εμβολιασμένων, στο πλαίσιο ενός ενισχυμέ-
νου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Ανύπαρκτα μέτρα προστασίας και πιέσεις 
για συγκάλυψη στον Επισιτισμό - Τουρισμό

Την απαράδεκτη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί 
στον  κλάδο του Επισιτισμού - Τουρισμού  περιέγρα-

ψε στην ομιλία της 
η Αντιγόνη Μαυρομ-
μάτη, μέλος της διοί-
κησης και ταμίας του 
κλαδικού Συνδικάτου 
της Αττικής. Όπως 
κατήγγειλε,  «πιέζουν 
τους εργαζόμενους 
στην εστίαση και τα 
ξενοδοχεία να κάνουν 
τα στραβά μάτια στη 
μη τήρηση υγειονο-
μικών πρωτοκόλλων 
και στην ανυπαρξία 
μέτρων προστασίας 
και φυσικά τους κα-
λούν να κάνουν νέες 

θυσίες για τη διατήρηση της κερδοφορίας των επιχειρή-
σεων, γιατί μόνο έτσι θα διασφαλιστεί η θέση εργασίας 
τους. Είναι πολλά τα περιστατικά που ακόμα και μετά από 
επιβεβαιωμένα κρούσματα, γίνεται προσπάθεια συγκάλυ-
ψης και συνέχισης της λειτουργίας επιχειρήσεων, χωρίς να 
τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Είναι δεκάδες 
οι καταγγελίες συναδέλφων από επιχειρήσεις εστίασης 
και πολυτελή ξενοδοχεία σε όλη την Αττική, για απανωτά 
κρούσματα COVID σε πελάτες και εργαζόμενους. Είναι δε-
κάδες και οι περιπτώσεις που η εργοδοσία απαιτεί οι ίδιοι 
οι εργαζόμενοι, με δική τους ευθύνη και προσωπικό τους 
κόστος, να πραγματοποιούν διαγνωστικούς αυτοελέγ-
χους».

«Η πολυδιαφημισμένη «επανεκκίνηση» του Τουρισμού», 
υπογράμμισε, «έγινε χωρίς καμία πρόβλεψη για μέτρα μα-
ζικού ελέγχου των επισκεπτών - τουριστών, για αποσυμ-
φόρηση αεροπλάνων και πλοίων που τους μεταφέρουν, 
ή για συχνούς ελέγχους μέσα στους χώρους δουλειάς, με 
rapid test και με ευθύνη της εργοδοσίας και του κράτους. 
Προβάλλουν λοιπόν τη χώρα ως έναν ασφαλή προορισμό 
με σύνθημα «All you need is GREECE» και με οδηγό το μο-
ντέλο της αυτοδιάγνωσης, πετώντας το γνωστό μπαλάκι 
της ατομικής ευθύνης στον κάθε εργαζόμενο. 

Την ίδια ώρα όμως αποδεκατίζουν πλήρως το δημόσιο 
σύστημα Υγείας και τα δημόσια νοσοκομεία, τον έναν δη-

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ - ΦΟΡΕΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ - ΦΟΡΕΩΝ 
«Δώστε λεφτά για την Υγεία, γιατρούς και εξοπλισμό στα νοσοκομεία!»
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λαδή και απαραίτητο όρο για να είναι ένας προορισμός 
ασφαλής, τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τους κατοί-
κους κάθε περιοχής. Είναι πολλά τα παραδείγματα μεγά-
λων τουριστικών προορισμών, στις Κυκλάδες, στα Δωδε-
κάνησα, στην Κρήτη αλλά και την Αττική, όπου οι τραγικές 
ελλείψεις και η υποστελέχωση των νοσοκομείων εκθέτουν 
σε διαρκή κίνδυνο την υγεία του λαού ακόμα και σε κανο-
νικές συνθήκες, πόσο μάλλον τώρα σε περίοδο πανδημίας 
και ταυτόχρονα τουριστικής έκρηξης, με τον πληθυσμό να 
διπλασιάζεται ή και να τριπλασιάζεται».

Κυβέρνηση και εργοδοσία το ρίχνουν ξανά 
στην «ατομική ευθύνη»

«Όλο αυτό το χρονικό διάστημα μαζί με τα άλλα ταξι-
κά σωματεία, με εργαζόμενους από κάθε χώρο δουλειάς, 
δώσαμε και δίνουμε τη 
μάχη για ουσιαστικά 
μέτρα προστασίας της 
υγείας των εργαζομέ-
νων, στους εργασιακούς 
χώρους, στα Μέσα Μαζι-
κής Μεταφοράς», για να 
διασφαλιστεί η επίσπευ-
ση του εμβολιασμού, 
ανέφερε στην ομιλία 
του ο  Στάθης Σταθου-
λόπουλος, πρόεδρος 
του Συνδικάτου Εργα-
ζομένων Φαρμάκου 
Αττικής.

Όμως,  «αντί η κυβέρ-
νηση να ικανοποιήσει αυτά τα δίκαια αιτήματα του ταξικού 
κινήματος, να ενισχύσει τη νοσοκομειακή περίθαλψη, να 
πάρει ουσιαστικά μέτρα προστασίας, έρχεται πάλι σήμε-
ρα με την απαράδεκτη λογική της ατομικής ευθύνης (...) 
κλείνει το μάτι στην εργοδοσία ότι μπορεί να προχωρήσει 
ακόμα και στην τρομοκρατία και στις απειλές, ακόμα και σε 
απολύσεις εργαζομένων με πρόσχημα τον εμβολιασμό».

«Και στον δικό μας κλάδο», πρόσθεσε, «έρχονται μηνύ-
ματα για προσπάθεια της εργοδοσίας να μετακυλήσει τις 
δικές της ευθύνες στους εργαζόμενους. Όλο αυτό το χρο-
νικό διάστημα που διαρκεί η πανδημία, οι εργοδότες θη-
σαύρισαν αξιοποιώντας την ανάγκη του λαού μας για προ-
στασία από την πανδημία, ενώ όλοι εμείς οι εργαζόμενοι 
εργαστήκαμε σε συνθήκες αυξημένης εντατικοποίησης 
για να μπορεί ο κάθε εργαζόμενος, ο κάθε συνταξιούχος 
να έχει πρόσβαση σε ατομικά μέσα προστασίας και άλλα 
απαραίτητα φάρμακα. Και στον δικό μας κλάδο είχαμε 
πολλά κρούσματα, παρά το ότι υπάρχει έτσι και αλλιώς αυ-
στηρό πρωτόκολλο λόγω της παραγωγής φαρμάκου».

Αναφέρθηκε ακόμα στις συνέπειες που έχει στους λαούς 
ο οξυμένος ανταγωνισμός επιχειρηματικών ομίλων και 
κρατών γύρω από τα εμβόλια.

Απέναντι στις τεράστιες ελλείψεις του ΕΣΥ και τις 
νέες αντιλαϊκές εξαγγελίες ο Γιώργος Φερεντίνος, για-
τρός και πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του 
νοσοκομείου «Ευαγγελισμού»,  μιλώντας στη συγκέ-

ντρωση ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η ναυαρχίδα του ΕΣΥ, 
όπως αποκαλούν τον «Ευαγγελισμό», κινδυνεύει να μείνει 
χωρίς πλήρωμα και ενώ το 4ο κύμα είναι προ των πυλών. 
Μέχρι τον Απρίλη θα λήξουν οι συμβάσεις πάνω από 1.000 
επικουρικών και λοιπών συμβασιούχων συναδέλφων ια-
τρών, νοσηλευτών, τραυματιοφορέων και καθαριστών, 
ενώ η τεχνική υπηρεσία είναι υπό διάλυση. Το νοσοκομείο 
είναι χωρίς υδραυλικό και με έναν μόνο ηλεκτρολόγο στις 
περισσότερες βάρδιες. Σχεδόν κάθε βδομάδα συμβαίνει 
ένα blackout, λόγω και των πεπαλαιωμένων εγκαταστάσε-
ων και έως τώρα σαν από θαύμα δεν κινδύνεψε σοβαρά 
κάποιος ασθενής, κάτω βέβαια από την έγκαιρη παρέμ-
βαση του προσωπικού που έτρεχαν να συνδέσουν τους 
ασθενείς στις ΜΕΘ στις γεννήτριες».

Κι όλα αυτά, ενώ το ήδη υπάρχον και εξαντλημένο προ-
σωπικό συνεχίζει να δίνει τη μάχη σε τρία μέτωπα: Παν-

δημία, χρόνιες παθή-
σεις, εμβολιαστικό 
πρόγραμμα.

«Η μείωση της χρη-
ματοδότησης κατά 
572 εκατ. ευρώ εν 
μέσω πανδημίας εί-
ναι ενδεικτική τού 
πώς βλέπει η κυβέρ-
νηση την ενίσχυση 
του ΕΣΥ», υπογράμ-
μισε.  «Μέχρι τον 
Απρίλη αναμένε-
ται να απολυθούν 
16.000 πανελλαδικά 
συμβασιούχοι υγειο-

νομικοί συνάδελφοι και μαζί τους απολύεται από το ΕΣΥ 
και η εμπειρία 17 μηνών στη διαχείριση μιας πανδημίας. 
Οι εξαγγελίες για συγχώνευση νοσηλευτικών ιδρυμάτων 
με μόνο και αντιεπιστημονικό κριτήριο τη χιλιομετρική 
απόσταση, η λειτουργία των νοσοκομείων σαν αυτοτελών 
«επικερδών» επιχειρήσεων και η σύνδεση με τον ιδιωτικό 
τομέα συνθέτουν την εικόνα του νέου ΕΣΥ που ευαγγελίζε-
ται ο πρωθυπουργός».

