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ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Μία ακόμα πιο δύσκολη χρονιά ξεκίνησε για συνταξιούχους και
εργαζόμενους.
Η πανδημία που εδώ και δύο χρόνια στη χώρα μας, αλλά και σε
όλον τον κόσμο βρίσκεται σε εξέλιξη, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η
ακρίβεια στην ενέργεια και στα βασικά αγαθά είναι τα κυρίαρχα θέματα
που δυσκολεύουν τη ζωή μας.
Πανδημία
Ο ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ από το 1ο φύλλο της Επιφυλλίδας ενημέρωνε
τους συναδέλφους για την πανδημία, την εξέλιξή της και τα μέτρα που
έπρεπε να παρθούν. Σήμερα, μετά από δύο χρόνια, υπάρχει η εμπειρία
και η επιστημονική γνώση για να τελειώσουμε από αυτήν την περιπέτεια χωρίς άλλες απώλειες. Όμως η κυβέρνηση συνεχίζει το δόγμα της
«ατομικής ευθύνης» και το χρησιμοποιεί σε κάθε κρίσιμη φάση, όπως
στις πυρκαγιές, στις πλημμύρες, στις χιονοπτώσεις στην Αττική... για
να ενοχοποιήσει το λαό και τα δικαιώματά του. Πάνω από 50 θάνατοι
καθημερινά, υγειονομικοί φτάνουν στα όριά τους, ενώ το προσδόκιμο
ζωής στην χώρα μας μειώθηκε κατά 6 μήνες! Όχι μόνο δεν παίρνει κανένα μέτρο ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος Υγείας, κανένα μέτρο
στους βασικούς χώρους υπερ-μετάδοσης, αλλά με την μείωση των
παροχών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) και το νέο ΕΣΥ
που είναι στα σκαριά η κατάσταση θα γίνει χειρότερη.
Γεωπολιτικά
Πριν από δύο χρόνια στο άρθρο της σύνταξης του 2ου τεύχους της
Επιφυλλίδας εκφράζαμε την ανησυχία μας για τις γεωπολιτικές εξελίξεις, που έχουν να κάνουν με την πολιτική των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ και τους
ανταγωνισμούς με την Κίνα και τη Ρωσία για τον έλεγχο λιμανιών, φυσικού πλούτου κλπ. Ανησυχία για κλιμάκωση εντάσεων που μπορούν
να φτάσουν μέχρι την πρόκληση θερμού επεισοδίου, περιορισμένου ή
εκτεταμένου.
Δυστυχώς οι ανησυχίες μας επιβεβαιώθηκαν με τραγικό τρόπο, με
την απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Για τις αιτίες και
τα προσχήματα που αναπτύσσονται και από τις δύο πλευρές αναφερόμαστε σε ξεχωριστό άρθρο.
Εδώ θα σταθούμε κυρίως στην επικίνδυνη ανάμειξη της χώρας
μας σε αυτόν τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, μέσω των αμερικανοΝΑΤΟικών βάσεων που εξελίσσονται αυτήν τη στιγμή σε κέντρα προώθησης
αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ανατολική Ευρώπη, αλλά
και της αποστολής στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία.
Βασικό αφήγημα της κυβέρνησης και των αστικών κομμάτων είναι
πως η ευθυγράμμιση με τη στρατηγική των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ
συνιστά «ασπίδα» έναντι του τουρκικού «αναθεωρητισμού», αλλά και
«προϋπόθεση» για να έχει η Ελλάδα την «αλληλεγγύη» των «συμμάχων», αν η Τουρκία κλιμακώσει τις προκλήσεις.
Είναι όμως έτσι;
• Μόνο στην Ευρώπη, τα τελευταία χρόνια, έχουμε δύο παραδείγματα «αναθεωρητισμού». Την εισβολή της ΝΑΤΟικης Τουρκίας
στην Κύπρο και τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, από όπου με τους
διαδοχικούς πολέμους του ΝΑΤΟ προέκυψαν σε βάθος χρόνου 6
κράτη.
• Το τελευταίο διάστημα επαναλαμβάνεται έντονα η ρητορική περί
«ΝΑΤΟικού εδάφους», υπενθυμίζοντας ότι το ΝΑΤΟ δεν «κολλάει» σε σύνορα και κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά αντιμετωπίζει σαν
ενιαίο επιχειρησιακό χώρο το έδαφος, τη θάλασσα και τον εναέριο
χώρο των κρατών - μελών του. Πχ και η Ανατολική Θράκη και η