Ταυτόχρονα, κατήγγειλε ότι με διάφορους τρό-
πους  «πληθαίνουν τα περιστατικά τρομοκράτησης των 
αγωνιστών υγειονομικών που με τον αγώνα τους αναδει-
κνύουν τις ευθύνες της κυβέρνησης, του υπουργείου και 
των διοικήσεων των νοσοκομείων κατά τη διαχείριση της 
πανδημίας».

Ανέδειξε εξάλλου την προκλητική προσπάθεια της κυ-
βέρνησης να τσουβαλιάσει κάθε δίκαιη λαϊκή διεκδίκηση 
για την Υγεία με το κίνημα των «αρνητών» της πανδημίας 
και των εμβολίων, όταν στην πραγματικότητα η ίδια η αντι-
λαϊκή διαχείριση της πανδημίας είναι η βάση όπου υπονο-
μεύεται ο εμβολιασμός του πληθυσμού και τροφοδοτείται 
ο ανορθολογισμός.

Στο τέλος της κινητοποίησης, εκ μέρους  Συλλόγων 
Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 
ΕΛΜΕ  απευθύνθηκε  κάλεσμα συμμετοχής στο αυριανό 
συλλαλητήριο στα Προπύλαια, ενάντια στο αντιεκπαιδευ-
τικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης.



Συνεχίζονται οι απαράδεκτες συνθήκες 
εξυπηρέτησης ναυτεργατών στην ΥΝΜ

Σε νέα καταγγελία στις 2 Ιούλη τα ναυτεργατικά σω-
ματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ανέδειξαν 

την κατάσταση που επικρατεί στην ΥΝΜ, αναφέρο-
ντας: Επανειλημμένες είναι οι καταγγελίες μας, για τις 
απαράδεκτες συνθήκες εξυπηρέτησης, που αντιμε-
τωπίζουν οι ναυτεργάτες  για την  διεκπεραίωση ζη-
τημάτων τους στην Υπηρεσία Ναυτικών Μητρώων 
(ΥΝΜ), αποτέλεσμα της έλλειψης υπαλληλικού προ-
σωπικού.

Ακόμα και σε συνθήκες καύσωνα και με χωρίς κα-
νένα στοιχειώδες μέτρο προστασίας, συνεχίζονται οι 
ουρές, που δημιουργούνται καθημερινά στην είσοδο 
της υπηρεσίας και ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες με την 
συμμετοχή των υποψήφιων που καταθέτουν τα δικαιο-
λογητικά τους, για την εισαγωγή τους στις ΑΕΝ.

Απαιτούμε για άλλη μια φορά την άμεση παρέμ-
βαση του υπουργείου Ναυτιλίας, των υπηρεσιών 
του για άμεσα μέτρα στην αντιμετώπιση του οξυμ-
μένου προβλήματος και με την πρόσληψη υπαλλη-
λικού προσωπικού στην ΥΝΜ, για την κάλυψη των  
αυξημένων αναγκών.

Οξυμμένο πρόβλημα στην έκδοση 
πιστοποιητικών Σωστικών – 

Πυροσβεστικών  μέσων

Στις 19 Ιούλη σε καταγγελία έγινε παρέμβαση για 
οξυμμένο παραμένει το πρόβλημα για τους ναυτεργά-

τες των οποίων λήγουν ή έχουν λήξει τα πιστοποιη-
τικά σωστικών - πυροσβεστικών μέσων και οξύνε-
ται ακόμα περισσότερο αυτήν την περίοδο, που δεν 
λειτουργούν οι αντίστοιχες σχολές Σωστικών.

Η παράταση που έχει δοθεί μέχρι τις 30/9/2021 
καλύπτει μόνο τα πλοία που εκτελούν πλόες στο εσω-
τερικό της χώρας , ενώ δεν ισχύει για τους ναυτεργάτες 

που ναυτολογούνται σε άλλες κατηγορίες πλοίων. Το 
αποτέλεσμα είναι πολλοί συνάδελφοι να μην μπορούν 
να ανανεώσουν τα πιστοποιητικά και να ναυτολογη-
θούν.

Αυτή η κατάσταση έχει προκαλέσει τραγικές συνέ-
πειες ιδιαίτερα στους άνεργους συναδέλφους μας, ενώ 
δίνει τροφή στους ναυτιλιακούς πράκτορες - δουλε-
μπορικά γραφεία, που εκδίδουν πιστοποιητικά άλλων 
κρατών έναντι αμοιβής.

Απαιτούμε την άμεση παρέμβαση του υπουργού 
και των υπηρεσιών του για την αντιμετώπιση του 
οξυμένου προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι 
ναυτεργάτες με το πιστοποιητικό σωστικών – πυ-
ροσβεστικών μέσων .

Αιφνίδιος θάνατος Γ’ Μηχανικού στο 
Ε/Γ – Ο/Γ «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ»

Tα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, 
ΠΕΕΜΑΓΕΝ, στις 23 Αυγούστου εκφράσαν τα βαθιά 
τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους, 
του συνάδελφου Γ’ Μηχανικού Πάιλα Θανάση, που 
έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, ενώ ήταν ναυτολογημένος 
στο Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ» και επι-
βάλλεται η άμεση διερεύνηση των αιτιών του θανάτου 
του.
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Για άλλη μία θερινή περίοδο, στις Ακτοπλοϊκές συ-
γκοινωνίες, επιβεβαιώνονται οι επανειλημμένες κα-
ταγγελίες των σωματείων μας, με αφορμή τις συνεχείς 
βλάβες στα ακτοπλοϊκά πλοία, αποδεικνύοντας τις ελ-
λείψεις των προβλεπόμενων ετήσιων επιθεωρήσεων, 
καθώς και των ελέγχων των πλοίων, ώστε να μην δι-
ακινδυνεύετέ η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, ναυ-
τεργατών και επιβαινόντων.

Αυτή η κατάσταση, γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνη σε 
συνδυασμό με τις μειωμένες οργανικές συνθέσεις, τα 
εξοντωτικά δρομολόγια, την εντατικοποίηση της ερ-
γασίας.

Για αυτές τις συνθήκες, τεράστιες ευθύνες φέρει και 
η σημερινή κυβέρνηση, το Υπουργείο Ναυτιλίας, που 
με την αντιλαϊκή πολιτική τους, οπλίζουν την εφοπλι-
στική ασυδοσία, σε βάρος των δικαιωμάτων των ναυ-
τεργατών και της ασφάλειας των ακτοπλοϊκών συγκοι-
νωνιών.

Καλούμε τους ναυτεργάτες να συνεχίσουμε με 
οργάνωση και αγώνα για την υπεράσπιση, την 
εφαρμογή και την ανανέωση των ΣΣΕ, για οργανι-
κές συνθέσεις, με βάση τις πραγματικές ανάγκες , 
για ωράρια και συνθήκες εργασίας που να μην υπο-
νομεύουν την ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα.

Κρούσματα κορωνοϊού στο 
Φ/Γ «SEA BRAVE»

Στις 26 Αυγούστου σε καταγγελία επισημάναμε ότι 
αυξάνονται συνέχεια τα επιβεβαιωμένα κρούσματα 
κορωνοϊού, που εκδηλώνονται στα καράβια, ενώ σε 
εξέλιξη βρίσκεται η καταγραφή κρουσμάτων σε μέλη 
του πληρώματος του Φ/Γ «SEA BRAVE», σημαίας 
Marshall Islands της ναυτιλιακής εταιρείας GENIMAR 
SHIPPING & TRADING SA, που βρίσκεται αγκυροβο-

λημένο στη ράδα της πόλης της Χίου.
Εχθές κατά τις πρωινές ώρες κατέστη υποχρεωτική η 

μεταφορά, σε νοσοκομείο, δύο εκ των μελών του πλη-
ρώματος, λόγω ασθένειας. Κατά τη μεταφορά τους ο 
ένας απεβίωσε και ο άλλος νοσηλεύεται στον νοσοκο-
μείου της Χίου.

Μετά από έλεγχο και λήψη δειγμάτων με ευθύνη 
του ΕΟΔΥ, διαπιστώθηκε ότι μέλη του πληρώματος, 
βρέθηκαν θετικά στον COVID-19, ενώ αναμένεται η  
ιατροδικαστική γνωμάτευση για τον ναυτεργάτη, που 
απεβίωσε. 

Απαιτούμαι με ευθύνη του υπουργείου ναυτιλίας, 
των υπηρεσιών του, του υπουργείου υγείας και με 
βάση τα μέτρα του ΕΟΔΥ, το πλοίο να παραμείνει 
στο αγκυροβόλιο της Χίου, να είναι σε καραντίνα 
με συνεχή έλεγχο από ιατρικό κλιμάκιο, λαμβάνο-

ντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την  προστασία 
της υγείας των ναυτεργατών και για την ασφαλή 
μετακίνηση, σε περίπτωση και άλλου ασθενούς. 

Να μην γίνει καμία αντικατάσταση μέλους του 
πληρώματος, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της 
ασφαλούς διαμονής των ναυτεργατών. 

Με αφορμή αυτή τη σοβαρή εξέλιξη, στο ανωτέ-
ρω πλοίο, πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική παρέμ-
βαση από τον Πρόεδρο της ΠΕΜΕΝ Θανάση Ευαγ-
γελάκη στον υπουργό ναυτιλίας, επισημαίνοντας 
την άμεση ανάγκη να παρθούν όλα τα απαραίτητα 
μέτρα, για την ασφαλή διαβίωση, την υγεία  των 
ναυτεργατών του πλοίου με συνεχείς ελέγχους.
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«Δεν θα περάσει το σχολείο - επιχείρηση των ταξι-
κών φραγμών. Σύγχρονη, δημόσια, δωρεάν Παιδεία 
για όλους». Το μήνυμα στο γιγαντοπανό που απλωνό-
ταν στην πλατεία Συντάγματος, στις 28 Ιούλη την ώρα 
που στη Βουλή πλησίαζε η ώρα της ψηφοφορίας για 
το νομοσχέδιο - έκτρωμα, αποκάλυπτε το αντιδραστι-
κό περιεχόμενο των μέτρων που φέρνει αλλά και την 
αποφασιστικότητα εκπαιδευτικών, μαθητών, γονιών 
και εργαζομένων να βάλουν φραγμό, να κατακτήσουν 
το σχολείο των σύγχρονων αναγκών τους.

«Θα μείνει στα χαρτιά» ήταν η απάντηση που έδω-
σε η συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας. Έστειλαν 
το μήνυμα ότι σε αντίθεση με όσα θέλει να παρουσιά-

σει η κυβέρνηση, δεν συναινούν στην κατηγοριοποίη-
ση των σχολείων που επιφυλάσσει το νομοσχέδιο, στη 
χειροτέρευση των όρων μάθησης για τα παιδιά της λα-
ϊκής οικογένειας, στη μετατροπή του σχολείου σε επι-
χείρηση που θα αναζητεί πόρους και χορηγούς, στον 
ασφυκτικό έλεγχο των εκπαιδευτικών προκειμένου να 
εφαρμόζουν τα παραπάνω. Διεκδίκησαν την αύξηση 
της χρηματοδότησης της Εκπαίδευσης από το κράτος, 
που με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ουσιαστικά επι-
χειρείται να απαλλαγεί από την αποκλειστική ευθύνη 
να παρέχονται στα σχολεία και στους μαθητές όλα τα 
αναγκαία και σύγχρονα μέσα. Και για μία ακόμα φορά 
απαίτησαν να παρθούν άμεσα ουσιαστικά μέτρα στα 
σχολεία για την ασφάλεια και μόρφωση των μαθητών.

Κάλεσμα συμμετοχής στη συγκέντρωση είχαν 
απευθύνει μια σειρά σωματείων:  Τα Συνδικάτα Με-
τάλλου Αττικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομη-
χανίας Ελλάδας, Οικοδόμων Αθήνας, Φαρμάκου Αττι-

κής, Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχείων Αττικής, 
Εργαζομένων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής 
Αττικής, ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος, το Σωμα-
τείο Εργαζομένων Χρηματοπιστωτικού Αττικής και το 
Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής. Το «παρών» έδωσαν με πανό 
και σημαίες η  ΟΓΕ,  η  ΟΒΣΑ, φοιτητικοί σύλλογοι  κ.ά. 
που ένωσαν τις φωνές τους με γονείς, σωματεία εκ-
παιδευτικών και τη Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών 
Αθήνας σε συνθήματα όπως  «Όχι στην Παιδεία για 
λίγους και εκλεκτούς, αγώνας ενάντια στους ταξικούς 
φραγμούς», «Δώστε λεφτά για την Παιδεία, σύγχρονες 
υποδομές για όλα τα σχολεία», «Η αυτονομία είναι μια 
απάτη, φορτώνει κι άλλα βάρη στου λαού την πλάτη».

Αφορά κάθε εργαζόμενο
«Το νομοσχέδιο - έκτρωμα αφορά κάθε εργαζόμε-

νο, όλο τον λαό, γιατί στοχεύει στα παιδιά του, συνολι-
κά στη νέα γενιά. Μετά τα εργασιακά δικαιώματα των 
γονιών, τώρα η κυβέρνηση βάζει στο στόχαστρο τα 
μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών μας!», τόνισε από 
το βήμα της συγκέντρωσης η πρόεδρος της Ένωσης 
Λογιστών - Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής, Αλεξάνδρα 
Καπάρου.

«Έχουμε πολλές μάχες μπροστά μας! Συνεχίζου-
με να αγωνιζόμαστε για το σχολείο των σύγχρονων 
αναγκών των παιδιών μας! Παλεύουμε για την προ-
στασία της υγείας μας! Παλεύουμε να μην εφαρμο-
στεί το νομοσχέδιο - έκτρωμα για τα Εργασιακά και 
να μην περάσει η νέα επίθεση στα ασφαλιστικά μας 
δικαιώματα! Όλες τις μάχες θα τις δώσουμε συλλο-
γικά και οργανωμένα, προτάσσοντας τις δίκες μας 
ανάγκες. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος μας!», τόνισε.

«Δεν θα περάσει το σχολείο - επιχείρηση!»

 ΑΝΤΙΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΚΤΡΩΜΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
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Αντιπαλεύουμε οργανωμένα τα νέα μέτρα
Κάλεσμα σε κάθε γονιό που αγωνιά για το μέλλον 

του παιδιού του να αντιπαλέψει το νομοσχέδιο οργα-
νωμένα, μέσα από τους Συλλόγους Γονέων, απηύθυνε 
από το βήμα της συγκέντρωσης ο πρόεδρος της ΑΣ-
ΓΜΕ Παναγιώτης Κατηφές.

«Είμαστε σήμερα εδώ για να βροντοφωνάξουμε ότι 
αυτό το νομοσχέδιο θα μείνει στα χαρτιά», ξεκαθάρι-
σε. «Οι Σύλλογοι Γονέων δεν θα γίνουμε το ντεκόρ τους 
στο σχολείο των χορηγών. Θα συνεχίσουμε να είμαστε 
πρωταγωνιστές στους αγώνες για ένα σχολείο που θα 
τα δίνει όλα σε όλους, για ένα σχολείο που θα ανταπο-
κρίνεται στις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες».

Για σχολείο των αναγκών και των ονείρων 
των νέων

«Θέλετε να γυρίσουμε σε ένα σχολείο αγνώριστο, σε 
ένα σχολείο για λίγους. Εμείς όμως θέλουμε ένα σχο-
λείο που ανεξαρτήτως της οικονομικής μας δυνατότη-
τας θα καλύπτει όλες τις ανάγκες μας για μάθηση, ένα 
σχολείο που θα μας μορφώνει ολόπλευρα, ένα σχολείο 
χωρίς διακρίσεις και κατηγοριοποίηση των μαθητών», 
σημείωσε η μαθήτρια  Μαρία Κουράκου  εκ μέρους 
της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Αθήνας.

Ολόπλευρη μόρφωση και κάλυψη των αναγκών
«Όλοι μαζί, εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές, φοιτητές 

και όλοι οι εργαζόμενοι θα παλέψουμε ώστε όλα τα 
σχολεία να έχουν επαρκή κρατική χρηματοδότηση, για 
να μην πληρώνει ο γονιός να μορφωθεί το παιδί του», 

τόνισε η Μαριάνθη Κρητικού εκ μέρους του Συλλό-
γου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ανατολικής Αττικής «Ο Σωκράτης».

«Η κυβέρνηση αντί να αξιοποιεί αυτήν τη χρονική 
περίοδο ώστε να πάρει ουσιαστικά μέτρα για το άνοιγ-
μα των σχολείων τον Σεπτέμβρη, αντί να φροντίσει 
για την κάλυψη των μαθησιακών κενών των μαθητών 
και για την ψυχοσυναισθηματική τους στήριξη ύστε-
ρα από την παρατεταμένη τηλεκπαίδευση, φέρνει ένα 
νομοσχέδιο που θα υπονομεύσει συνολικά τα μορφω-
τικά δικαιώματα των μαθητών, εχθρικό επίσης για τους 
εκπαιδευτικούς και τους γονείς», τόνισε στον χαιρετι-
σμό της η Αθανασία Ρήγα, πρόεδρος της Γ’ ΕΛΜΕ Δυτ. 
Αττικής.

Η συγκέντρωση ολοκληρώθηκε με τη δέσμευση 
πως ο αγώνας για να μείνουν στα χαρτιά και αυτά τα 
μέτρα θα συνεχιστεί. «Στριμώξαμε την κυβέρνηση σε 
σχέση με το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων, αφήσαμε 
έξω από τις τάξεις τις κάμερες και τις «τήλε-απουσίες», 
παγώσαμε την «αυτοαξιολόγηση» της σχολικής μονά-
δας. Ξέρουμε τον τρόπο: Όλοι μαζί διεκδικούμε το σχο-
λείο των πραγματικών αναγκών, το σύγχρονο σχολείο 
που έχουν ανάγκη τα παιδιά των εργαζομένων. Συνε-
χίζουμε την πάλη μας», τόνισε κατά την ολοκλήρωση 
της συγκέντρωσης ο  Ανδρέας Καργόπουλος,  μέλος 
του ΔΣ της ΟΛΜΕ, εκλεγμένος με την ΑΣΕ, και αναφέρ-
θηκε στη συμπόρευση εργαζομένων, εκπαιδευτικών, 
γονιών και μαθητών.
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Για μία ακόμη φορά ζήσαμε και φέτος τις τραγικές και οδυνη-
ρές συνέπειες από την εγκληματική ανυπαρξία ολοκληρω-
μένου σχεδίου αντιπυρικής προστασίας με επίκεντρο την 

πρόληψη. 
Οι ανυπολόγιστες καταστροφές σε όλη τη χώρα έρχονται να 

προστεθούν στις αμέτρητες καταστροφικές συνέπειες που βιώνει 
ο λαός ύστερα από πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς. Η σημερινή 
κυβέρνηση της ΝΔ είναι μία ακόμη αυτουργός σε αυτό το διαρκές 
και κατά συρροή έγκλημα σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος, 
της λαϊκής περιουσίας και απειλής της ανθρώπινης ζωής, που 
βαραίνει διαχρονικά όλες τις κυβερνήσεις ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ/
ΚΙΝΑΛ.