Υπεύθυνη Έκδοσης: Αγκαβανάκη Αιμιλία
Συντακτική Επιτροπή: Αγκαβανάκη Αιμιλία, Δερέμπεη
Διαλεχτή, Νικολάου Δημήτρης, Σταμέλλος Ηλίας, Σώκος
Γιάννης, Τσίρκας Πολύβιος

2

Δυτική Θράκη αποτελούν ΝΑΤΟικά εδάφη, όμως ανάμεσά τους
υπάρχουν τα σύνορα Ελλάδας - Τουρκίας, με την Τουρκία να επιμένει στις απαράδεκτες διεκδικήσεις της, λέγοντας ανοιχτά ότι τα
ελληνοτουρκικά σύνορα (από τον Έβρο μέχρι τη Στρογγύλη) είναι
«συζητήσιμα».
• Με τη ΝΑΤΟποίηση του Αιγαίου, έχουμε οδηγηθεί σε «γκρίζες
ζώνες» και τελικά στην αμφισβήτηση ακόμα και της ελληνικής κυριαρχίας σε νησιά του Β. Αιγαίου!
• Αναφορικά με την ΕΕ, η έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών
Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου του 2021 «για την ενταξιακή διαδικασία της Τουρκίας στην ΕΕ» αναφέρεται προκλητικά για
“ανεπίλυτη σύγκρουση” στην Κύπρο κι όχι για εισβολή και κατοχή
της Τουρκίας, αποσιωπώντας παράλληλα τις διεκδικήσεις της για
αποστρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών, την αμφισβήτηση των
κυριαρχικών δικαιωμάτων και της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας.
Αυτά είναι μερικά μόνο παραδείγματα της «αλληλεγγύης» των
«συμμάχων».
Πρόκειται επομένως για επικίνδυνη προπαγάνδα, που καταρρέει
σαν χάρτινος πύργος, ειδικά αν δει κανείς το ρόλο της Τουρκίας στον
ιμπεριαλιστικό πόλεμο, που την καθιστά βασικό παίκτη παράλληλα με
την αποκατάσταση των σχέσεών της με το Ισραήλ, που ξαναχαράσσει
τον γεωπολιτικό και ενεργειακό χάρτη της περιοχής.
Τώρα μάλιστα που η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο
τίθεται πιο επιτακτικά και αναζητούνται νέες πηγές και δρόμοι Ενέργειας για την τροφοδοσία της Ευρώπης, το αμερικανοΝΑΤΟικό σχέδιο
«συνεκμετάλλευσης» του Αιγαίου και της Ανατ. Μεσογείου διαχρονικά
ενισχύει τις διεκδικήσεις της τουρκικής άρχουσας τάξης και στρώνει
το έδαφος για επώδυνους συμβιβασμούς, σε βάρος των κυριαρχικών
δικαιωμάτων της χώρας μας.
Η χώρα μας δεν πρέπει να γίνει πεδίο βολής για τα αμερικανοΝΑΤΟικά συμφέροντα! Ο λαός μας να μη γίνει στόχος αντιποίνων. Να σταματήσει η όποια εμπλοκή της Ελλάδας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.
Ακρίβεια
Συνταξιούχοι και εργαζόμενοι βρισκόμαστε σε απόγνωση με την
έκρηξη των τιμών στην ενέργεια, τα καύσιμα, τα βασικά αγαθά. Η «ουκρανική κρίση» έριξε «λάδι στη φωτιά» της ακρίβειας, όμως η εκτίναξη
των τιμών ξεκίνησε πολύ πιο πριν από τον πόλεμο, με τον πληθωρισμό
να φτάνει σε ρεκόρ 25ετίας.
Τα μέτρα κοροϊδία, μέτρα «ανακούφισης» όπως τα ονόμασε η κυβέρνηση και αφορούν μια μικρή μερίδα συνταξιούχων, είναι ενταγμένα
στη λογική του «δεν αντέχει η οικονομία». «Αντέχει» όμως η οικονομία
να δίνουμε 4 δισ. ευρώ ετησίως για πολεμικές δαπάνες του ΝΑΤΟ και
με τον πρόσφατο «αναπτυξιακό» νόμο 11 δισ. στους επιχειρηματικούς
ομίλους. «Αντέχει» και τα δεκάδες δισ. ευρώ για την «απελευθέρωση»
της Ενέργειας, την απολιγνιτοποίηση και για την «πράσινη μετάβαση»,
που ευθύνονται για τις ανατιμήσεις στα καύσιμα και στο ρεύμα.
Σήμερα είναι επιτακτικό το αίτημα για αυξήσεις στις συντάξεις.