Τα «ακραία καιρικά φαινόμενα» και η κλιματική αλλαγή αξι-
οποιούνται ως εύκολες δικαι-
ολογίες και βολικό «καταφύγιο» 
για να κρυφτούν οι διαχρονικές 
ελλείψεις, η υποστελέχωση και 
η υποχρηματοδότηση υπηρε-
σιών, η ανεπάρκεια σε μέσα και 
υποδομές, η απουσία μέτρων 
πρόληψης. 

Ειδικά όσον αφορά τη Βα-
ρυμπόμπη επρόκειτο για μια 
φωτιά λίγα μόλις μέτρα από τον 
αστικό ιστό της πρωτεύουσας, 
με ήπιους ανέμους και σε μία 
μορφολογικά προσβάσιμη πε-
ριοχή. 

Οι δηλώσεις του πρωθυπουρ-
γού, ότι «ευτυχώς δεν χάθηκαν ανθρώπινες ζωές», δείχνουν τα 
όρια της αντιλαϊκής πολιτικής, που στον 21ο αιώνα, παρά τις τερά-
στιες δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας, καταστρέφει 
το περιβάλλον και θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή. 

Ας πάρουμε τις εξαγγελίες μέσα σε επαναλαμβανόμενους καύ-
σωνες, για αυξήσεις από 15% και πάνω της λιανικής τιμής του 
ρεύματος μαζί με τους κινδύνους για black out και τις συμβουλές 
Μητσοτάκη «να μην ανάβουμε κουζίνα, θερμοσίφωνα και κλιματι-
στικό στους 26 βαθμούς»... 

Πρόκειται για πολιτική της ΕΕ και εφαρμόζουν όλες οι κυβερνή-
σεις, πληρώνοντας τις ΑΠΕ από την τσέπη μας, επιταχύνοντας την 
απολιγνιτοποίηση, που πληρώνουν ήδη ακριβά και με πολλούς 
τρόπους οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα.

Ενέργεια και επιστήμη ...αλλά για ποιανού το συμφέρον; 
Απ’ όπου κι αν το πιάσει κανείς, το ηλεκτροσόκ για τα εργατικά 

- λαϊκά νοικοκυριά από την πολιτική της σημερινής και όλων των 
προηγούμενων κυβερνήσεων στην Ενέργεια είναι μεγάλο. 

Η Ενέργεια γίνεται ακριβότερη για τη μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία, 
την ώρα που μια χούφτα μονοπωλιακοί όμιλοι απολαμβάνουν τρε-
λά κέρδη και νέα προνόμια για να κάνουν «πράσινες» επενδύσεις 
στην Ενέργεια, σε βάρος του περιβάλλοντος και των λαϊκών 
αναγκών. 

Πέντε τέτοιοι όμιλοι ελέγχουν σήμερα το 50% της συνολικής 
ισχύος που παράγεται από ηλεκτρογεννήτριες στη χώρα μας, η 
προμήθεια των οποίων γίνεται αποκλειστικά από μονοπώλια του 
εξωτερικού, που μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. 

Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η χώρα μας για να καλύψει τις 
ανάγκες εισάγει φυσικό αέριο για την ηλεκτροπαραγωγή, αλλά και 
ρεύμα που παράγεται σε άλλες χώρες, δείχνει και το βαθμό της 

ενεργειακής εξάρτησης και ανασφάλειας που μεγαλώνει. 
Οι εξελίξεις στην Ενέργεια αποκαλύπτουν τα αδιέξοδα που συ-

νεπάγεται για το λαό ο ενεργειακός σχεδιασμός με κριτήριο τα κέρ-
δη του κεφαλαίου. 

Για να υπηρετήσει την ευημερία της εργατικής - λαϊκής οι-
κογένειας, ο ενεργειακός σχεδιασμός θα πρέπει να απαλλαγεί 
από τους νόμους της αγοράς, τους νόμους του καπιταλιστικού 
κέρδους, να γίνουν τα μέσα παραγωγής, οι εγχώριες ενεργειακές 
πηγές, οι πρώτες ύλες, τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής της Ενέρ-
γειας κοινωνική ιδιοκτησία. 

Είμαστε στο τέταρτο κύμα της πανδημίας και μπορεί να αποκα-
λυφθεί σ’ όποιον σκέφτεται τι σημαίνει το κέρδος πάνω από την 
ανθρώπινη ζωή. Τι δυνατότητες δίνει η επιστήμη όταν σε λιγότερο 

από ένα χρόνο φτιάχτηκαν 
τόσα εμβόλια και είναι εμβο-
λιασμένο μόλις το 14% του 
παγκόσμιου πληθυσμού. 

Τι σημαίνει τα επιτεύγμα-
τα της επιστήμης να γίνονται 
πεδία πολυεθνικών επιχει-
ρηματικών ανταγωνισμών, 
πεδία αύξησης της ήδη τε-
ράστιας κερδοφορίας και τα 
δημόσια συστήματα Υγείας 
να στερούνται, όπως γίνεται 
και στη χώρα μας. 

Το δεύτερο καλοκαίρι 
της πανδημίας βρίσκει τα 

νοσοκομεία με λιγότερο μόνιμο προσωπικό από το 2019. Με νέα 
συρρίκνωση που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός και νέες μπίζνες 
νοσοκομειακές για το ιδιωτικό κεφάλαιο. 

Τα μεγάλα λόγια, οι σχεδιασμοί περί τείχους ανοσίας το φετινό 
καλοκαίρι είναι στον αέρα. Το 50% του πληθυσμού είναι πλήρως 
εμβολιασμένο ενώ τα πρωτόκολλα «κόβονται και ράβονται» για 
τα συμφέροντα του μεταφορικού - ξενοδοχειακού - τουριστικού 
κεφαλαίου. 

Η κυβέρνηση άνοιξε το θέμα της υποχρεωτικότητας για να 
μετατοπιστεί η συζήτηση, να ενισχύσει τον κοινωνικό αυτοματι-
σμό, να ταυτίσει οποιαδήποτε κριτική στην κυβερνητική πολιτική 
με ακροδεξιές, συνομωσιολογικές, ανορθολογικές και αντιεμβολι-
αστικές απόψεις και κινήσεις που καθόλου αυθόρμητες δεν είναι 
και που η ίδια προβάλει, αξιοποιεί και ανέχεται, αφού αποτελούν 
ένα βολικό αντίπαλο. 

Τα εμβόλια είναι κατάκτηση της ανθρωπότητας και της επι-
στήμης, έχουν αποδεδειγμένα αποτελέσματα στη μείωση ή εξά-
λειψη λοιμωδών νοσημάτων. 

Η εξασφάλιση του έγκαιρου και γενικού εμβολιασμού στο πλαί-
σιο ενός σύγχρονου κρατικού συστήματος Υγείας για όλες τις λαϊ-
κές ανάγκες αποτελεί ανάγκη και δικαίωμα του λαού και η διασφά-
λισή του πρέπει να αποτελεί υποχρέωση του κράτους.

 Η ανάγκη όμως για εμβολιασμό του λαού πρέπει να συνδυά-
ζεται με την πλήρη και δωρεάν κάλυψη όλων των λαϊκών ανα-
γκών στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ως υποχρέωση 
του κράτους και της κυβέρνησης και όχι ως «ατομική ευθύνη» του 
λαού.

«Ακραία καιρικά φαινόμενα» και εγκληματικές πολιτικές
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Σε Δελτίο Τύπου στις 15 Ιούλη τα Δ.Σ. των σω-
ματείων ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, 
ΠΕΠΡΝ, ΠΕΣ/ΝΑΤ, εξέφρασαν την αλληλεγ-

γύη τους στους εργαζόμενους και το λαό της Κού-
βας, καταδικάζοντας την τεράστια υποκρισία και τους 
επικίνδυνους σχεδιασμούς 
των ΗΠΑ, της αντικουβανι-
κής μαφίας και των μισθο-
φόρων τους μέσα στην 
Κούβα. 

Αξιοποιούν δυσκολίες 
που προκαλεί ο ίδιος ο 
ασφυκτικός αποκλεισμός 
των ΗΠΑ και προσπαθούν 
να μεθοδεύσουν αντιδρα-
στικές εξελίξεις έως και 
ιμπεριαλιστική επέμβαση 
στην Κούβα.

H Κούβα δίνει τη μάχη 
της ζωής και του αύριο 
κόντρα στις συνέπει-
ες ενός δολοφονικού 
εμπάργκο 6 δεκαετιών, 
που ακόμη και σε συνθή-
κες πανδημίας της απο-
τρέπει την εισαγωγή μιας 
σειράς ιατρικών ειδών 
και προμηθειών πρώτης ανάγκης. Η όξυνση των δυ-
σκολιών που αντιμετωπίζει ο λαός της Κούβας είναι 
συνέπεια της κλιμάκωσης των μέτρων του εμπάργκο 
από τον πρόεδρο Τραμπ, που διατηρεί και συνεχίζει ο 
Μπάιντεν.  