Απέναντι σε αυτή την κατάσταση ο ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ δεν στέκεται
μοιρολατρικά. Συμμετέχει στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις της ΣΕΑ,
σε όλες τις πόλεις. Διεκδικεί με όλα τα μέσα (συνδικαλιστικά, πολιτικά,
διοικητικά) την επιστροφή όλων των παρακρατηθέντων, αυξήσεις στις
συντάξεις. Στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις το ταξικό εργατικό κίνημα.
Στις 22 Μαρτίου, στην παναττική συγκέντρωση που διοργάνωσαν
οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις, αντιπροσωπεία της
ΣΕΑ συναντήθηκε με τον κ. Σταϊκούρα και του έθεσε όλα τα ζητήματα.
Ο ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ μαζί με όλους τους συνταξιούχους βροντοφώναξε:
«Η ακρίβεια μας κλέβει τη σύνταξη και τη ζωή μας. Αυξήσεις στις
συντάξεις!» και απαίτησε:
Καμία συμμετοχή - καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία ή αλλού με οποιοδήποτε τρόπο και
οποιοδήποτε πρόσχημα.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή ανακατάταξης των γεωπολιτικών συμφερόντων των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων στην ανθρωπότητα.
Μετά την επέμβαση - εισβολή της Ρωσίας του Πούτιν στην
Ουκρανία, την οποία καταδικάζουμε με βδελυγμία και συμπάσχουμε με τον Ουκρανικό Λαό για το αίμα που χύνεται, από τον
άμαχο πληθυσμό, αλλά και τους στρατιώτες που μάχονται και
από τις δυο πλευρές, εκτελώντας εντολές, η ανθρωπότητα οδηγείται σε μια νέα εποχή με οδυνηρές συνέπειες για τους Λαούς.
Το Αμερικανικό κατεστημένο, αφού εξασφάλισε την άλλη
πλευρά της Ωκεανίας με τη συμμαχία ΗΠΑ- Αγγλίας -Αυστραλίας, με στόχο την μη εξάπλωση της επιρροής της Κίνας, έβαλε
στόχο την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, προκειμένου να περιορίσει την
επιρροή της Ρωσίας και να διασφαλίσει ακόμα περισσότερο τα
δικά του οικονομικά συμφέροντα και γενικότερα τα συμφέροντα των ολιγαρχών -καπιταλιστών της Δύσης, με τη ‘’δικαιολογία’’ της προστασία των ανθρώπινων αξιών και των ‘’δημοκρατικών δικαιωμάτων’’.
Αυτοί όμως οι ίδιοι οι λεγόμενοι Δυτικοί, δεν καταπάτησαν
τα δικαιώματα και τις αξίες, που δήθεν υπερασπίζονται τώρα
με τις επεμβάσεις -δολοφονίες των Λαών σε πολλές χώρες του
κόσμου;
Δεν πρέπει να ξεχνάμε την επέμβαση- εισβολή στην Κύπρο,
στην γειτονική μας Γιουγκοσλαβία, στο Ιράκ, στη Συρία, στο Αφγανιστάν, στη Λιβύη και αλλού. Η προπαγάνδα τους αυτή δεν
έχει όρια και με αυτά τα παιδαριώδη και γελοία επιχειρήματα
προσπαθούν να πείσουν και να τρομοκρατήσουν τους Λαούς.
Οι Λαοί όμως ΔΕΝ ΞΕΧΝΟΥΝ.
Με τις εξελίξεις αυτές στόχος τους είναι να επιβάλλουν την
τρομοκρατία στους Λαούς, να περιστείλουν ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες, να φτωχοποιήσουν τους Λαούς και να
συσσωρεύσουν κέρδη στους λίγους ολιγάρχες- καπιταλιστές,
στους παγκόσμιους επιχειρηματικούς ομίλους, στα αφεντικά
τους με λίγα λόγια, γιατί αυτά τα συμφέροντα υπηρετούν οι κυβερνήσεις των καπιταλιστικών κρατών.
Η μόνη ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, σε αυτήν τη ζοφερή κατάσταση που
έχουμε μπροστά μας είναι οι Λαοί και οι πρωτοπόρες δυνάμεις