Αυτοί που επέβαλαν και συνεχίζουν το δολοφονικό 
εμπάργκο, έρχονται σήμερα και μιλούν για «ανθρωπι-
στική κρίση» στην Κούβα και δήθεν αγωνιούν για τη 
«Δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα» των Κου-
βανών. 

Οι ίδιες δυνάμεις που δολοφονούν λαούς σε Ιράκ, 

Αφγανιστάν, Παλαιστίνη, όπου οι ρατσιστικές δολο-
φονίες μαύρων από αστυνομικούς είναι καθημερινό 
φαινόμενο. Όπου μέσα στην πανδημία ψήφισαν νό-
μους για την ποινικοποίηση της απεργίας και της συνδι-
καλιστικής δράσης και κλείνουν νοσοκομεία γιατί είναι 

περιττά, οι ίδιες δυνάμεις 
δήθεν νοιάζονται για τα 
δικαιώματα του λαού της 
Κούβας. Η υποκρισία και 
τα ψέματα των ιμπερια-
λιστών είναι καλυμμένα 
με το αίμα παλαιότερων 
επεμβάσεών τους για τη 
«Δημοκρατία και τα Αν-
θρώπινα Δικαιώματα».

Τη στιγμή που στις ΗΠΑ 
έσκαβαν μαζικούς τάφους 
για τα θύματα της πανδη-
μίας και της ιδιωτικοποιη-
μένης Υγείας και  στην ΕΕ 
οι κυβερνήσεις αξιοποι-
ούσαν την πανδημία για 
το χτύπημα των μισθών, 
των συντάξεων και των 
εργασιακών δικαιωμάτων 
το νησί του Φιντέλ και του 
Τσε πήρε μέτρα προστα-

σίας της υγείας των κατοίκων του. Ανέπτυξε 5 εμβόλια 
ενάντια στον κορονοϊό και έστειλε ιατρική βοήθεια σε 
μια σειρά χώρες σε όλο τον πλανήτη. 

Εκατομμύρια εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο χαι-
ρετίζουν και εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους 
στον λαό της Κούβας, για τη σταθερή του διεθνιστική 
και ανθρωπιστική προσφορά στους τομείς της Υγείας, 
της Παιδείας, του Πολιτισμού. Οι αγώνες του κουβα-
νικού λαού κόντρα σε όλες τις δυσκολίες αποτε-
λούν σύμβολο για τους αγώνες των εργαζομένων 
διεθνώς.

 Ο λαός της Κούβας δεν θα σταματήσει να αντιστέκεται

Øõ÷ïèåñáðåßá åöÞâùí êáé åíçëßêùí, óõìâïõëåõôéêÞ, 
ðñïóùðéêÞ áíÜðôõîç - áõôïãíùóßá. ÓõìâïõëåõôéêÞ 
ãïíÝùí. Áíôéìåôþðéóç Üã÷ïõò, öïâéþí, Ýììïíùí 
éäåþí, äéáôáñá÷þí äéÜèåóçò, êáôÜèëéøç, ìåëáã÷ïëßá, 
äéá÷åßñéóç êñßóåùí, ðÝíèïõò -  áðþëåéáò, 
áíôéìåôþðéóç äéáôáñá÷þí ðñüóëçøçò ôçò ôñïöÞò - 
ðá÷õóáñêßáò, ðñïâëÞìáôá ó÷Ýóåùí, åðáããåëìáôéêÝò 
äõóêïëßåò, äéá÷åßñéóç èõìïý, åíßó÷õóç áõôïåêôßìçóçò, 
äéåêäéêçôéêüôçôáò, êïéíùíéêþí äåîéïôÞôùí     
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Δυναμική απάντηση στο νέο έγκλημα που ετοιμά-
ζεται από την κυβέρνηση, την περιφερειακή και 
τις δημοτικές αρχές στην ήδη επιβαρυμένη ευρύ-

τερη περιοχή του Πειραιά, έδωσαν οι μαζικοί φορείς και τα 
σωματεία του Κερατσινίου, της Δραπετσώνας και του Πε-
ράματος  που συγκροτούν το  Συντονιστικό ενάντια στη 
Μονάδα Επεξεργασίας 
Απορριμμάτων (ΜΕΑ) στο 
Σχιστό. 

Με τη συγκέντρωση που 
διοργάνωσαν  την 1η Σε-
πτέμβρη το βράδυ στα  Λι-
πάσματα  με σύνθημα  «Η 
ανάπτυξή τους δεν μας 
αφήνει να πάρουμε ανά-
σα, όχι στη ΜΕΑ, όχι στα 
καζάνια και το τσάκισμα 
των δικαιωμάτων μας»  δι-
ατράνωσαν ότι θα συνε-
χίσουν ανυποχώρητα τον 
αγώνα.

Δεν ανεχόμαστε άλλη υποβάθμιση

Με την απόφαση των φορέων της περιοχής, που οργάνω-
σαν πολύμορφες κινητοποιήσεις, παραστάσεις διαμαρτυρί-
ας και μέσα στην καραντίνα ενάντια στη νέα υποβάθμιση της 
ζωής τους, άρχισε την ομιλία της εκ μέρους της Συντονιστι-
κής Επιτροπής η Εύη Χαβελέ.

Όπως υπογράμμισε η ομιλήτρια, «λέμε σε όλους τους 
τόνους ότι δεν ανεχόμαστε το σκουπιδαριό στις γειτο-
νιές μας. Δεν ανεχόμαστε να εισπνέουμε άλλον καρκίνο, 
άλλη υποβάθμιση στη ζωή των παιδιών μας και στο περι-
βάλλον που ζούμε.

Εδώ έχει σχεδιαστεί και προχωράει προς υλοποίηση ένα 
μεγάλο έγκλημα: Η κυβέρνηση της ΝΔ και η περιφερειακή 
αρχή Πατούλη, πατώντας στον σχεδιασμό της προηγού-
μενης των ΣΥΡΙΖΑ - Δούρου, πάνε να φτιάξουν Μονάδα 
Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) στο Σχιστό, όπου σχε-
διάζουν να επεξεργάζονται τουλάχιστον 180.000 τόνους 
απορριμμάτων τον χρόνο, για τα επόμενα 30 χρόνια!

Το έργο προχωράει ταχύτατα καθώς κατέληξαν στην εται-
ρεία - τεχνικό σύμβουλο και καθόρισαν και τις λεπτομέρει-
ες του έργου. Είχαν μάλιστα το θράσος να περάσουν μέσα 
στο κατακαλόκαιρο και στη ζούλα τροπολογία στη Βουλή 
που επιτρέπει σε όλες τις ζώνες προστασίας του Όρους Αι-
γάλεω την κατασκευή εγκαταστάσεων για την επεξεργασία 
αστικών αποβλήτων. Δηλαδή, αυτό το μαύρο καλοκαίρι, που 

κάηκαν πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα δάσους, η 
κυβέρνηση αποχαρακτήρισε τμήμα του Όρους Αιγάλεω από 
προστατευόμενη περιοχή για να φτιάξει σκουπιδότοπο εκα-
τοντάδων χιλιάδων τόνων!

Σκοπός της ΜΕΑ είναι μέσω της επεξεργασίας να βγαίνει 
καύσιμη ύλη που θα καίγεται στις βιομηχανίες τσιμέντου 

όπως γίνεται στον Βόλο ή 
σε εργοστάσια παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας. Μι-
λάμε για καρκίνο σκέτο... 

Αρκεί κανείς να ανατρέ-
ξει σε ερευνητικά δεδομέ-
να, όπως αυτό του Ιατρικού 
Συλλόγου Μαγνησίας και 
θα δει ότι ακόμη και σε χώ-
ρες που το καύσιμο σκουπί-
δι το επεξεργάζονται με τις 
πιο σύγχρονες μεθόδους 
και τεχνολογίες, τα επίπεδα 
καρκίνου - αναπνευστικών 
και καρδιακών νοσημάτων 

είναι ανεβασμένα τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους 
εργαζόμενους. 

Όμως, εκτός από την τεράστια υγειονομική και περιβαλ-
λοντική καταστροφή που προκαλεί η καύση των σκουπιδιών 
που βαφτίζεται «πράσινη», άλλη είναι η μεγάλη έννοια τους! 
Τα απορρίμματα είναι χρυσός για τα τεράστια κέρδη επιχει-
ρηματικών ομίλων! 

Έτσι στο πλαίσιο της «πράσινης» ανάπτυξης, της στρατηγι-
κής της ΕΕ και της «απελευθέρωσης» της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας ετοιμάζεται μια αγορά που τα κέρδη των ομίλων 
του κλάδου θα φτάσουν τα 7,5 δισ. ευρώ από τη λειτουργία 
ΜΕΑ σε ορίζοντα 25ετίας... 

Αυτό τι σημαίνει για τον λαό, εκτός βέβαια από την τερά-
στια περιβαλλοντική καταστροφή; 

Ότι ο τομέας των απορριμμάτων παραδίδεται στις ορέ-
ξεις και τα σχέδια για κερδοφορία των επιχειρηματιών». 