της Κοινωνίας, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Αυτήν την αντίσταση θέλουν να καθυποτάξουν.
Για την αντιμετώπιση αυτής της ιμπεριαλιστικής λαίλαπας
και των πολέμων χρειάζεται να αναπτύξουμε ένα ισχυρό Λαϊκό
και Συνδικαλιστικό κίνημα, μέσα από την ενότητα, τη συσπείρωση και τον αγώνα, σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.
Χρειάζεται ένα πλατύ Αντιπολεμικό - Φιλειρηνικό Λαϊκό κίνημα, ένα ισχυρό ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, ΑντίστασηςΔιεκδίκησης- Ανατροπής, με καθαρά ταξικό προσανατολισμό,
ικανό να εναντιωθεί στις ιμπεριαλιστικές πολιτικές και στα μέτρα φτωχοποίησης του Λαού.
Ο ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ θα δώσει αυτήν τη μάχη μέσα από την
Ομοσπονδία μας και την ΣΕΑ. Θα συμβάλλει μέσα από αυτά τα
όργανα και το ΠΑΜΕ στην ανασύνταξη του Παγκόσμιου Συνδικαλιστικού Κινήματος, μέσα από την Παγκόσμια Συνδικαλιστή
Ομοσπονδία (ΠΣΟ), τη Διεθνή Κλαδική των Συνταξιούχων της
ΠΣΟ. Έχουμε την τύχη να ηγείται στην ΠΣΟ Έλληνας ταξικός
συνδικαλιστής, με έδρα τη Χώρα μας.
• Καλούμε τους Συνταξιούχους της ΔΕΗ να συσπειρωθούν
στον Αγωνιστικό σύλλογο ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ.
• Καλούμε τους συνταξιούχους της χώρας, να συσπειρωθούν στην αγωνιστική Ομοσπονδία του ΙΚΑ (ΟΣΙΚΑ) και στη
ΣΕΑ. Αυτήν τη στιγμή κανείς δεν περισσεύει, κανείς δεν πρέπει
να μένει αμέτοχος στις εξελίξεις που τρέχουν σε βάρος μας.
Τι θα απαντήσουμε στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, στη νέα
γενιά, όταν μας ρωτούν, τι κάναμε, πώς αντιδράσαμε στη λαίλαπα των πολέμων, στην ακρίβεια, στις ανατιμήσεις στα τρόφιμα,
στην ενέργεια, στη φτωχοποίησή τους. Πού τους οδηγούμε;
Τι κόσμο θα παραδώσουμε στη νέα γενιά;
Ας αφυπνιστούμε λοιπόν όλοι και ας ανταποκριθούμε στα
καλέσματα των καιρών. Κανείς δεν δικαιολογείται στην αδράνεια, στην παθητικότητα, στον ωχαδερφισμό, γιατί έτσι γίνεται
συνένοχος των αντιπάλων μας, συνένοχος στον κόσμο που θα
παραδώσουμε στα παιδιά μας. Οι συνταξιούχοι μπορούν να
συμβάλλουν και αυτοί από το μετερίζι τους, τον ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ,
για ένα καλύτερο αύριο.
Του Πολύβιου Τσίρκα
Προέδρου ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ

Η καθιέρωση της κυριακάτικης αργίας
Ο πρώτος νόμος για το χρόνο εργασίας που θεσπίστηκε στην Ελλάδα ήταν το Δεκέμβρη του 1909 για την «Κυριακή αργία» και
άρχισε να εφαρμόζεται την πρώτη Κυριακή του νέου χρόνου, δηλαδή στις 4 Ιανουαρίου 1910.
Οι αγώνες για την καθιέρωση της αργίας της Κυριακής δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Στις αρχές του 20ού αιώνα, στην Αθήνα διεξήχθησαν σκληροί αγώνες, ιδίως στα «εμπορικά» καταστήματα (ένδυσης, υπόδησης κ.λπ.) των κεντρικών δρόμων. Σημαντικότερες
κινητοποιήσεις ήταν του 1890, 1891 (απεργία) και 1896, καθώς και σε κλάδους, όπως στους τυπογράφους (1882 και 1909-1910), στους
ζαχαροπλάστες (1896 και 1899), στους κουρείς (1894, 1902, 1903), στους αρτοποιούς (1879, 1904-1905) και λίγο πριν από το 1909 στα
παντοπωλεία.
Ανάπτυξη εργατικών αγώνων για την υπεράσπιση της Κυριακής αργίας υπήρχε και την περίοδο του μεσοπολέμου, όταν αποτελούσε κανόνα η παραβίαση από τους εργοδότες της όποιας εργατικής νομοθεσίας.
Από τότε μέχρι σήμερα βρίσκεται συνεχώς στο στόχαστρο των μεγαλοεπιχειρηματιών η κατάργηση της κυριακάτικης αργίας.
Μέσα από διάφορες εξαιρέσεις, από την εκχώρηση του δικαιώματος σε Περιφέρειες να αποφασίζουν πότε και πώς θα ανοίγουν τα
μαγαζιά, από το νόμο ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μέχρι το νόμο Χατζηδάκη η Κυριακάτικη αργία «ξηλώνεται» βήμα-βήμα και με σχέδιο.
Νόμοι που είναι στην κατεύθυνση της πολιτικής της ΕΕ, με μέτρα για αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων και
ένας βασικός μοχλός είναι η ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Άλλωστε, πάνω σ’ αυτό το έδαφος πάτησαν και όλες οι
ανατροπές των εργασιακών σχέσεων, η «διευθέτηση» του χρόνου εργασίας, η κάθε μορφή «ευέλικτης» απασχόλησης.
επιφυλλίδα του ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
Το κόστος της ενέργειας και ειδικά της ηλεκτρικής ανέκαθεν, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, αποτελεί ένα σημαντικό μέρος του
προϋπολογισμού κάθε λαϊκής οικογένειας. Επιπλέον, ο λογαριασμός του ρεύματος, εκτός από την ήδη υψηλή τιμή της κιλοβατώρας, που γνώρισε τα προηγούμενα χρόνια συνεχόμενες αυξήσεις, περιλαμβάνει και κάθε λογής πρόσθετες χρεώσεις, όπως
το ΕΤΜΕΑΡ (Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων),
ΥΚΩ (Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας), χρεώσεις για τα Δίκτυα
Διανομής και Μεταφοράς, Δημοτικά Τέλη και Φόρους, χρεώσεις για την ΕΡΤ. Δηλαδή, ένας
λογαριασμός ρεύματος σήμερα
αποπληρώνει πλήθος ιδιωτικών
επιχειρήσεων, συγκεκριμένα,
τον παραγωγό και τον προμηθευτή Ρεύματος, τον ΑΔΜΗΕ,
τον ΔΕΔΔΗΕ, τον ΔΑΠΕΕΠ (εισπράττει το ΕΤΜΕΑΡ για να πληρώνει τους παραγωγούς ΑΠΕ),
την ΕΡΤ, καθώς και το Κράτος,
μέσω διάφορων πρόσθετων φόρων (2-3 τουλάχιστον πέραν του
ΦΠΑ) και των δημοτικών τελών.
Με λίγα λόγια με το λογαριασμό
του ρεύματος «σκάει» στο γραμματοκιβώτιο κάθε μήνα μια «επιπλέον εφορία» (η κανονική εφορία συνεχίζει να έρχεται φυσικά ξεχωριστά) που ο καταναλωτής
πρέπει πάση θυσία να αποπληρώσει, αν θέλει να έχει ρεύμα για
να μαγειρεύει, φως για να βλέπει και να μην κουτουλάει στα κρύα
ντουβάρια, που δύσκολα καταφέρνει να κρατάει ζεστά το χειμώνα,
ή να τα δροσίσει το καλοκαίρι, για να μπορεί να ζει ανθρώπινα
μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Αυτά, μέχρι χθες…!!!

ότι οι πανάκριβες τιμές είναι αποτέλεσμα της «φυσιολογικής»
λειτουργίας της αγοράς ενέργειας στον καπιταλισμό. Ακριβώς
για αυτό, η κατάσταση επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο όταν
η ενέργεια ως χρηματιστηριακό, πλέον, προϊόν επηρεάζεται
και από γενικότερες πολιτικές και διεθνείς εξελίξεις. Σήμερα
οι τιμές στη χονδρεμπορική αγορά του ρεύματος κυμαίνονται
πάνω από 250€/MWh κατά μέσο όρο. Αυτή η αύξηση περνάει στους καταναλωτές αυτούσια
μέσω των ρητρών αναπροσαρμογής. Πρόκειται για ένα δυναμικό μηχανισμό τιμολόγησης,
ο οποίος μεταφέρει τη διακύμανση της τιμής της ενέργειας
στον τελικό καταναλωτή. Η τιμή
της κιλοβατώρας που υπογράφουν οι καταναλωτές με τους
προμηθευτές ισχύει μόνο εντός
συγκεκριμένων ορίων της χονδρεμπορικής τιμής. Κατά κανόνα, μεταξύ των ορίων 40€/
MWh-50€/MWh ο καταναλωτής
χρεώνεται την τιμή που υπέγραψε, ενώ πάνω από αυτό το
όριο, ο καταναλωτής πληρώνει
επιπλέον τη διαφορά της χονδρεμπορικής τιμής, από αυτό το
όριο. Σήμερα δηλαδή που το κόστος χονδρεμπορικής κυμαίνεται πάνω από 250€/MWh , ο καταναλωτής πληρώνει επιπλέον
200€/MWh πάνω στην ήδη υπάρχουσα τιμή που έχει. Με λίγα
λόγια, οι εταιρείες δεν χάνουν τίποτα, δεν αναλαμβάνουν κανένα ρίσκο από τη διαπραγμάτευση της ηλεκτρικής ενέργειας
στο χρηματιστήριο. Αυτό μετακυλίεται εξ ολοκλήρου στον καταναλωτή.

Σαν να μην έφταναν όλα τα παραπάνω, από το Νοέμβριο του 2020
που ξεκίνησε το περιβόητο target model (διασύνδεση των αγορών
ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και χρηματιστηριακή λειτουργία
της αγοράς ενέργειας), η τιμή της κιλοβατώρας στη χονδρεμπορική αγορά εκτοξεύτηκε (ενδεικτικά η μέση χονδρική τιμή ρεύματος
το 2020 45€/MWh ενώ το 2021 στα 116 €/MWh). Έτσι, η τάση αύξησης της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας συνεχίζεται:

Ο εργαζόμενος, ο συνταξιούχος, οι αγρότες και οι μικροεπαγγελματίες φορτώνονται στις πλάτες τους τα αδιέξοδα μιας πολιτικής
που στο επίκεντρο έχει την εξασφάλιση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, τη βιωσιμότητά τους. Αυτή προέχει πάνω
απ’ όλα. Οι υπόλοιποι, στην καλύτερη των περιπτώσεων γίνονται
δέκτες μιας πενιχρής επιδοματικής πολιτικής με ψίχουλα. Η απάντησή μας πρέπει να είναι μαχητική, δυνατή, συντονισμένη. Δε
δεχόμαστε να πληρώνουμε πότε την κρίση τους, πότε την ανάπτυξή τους, τα αδιέξοδα των νόμων της αγοράς, που με μαθηματική
ακρίβεια οδηγούν από το κακό στο χειρότερο. Για αυτό στην απεργία στις 6/4 θα είμαστε στο δρόμο με τα σωματεία μας και τους
συλλόγους μας και κάθε μέρα θα δίνουμε τη μάχη για να μπουν οι
ανάγκες μας μπροστά. Διεκδικούμε:
• Κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής. Καμία αύξηση
στην τιμή της κιλοβατώρας στα οικιακά και μικρά επαγγελματικά τιμολόγια.
• Διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό
Τιμολόγιο (αύξηση του εισοδηματικού κριτηρίου κατά 5.000€)
• Κατάργηση της χρέωσης του ΕΤΜΕΑΡ που επιδοτεί τους
παραγωγούς ΑΠΕ
• Καμία διακοπή ρεύματος σε όσους δεν μπορούν να ανταποκριθούν στους υπέρογκους λογαριασμούς
• Διευκόλυνση στην αποπληρωμή λογαριασμών με άτοκες
δόσεις, χωρίς προϋποθέσεις.. Κατάργηση των τόκων υπερημερίας.
• Κατάργηση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ σε Πετρέλαιο, Βενζίνη,
Φυσικό Αέριο και Ηλεκτρική Ενέργεια.