Τόνισε ακόμη ανάμεσα σε άλλα για τις ευθύνες των το-
πικών δημοτικών αρχών, που στηρίζουν τα επιχειρηματικά 
συμφέροντα: 

«Διεκδικούν εδώ και τώρα να κλείσει ο ΧΥΤΑ Φυλής που 
με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ έχει οδηγήσει σε αύξηση 
των νεοπλασιών, δηλαδή του καρκίνου, κατά 30% στη Δυ-
τική Αθήνα; Κανένα από τα σχέδια που έχουν πέσει στο τρα-
πέζι δεν τον αμφισβητεί. Αντίθετα, κουβέντα δεν λένε για το 
νέο «πανωσήκωμα» στη Φυλή, την αδειοδότηση «έκτακτου» 
ΧΥΤΑ εκτός Φυλής, στον παλιό των Άνω Λιοσίων, την ετοιμα-
σία και τρίτου ΧΥΤΑ στη Δυτική Αττική. 

 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΜΕΑ ΣΤΟ ΣΧΙΣΤΟ
Συνεχίζουμε τον αγώνα για να σταματήσουμε

τα εγκληματικά σχέδια κυβέρνησης - τοπικών αρχών
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Μήπως αμφισβητούν την 
περαιτέρω ιδιωτικοποίηση σε 
όλα τα επίπεδα; Τις συμπράξεις 
Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα, 
τα ανταποδοτικά τέλη, τη λογι-
κή «πληρώνω όσο ρυπαίνω» ή 
την πιο ακραία «πληρώνω όσο 
πετάω» που θα φορτώσει νέα 
βάρη και χαράτσια σε μας; 

Η απάντηση είναι ότι όχι 
μόνο δεν αμφισβητούν όλα τα 
παραπάνω αλλά η πολιτική τους 
αυτά υπηρετεί εδώ και χρόνια. 
Τα σχέδιά τους είναι κομμένα 
και ραμμένα στα μέτρα των βιομηχάνων, ο καβγάς γίνεται για 
το πάπλωμα. Ο μόνος λόγος για τον οποίο μπαίνουν στον δί-
καιο αγώνα μας είναι για να θολώσουν τα νερά για την πραγ-
ματική δική τους ευθύνη. Παλιά τους τέχνη κόσκινο... 

Εμείς λέμε: Φτάνει πια! Ως εδώ! Δεν έχουμε δύο ζωές 
για να χαρίσουμε τη μία στις βιομηχανίες τσιμέντου και 
πετρελαίου. Ούτε ονειρευόμαστε για το μέλλον των παι-
διών μας μια ζωή μέσα στον κίνδυνο του καρκίνου. 

Όλα όσα κάναμε ως σήμερα ήταν μόνο η αρχή, δεν κά-
νουμε ούτε βήμα πίσω». 

Και κατέληξε: «Ο αγώνας που έχουμε μπροστά μας θα εί-
ναι απαιτητικός και σε αυτόν καλούμε κάθε σωματείο, κάθε 
σύλλογο και εργαζόμενο των πόλεων μας να πάρει θέση. 
Μόνο με τον μαζικό και οργανωμένο αγώνα υπάρχει ελπίδα 
τα σχέδιά τους να ματαιωθούν.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
- Όχι στη δημιουργία ΜΕΑ στο Σχιστό. Ούτε σκέψη για 

εργοστάσιο καύσης.
- Να κλείσουν τώρα ο ΣΜΑ στο Παλαιό Νεκροταφείο 

Περάματος και ο ΣΜΑ του Πειραιά που λειτουργεί στο 
Σχιστό. Να παρθεί πίσω η τροπολογία του Δεκέμβρη του 
2020 που τον νομιμοποίησε.

- Άμεση ανάπλαση του παλιού νεκροταφείου σε χώρο 
πρασίνου και αναψυχής.

- Να μπει τέρμα στην ιδιωτικοποίηση του συνόλου 
σχεδόν των εγκαταστάσεων του ΕΔΣΝΑ. Όχι στην εμπο-
ρευματοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων και 
σε κάθε μορφή ιδιωτικοποίησης που συνεπάγεται αυτή.

- Με αξιοποίηση όλων των σύγχρονων δυνατοτήτων, 
να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στην ανακύκλωση και 
στη διαλογή στην πηγή.

- Να καθοριστούν κριτήρια ακαταλληλότητάς για την 
κατανομή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και των 
χώρων τελικής διάθεσης των απορριμμάτων, με βάση 
τις σημερινές επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατό-
τητες, την ικανότητα της κάθε υποψήφιας περιοχής, με 
προτεραιότητα την προστασία της υγείας των κατοίκων 
και του περιβάλλοντος.

- Να καταργηθούν τα ανταποδοτικά τέλη. Καμιά επι-
βάρυνση των λαϊκών στρωμάτων μέσα από τα ανταπο-
δοτικά τέλη ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Να πληρώ-

σει το κεφάλαιο με πρόσθετη φορολογία.
- Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους τους εργα-

ζόμενους χωρίς όρους και προϋποθέσεις, με πλήρη ερ-
γασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Να τηρούνται και 
να επεκταθούν τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και προ-
στασίας του περιβάλλοντος.

Συνεχίζουμε, λοιπόν. Ενωμένοι είμαστε πιο δυνατοί, κι 
έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Ο αγώνας μας χρειάζε-
ται να δυναμώσει μέρα τη μέρα, άνθρωπο τον άνθρωπο. 
Κανείς δεν περισσεύει. Οι εργαζόμενοι και ο λαός του 
Πειραιά θα υπερασπιστούμε την υγεία μας και των παι-
διών μας, κόντρα σε κάθε σχέδιο που την απειλεί».

Η «πράσινη» ανάπτυξή τους σκοτώνει

Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο Μάκρος Μπεκρής, από 
το Σωματείο Εργαζομένων στις προβλήτες της COSCO, ο 
οποίος αφού αναφέρθηκε στις ευθύνες όλων των κυβερνή-
σεων σημείωσε ανάμεσα σε άλλα:

«Αφού επέβαλαν μισθούς και συντάξεις πείνας, τσακισμέ-
να δικαιώματα με ποινικοποίηση των απεργιών και έλεγχο 
από την εργοδοσία των σωματείων, αφού ξεπούλησαν και 
άφησαν ανοχύρωτο το δημόσιο σύστημα Υγείας, αφού άφη-
σαν ολόκληρες περιοχές να καούν, έρχονται να μας πουν ότι 
αυτοί είναι που ξέρουν πώς θα έρθουμε πάλι στον δρόμο της 
ανάπτυξης και μάλιστα της «πράσινης».

Είναι υποκριτές, πρώτον γιατί προσπαθούν να κρύψουν 
ότι κάθε επένδυση γίνεται με σκοπό να αυγατίζουν τα κέρδη 
τους και, δεύτερον, διότι είναι οι ένοχοι για πλήθος περιβαλ-
λοντικών εγκλημάτων!

Συγκεκριμένα στην περιοχή του Πειραιά:
Στο Πέραμα τα «καζάνια του θανάτου», με χωρητικότητα 

150.000 τόνων πετρελαιοειδών, ενεργοποιήθηκαν ξανά και 
επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους, μετά τη δημιουργία του 
προβλήτα πετρελαιοειδών της COSCO. 

Ο οικιστικός χώρος ξεκινάει μόλις 8 μέτρα από τα «καζά-
νια», όταν οι ίδιες οι εταιρείες καταθέτουν σχέδια πιθανών 
Βιομηχανικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΒΑΜΕ) στην 
Πολιτική Προστασία με ακτίνα, «κόλασης» θα λέγαμε, τα 250 
μέτρα. 

Δεκάδες Υπουργικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν επί ΣΥ-
ΡΙΖΑ για την ανανέωση αδειών αποθήκευσης και εμπορίας 
πετρελαιοειδών, οι οποίες συνεχίζονται ακόμα και σήμερα 
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 από την κυβέρνηση της ΝΔ. 
Το άρθρο 70 του Μεσοπρόθεσμου 2019 – 2022, που 

ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2018 και δίνει τη δυνα-
τότητα ακόμα και σε περίπτωση αλλαγής χρήσης γης που 
θα κρίνει την εγκατάσταση μη συμβατή να διατηρηθεί η 
δραστηριότητα αυτής για 
άλλα 20 χρόνια. Αυτό βέ-
βαια αφορά και εδώ την «Oil 
One» (ν.4549/2018). 

Είναι ένοχοι για τα Λιπά-
σματα εδώ στη Δραπετσώ-
να. Έχουμε έναν τεράστιο 
χώρο που από τη μια θα 
μπορούσε να αποτελεί μια 
πραγματική ανάσα για τον 
λαό του ευρύτερου Πειραιά, 
αλλά αυτός μολύνεται από 
τις υψηλές συγκεντρώσεις 
βενζολίου από την εγκατά-
σταση της «Oil One». 

Μάλιστα με το γνωστό πρόβλημα που όταν καλοκαιριά-
ζει, γίνεται τόσο αποπνικτική η ατμόσφαιρα μέχρι που ανα-
γκάζονται να κλείνουν σχολεία». 

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης εκπρόσωποι φορέων. 
Η Σοφία Τσολακίδου από τον Εξωραϊστικό Σύλλογος Χα-
ραυγής, ο Βασίλης Βατίστας από τον Σύλλογο Εκπαιδευτι-

κών Α’ Εκπαίδευσης Κερατσινίου και Περάματος «Ν. Πλου-
μπίδης», ο  Κώστας Κουλουράς, από την Ένωση Γονέων 
και Κηδεμόνων Περάματος, η Ελένη Κορδονέλη, από την 
Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Κερατσινίου και Δραπε-
τσώνας, ο  Νίκος Κωστάκος  από τον Σύλλογο Γονέων και 

Κηδεμόνων 4ου Γυμνα-
σίου Κερατσινίου, η  Νι-
κολέτα Σαμοΐλη, από 
τον Γυναικείο Σύλλογο 
Περάματος «Η εστία της 
Γυναίκας», ο  Μιχάλης 
Κομνηνός  από τον Πο-
λιτιστικό Σύλλογο Δρα-
πετσώνας «Τερψηχωρος» 
και η Δημοφίλη Χαλκιώ-
τη, από τη Συντονιστική 
Επιτροπή Σωματείων και 
Φορέων ενάντια στην 
χωματερής της Φυλής. 

Η εκδήλωση έκλεισε με συναυλία με την καλλιτεχνι-
κή συμβολή των τραγουδιστών  Πολυξένης Καράκο-
γλου και Παντελή Κυραμαργιού, ενώ τον χώρο κοσμού-
σαν οι υπέροχες ζωγραφιές παιδιών σχολείων της περιοχής 
που εξέφραζαν τη λαχτάρα τους να ζουν σε ένα καθαρό και 
ασφαλές περιβάλλον.

Τη γύμνια του κρατικού μηχανισμού με ευθύνη της 
κυβέρνησης, που απελευθερώνει την ασυδοσία των 
εφοπλιστών για τη  μεταφορά ασθενών από τα νη-
σιά, κατήγγειλαν στις 31 Αυγούστου, τα Σωματεία 
Καβάλας και Θάσου και συγκεκριμένα τα  Σωματεία 
Συνταξιούχων ΝΑΤ, Συνταξιούχων Καλλιράχης, 
το ενιαίο Συνδικάτο Ναυ-
τεργατών ν. Καβάλας, ο 
Αγροτοκτηνοτροφικός 
Σύλλογος Θάσου και ο Πο-
λιτιστικός Σύλλογος Λιμε-
ναρίων «Το Κάστρο».

Όπως καταγγέλλουν, η 
πολιτική του «δώστα όλα» 
της κυβέρνησης στους εφο-
πλιστές απελευθερώνει την 
ασυδοσία και αυθαιρεσία 
τους, ώστε τις ανάγκες του 
νησιού να τις «πετάνε στα σκουπίδια».

Αναφέρουν ότι «για πολλοστή φορά έχουμε καταγ-
γείλει την απαράδεκτη στάση του πλοιοκτήτη Φιλιά-
γκου, ο οποίος αρνείται επανειλημμένα να βάλει βάρ-
δια πλοίου επιφυλακής μεταφοράς ασθενούς μετά το 
πέρας των δρομολογίων, με αποτέλεσμα το νησί να 
μένει «ξεκρέμαστο» από πλοίο επιφυλακής για δύο μέ-

ρες την εβδομάδα εν μέσω καλοκαιριού, την ώρα που 
ακόμη και το σκάφος του λιμενικού είναι χαλασμένο 
και μεταφέρονται οι ασθενείς στην Καβάλα με καΐκια 
και ρυμουλκά.

Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση μπουκώνει στο χρήμα 
τους εφοπλιστές με επιδοτήσεις, φοροαπαλλαγές, με 

τις αυξήσεις φωτιά στα εισιτή-
ρια».

Τα Σωματεία απαιτούν: 
• Την άμεση παρέμβαση 

του υπουργείου Ναυτιλίας 
και των υπηρεσιών του για 
να προγραμματιστούν τα 
πλοία επιφυλακής κυκλικά, 
εναλλακτικά με όλα τα πλοία 
που δρομολογούνται στις 
πορθμειακές γραμμές Θάσου 

- Καβάλας με ευθύνη του ΥΕΝ σε καθημερινή βάση 
365 μέρες το χρόνο.

• Να υποχρεούνται όλα τα πλοία που δρομολο-
γούνται στις γραμμές Θάσου - Καβάλας να εκτε-
λούν βάρδια πλοίου επιφυλακής.

• Να σταματήσει η ανοχή του ΥΕΝ στην αδιαλλα-
ξία του πλοιοκτήτη Φιλιάγκου».

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΘΑΣΟΥ
Να προγραμματιστούν πλοία επιφυλακής για τη μεταφορά ασθενών από το νησί
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Ήταν πρωινό της 6ης Αυγούστου του 1945 όταν ο 
αμερικάνικος ιμπεριαλισμός διέπραξε ένα από τα 
πιο βάρβαρα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Το 

βομβαρδιστικό «Enola Gay» εξαπέλυσε από τον ουρανό της Χι-
ροσίμα την πυρηνική βόμβα ουρανίου, το «Little Boy» (Μικρό 
Αγόρι), σκοτώνοντας ακαριαία 110.000 ανθρώπους. Ο τραγικός 
απολογισμός μεγάλωσε, με χιλιάδες 
θανάτους αργότερα εξαιτίας της ρα-
διενέργειας. 

Τρεις μέρες αργότερα, στις 9 
Αυγούστου, πάνω από το νησί Να-
γκασάκι απελευθερώθηκε άλλη μία 
ατομική βόμβα, πλουτωνίου, με το 
όνομα «Fat Man» (Χοντρός Άντρας), 
η οποία σκότωσε ακαριαία 70.000 
ανθρώπους. 

Ο συνολικός αριθμός των εκα-
τοντάδων χιλιάδων νεκρών δεν έχει 
υπολογιστεί ακριβώς και οι εικόνες 
φρίκης από τις δύο πόλεις μένουν 
χαραγμένες ως αδιάψευστη μαρτυ-
ρία της ιμπεριαλιστικής βαρβαρό-
τητας. 

Το πρόσχημα για τη ρίψη των 
πυρηνικών βομβών ήταν η «συντό-
μευση του πολέμου», ωστόσο δεν 
προέκυπτε στρατιωτική αναγκαιό-
τητα γι’ αυτόν τον βομβαρδισμό ενός 
μη στρατιωτικού στόχου: Από τον Μάη του 1945, όταν η κόκκι-
νη σημαία υψώθηκε στο Ράιχσταγκ, η Γερμανία αναγκαζόταν 
σε συνθηκολόγηση, σηματοδοτώντας ουσιαστικά το τέλος του 
πολέμου. 

Τον Σεπτέμβρη του 1943 είχε συνθηκολογήσει η Ιταλία, και 
το τρίτο μέρος της φασιστικής συμμαχίας του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου, η Ιαπωνία, είχε περικυκλωθεί, ενώ ο στόλος της ήταν 
κατεστραμμένος.

 Στις 9 Μάη 1945 ο πόλεμος στην Ευρώπη είχε τελειώσει.
Ωστόσο οι πολεμικές συγκρούσεις συνέχισαν να μαίνονται 

στην Άπω Ανατολή. Η ΕΣΣΔ μπήκε στον πόλεμο κατά της Ιαπωνί-
ας στις 8 Αυγούστου 1945 συντρίβοντας ταχύτατα τις σημαντι-
κές δυνάμεις του εχθρού στη Μαντζουρία, τις νήσους Κουρίλες 
και Σαχαλίνη, καθώς και στην Κορεατική Χερσόνησο. 

Την ίδια ακριβώς στιγμή, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν ένα από 
τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ρίχνο-
ντας την ατομική βόμβα στις πόλεις Χιροσίμα (6 Αυγούστου 
1945) και Ναγκασάκι (9 Αυγούστου 1945). 

Εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι πέθαναν ή έμειναν ανάπηροι, 
με τις συνέπειες της ραδιενέργειας να παραμένουν δεκαετίες με-
τέπειτα. Η χρήση της ατομικής βόμβας δεν υπαγορεύτηκε από 
στρατιωτικούς λόγους. Η Ιαπωνία είχε ουσιαστικά ηττηθεί στρα-
τιωτικά και βρισκόταν ήδη πολύ κοντά στην παράδοση.

 Ήταν μια επίδειξη ισχύος των ΗΠΑ, στην προοπτική διαμόρ-

φωσης του μεταπολεμικού κόσμου, με ιδιαίτερο αποδέκτη την 
ΕΣΣΔ και το Διεθνές Κομμουνιστικό Κίνημα. Η άνευ όρων συνθη-
κολόγηση της Ιαπωνίας υπογράφτηκε τελικά στις 2 Σεπτέμβρη 
1945, στο θωρηκτό «Μιζούρι».

Θύματα του ιμπεριαλιστικού εγκλήματος στη Χιροσίμα

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Χ. Τρού-
μαν δήλωνε προς τον αμερικανι-
κό λαό: «Εχρησιμοποιήσαμεν την 
ατομικήν βόμβαν εναντίον εκεί-
νων, οι οποίοι μας επετέθησαν 
προδοτικώς στο Περλ Χάρμπορ, 
οι οποίοι εβασάνισαν τους Αμε-
ρικανούς αιχμαλώτους πολέμου, 
οι οποίοι παραβίασαν όλους τους 
νόμους του Διεθνούς Δικαίου (...) 
Ευχαριστούμεν τον Θεόν διότι εί-
μεθα εμείς, και όχι ο εχθρός, που 
την φέρομεν, και παρακαλούμεν 
τον Θεόν να μας φωτίση εις την 
χρήσιν του οργάνου αυτού συμ-
φώνως προς τας βουλήσεις του»...

Πέρα από τις επικλήσεις ευ-
γενών σκοπών και του Θεού από 
τον Αμερικανό Πρόεδρο, του 

οποίου την υπογραφή φέρει το έγκλημα, η Χιροσίμα και το Να-
γκασάκι ήταν μια προσπάθεια εκφοβισμού της Σοβιετικής Ένω-
σης, μια επίδειξη απέναντι στους λαούς που έβγαιναν νικητές 
από τον πόλεμο. Μια κίνηση απέναντι στην άνοδο του επανα-
στατικού εργατικού κινήματος και στο κύρος που κέρδιζε η ΕΣΣΔ 
ανάμεσα στους λαούς για την τεράστια συμβολή της στη συντρι-
βή του ναζισμού. 

Σηματοδότησε και άνοιξε τον δρόμο για να ξεκινήσει ο λεγό-
μενος «Ψυχρός Πόλεμος», στο πλαίσιο του οποίου η απειλή του 
πυρηνικού πλήγματος απέναντι στην ΕΣΣΔ πήρε οργανωμένη 
μορφή από τις ΗΠΑ, με τα σχέδια «Broiler» (1946), το οποίο προ-
έβλεπε τον βομβαρδισμό 24 πόλεων της ΕΣΣΔ, και «Offtackle» 
του 1949, που περιλάμβανε 104 πόλεις της ΕΣΣΔ. 

Την ίδια χρονιά, το 1949, τα πιο ισχυρά ιμπεριαλιστικά κράτη 
έθεσαν τη στρατιωτική τους οργάνωση ενάντια στην ΕΣΣΔ, με τη 
δημιουργία του Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ). 

Η  εκδήλωση τιμής και μνήμης της ΕΕΔΥΕ  για τα θύματα 
των ατομικών βομβών σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι, που ήταν 
προγραμματισμένη να γίνει στο Θησείο την Παρασκευή 6 Αυ-
γούστου,  ματαιώθηκε εξαιτίας των έκτακτων συνθηκών της 
πυρκαγιάς στην Αττική, ενώ εκδηλώσεις για τα 76 χρόνια από 
το ιμπεριαλιστικό έγκλημα πραγματοποιήθηκαν σε άλλες πόλεις.

 76 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΡΙΨΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΒΟΜΒΩΝ ΣΕ ΧΙΡΟΣΙΜΑ ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ 76 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΡΙΨΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΒΟΜΒΩΝ ΣΕ ΧΙΡΟΣΙΜΑ ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ
Το πιο βάρβαρο ιμπεριαλιστικό έγκλημα σε βάρος των λαών
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Εκατοντάδες εργαζόμενοι ανταποκρίθηκαν στις 
29 Ιούλη στο κάλεσμα και συμμετείχαν στη με-
γάλη συναυλία αλληλεγγύης - συγκέντρωση 

διαμαρτυρίας στη Λάρυμνα,  στέλνοντας μήνυμα κα-
ταδίκης των εγκληματικών σχεδιασμών της κυβέρνησης 
και συμπαράστασης στον πολύμηνο και εμβληματικό 
αγώνα των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ.

Αρκετή ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρ-
ξης της συναυλίας αλληλεγ-
γύης που συνδιοργάνωσαν 
ο  Πανελλήνιος Μουσικός 
Σύλλογος και τα Σωματεία 
της ΛΑΡΚΟ στη Λάρυ-
μνα  άρχισαν να καταφθά-
νουν λεωφορεία και αυτοκί-
νητα με εργαζόμενους από 
την Αττική, τη Φθιώτιδα, 
τη Βοιωτία, την Εύβοια και 
αλλού. Εκατοντάδες εργα-
ζόμενοι, αυτοαπασχολούμε-
νοι, συνταξιούχοι, αγρότες, 
γυναίκες και νέοι ένωσαν τη 
φωνή τους με τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ και τον λαό 
της περιοχής, που 20 μήνες τώρα αγωνίζονται ενάντια 
στους εγκληματικούς διαλυτικούς σχεδιασμούς της κυ-
βέρνησης.

Τραγούδησαν μαζί με τους γνωστούς λαϊκούς ερμη-
νευτές  Γιώργο Μαργαρίτη, Κώστα Τριανταφυλλίδη, 
Δημήτρη Κανέλλο  και  Κωνσταντίνο Μαργαρίτη,  οι 
οποίοι δήλωσαν από την πλευρά τους την αλληλεγγύη 
τους στον αγώνα των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ.

Για μία ακόμη φορά η εργατική τάξη και ο λαός έδει-
ξαν την έμπρακτη αλληλεγγύη τους, μετατρέποντας τη 
συναυλία σε μια αγωνιστική συγκέντρωση διαμαρτυρίας, 
σταθμό στον δύσκολο αγώνα που δίνουν οι εργαζόμενοι 
της ΛΑΡΚΟ ενάντια στην κυβέρνηση, στην ΕΕ, στους με-
γάλους επιχειρηματικούς ομίλους και τους μηχανισμούς 
τους. Έδωσαν κουράγιο και δύναμη στους εργαζόμενους 
της επιχείρησης να συνεχίσουν τον αγώνα, αλλά και απά-
ντηση σε όλους όσοι επιδιώκουν τη διάσπαση της ενό-
τητάς τους.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο  Γιώργος Κάζας,  γραμ-
ματέας του Σωματείου Εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ στο 
εργοστάσιο της Λάρυμνας, και ο Νίκος Θεοδωρόπου-
λος, γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων της ΛΑΡ-
ΚΟ στην Αθήνα.

Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε τον αγώνα!
Η κεντρική ομιλία έγινε από τον  Παναγιώτη Πολί-

τη,  μέλος του ΔΣ του επιχειρησιακού σωματείου της 

Λάρυμνας και πρόεδρο του Συνδικάτου Μετάλλου Φθι-
ώτιδας, ο οποίος ευχαρίστησε αρχικά τον Πανελλήνιο 
Μουσικό Σύλλογο και όλους όσοι βρέθηκαν στη χτεσινή 
συναυλία - συγκέντρωση διαμαρτυρίας και συνέβαλαν 
στην υλοποίησή της. Παράλληλα αφιέρωσε εκ μέρους 
των εργαζομένων τη χτεσινή συναυλία - κινητοποίη-
ση στους νεκρούς της ΛΑΡΚΟ.

«Η τιμή που μας κάνετε, όλοι σας, μας δεσμεύει να 
συνεχίσουμε αυτόν 
τον αγώνα μέχρι τέ-
λους. 20 μήνες τα κα-
ταφέραμε γιατί είχα-
με όλους εσάς δίπλα 
μας, μας δώσατε το 
χέρι, μας κρατήσατε 
όρθιους»,  σημείωσε 
ο Παναγιώτης Πολί-
της και πρόσθεσε:

«Τα «πνευμόνια» 
αυτής της αντοχής 
είστε  εσείς. Αντέ-
ξαμε, δεν το βάλαμε 

κάτω. Τους σταματήσαμε, κρατήσαμε τη ΛΑΡΚΟ ανοιχτή 
και μέχρι σήμερα είμαστε όλοι μέσα στις δουλειές μας».

Αναφέρθηκε στις συναντήσεις με την κυβέρνηση, η 
οποία ζητά τη συναίνεση των εργαζομένων ενώ παραδέ-
χεται ότι «είμαστε ο μοναδικός χώρος όπου έχει αναγκα-
στεί να κάνει διάλογο με τους εργαζόμενους». Ενημέρω-
σε ακόμα ότι στη νέα συνάντηση που έγινε, «η κυβέρνηση 
για ακόμα μία φορά προσπάθησε να μας τρομοκρατήσει, 
να φορτώσει τις ευθύνες της πολιτικής της στους εργαζό-
μενους. Μας είπε ότι αν δεν βρεθεί επενδυτής η ΛΑΡΚΟ 
θα κλείσει, αλλά για να βρεθεί επενδυτής, θα πρέπει να 
απολύσει εργαζόμενους.

Οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ πλέον έχουμε την πείρα για 
να κατανοήσουμε βαθιά ότι η συνέχιση του αγώνα είναι 
μονόδρομος. Οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ θέλουμε τη δια-
σφάλιση της συνέχισης της ενιαίας λειτουργίας της, τη δι-
ασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας (...) Δεν κλείνουμε 
τις πόρτες στον διάλογο. Με τους αγώνες μας επιδιώκου-
με να υπάρξει διάλογος στη βάση της ικανοποίησης των 
δίκαιων αιτημάτων μας».

Και τόνισε: «Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι 
να κρατήσουμε τη ΛΑΡΚΟ ανοιχτή, να μην αφήσου-
με να μαραζώσουν τον τόπο μας, να μην απολυθεί ούτε 
ένας εργαζόμενος, να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ από τον 
μόχθο των εργαζομένων, μόχθο που δεν προορίζεται για 
τις ελβετικές τράπεζες αλλά για τον τόπο μας, για τη χώρα 
μας».

 ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΛΑΡΚΟ

Συνεχίζουμε τον αγώνα μέχρι τέλους, με τη στήριξη όλης της εργατικής τάξης
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Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι , 
Σας ενημερώνουμε ότι στο ΚΕΣΕΝ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ λειτουργούν κύκλοι μαθημάτων 

για την απόκτηση διπλωμάτων Α΄ και Β΄ Μηχανικών και Ειδικά Σχολεία. 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες της Σχολής:    

https://sites.google.com/view/kesenmakmech
https://sites.google.com/view/kesenpmak
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