• Σε όλη την περίοδο της «απελευθέρωσης» της αγοράς (στην
οποία έχουν βάλει το χεράκι τους, βήμα-βήμα, όλες οι κυβερνήσεις, διαχρονικά), η τιμή αυξανόταν από το κρατικό μονοπώλιο, προκειμένου να δοθεί κίνητρο να εισέλθουν επιχειρηματίες στην αγορά.
• Τώρα, στην «απελευθερωμένη» αγορά, η τιμή εξακολουθεί
να αυξάνεται μέσα από τους μηχανισμούς αυτής της αγοράς.
Στην ουσία, με το Target Model η κιλοβατώρα έγινε χρηματιστηριακό προϊόν που τζογάρεται καθημερινά σε ωριαία βάση
στο χρηματιστήριο ενέργειας. Κατά συνέπεια η τιμή που προκύπτει, διαμορφώνεται με στόχο την κερδοφορία των συμμετεχόντων στο χρηματιστήριο. Η πείρα του λαού σε σχέση με
το παιχνίδι των χρηματιστηρίων είναι μεγάλη. Στο τέλος πάντα
χάνει ο απλός πολίτης/καταναλωτής, ενώ τα μεγάλα μονοπώλια και επενδυτικά σχήματα γεμίζουν τις τσέπες τους με κέρδη.
Οι πρόσφατες εξελίξεις με τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που διεξάγεται στην Ουκρανία, ήρθαν με τη σειρά τους να προσθέσουν
«πανωτόκια» στις ήδη πανάκριβες τιμές. Δεν ισχύει προφανώς
η προπαγάνδα της κυβέρνησης ότι η ενεργειακή κρίση είναι
«εξωγενής και άρα τί να κάνουμε». Οι τιμές του φυσικού αερίου είχαν αρχίσει να εκτοξεύονται, οδηγώντας τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στα ύψη, πριν τον πόλεμο, αποδεικνύοντας
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ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Σ

ε εξέλιξη βρίσκεται από τις 24/2/2022 η εισβολή της Ρωσίας
στην Ουκρανία, η οποία άσχετα με τα προσχήματα, τις αιτιάσεις και τη ρητορική που αναπτύσσεται από την κάθε πλευρά,
είναι μέρος μιας ευρύτερης ιμπεριαλιστικής αντιπαράθεσης.

Ένωσης. Τα τελευταία χρόνια προχώρησε στην ένταξη της Κριμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία και πρόσφατα στην αναγνώριση της
«ανεξαρτησίας» των λεγόμενων «Λαϊκών Δημοκρατιών» του Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ.

Πρόκειται ουσιαστικά για την έναρξη ενός πολέμου ανάμεσα
στη Ρωσία με τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, σε βάρος του ουκρανικού, του ρωσικού και των άλλων λαών της περιοχής, για τον
έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των δρόμων μεταφοράς
Ενέργειας και των αγορών, για την κυριαρχία των μονοπωλίων
που εκπροσωπούν.

Γνωρίζουμε βέβαια πως ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος δεν περιορίζεται στην πάλη για τις αγορές, στην κατάκτηση ή μέσω συνεργασίας συνεκμετάλλευση πρώτων υλών κ.λπ.

Η τυπική έναρξη του πολέμου δόθηκε με την απαράδεκτη στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ωστόσο το εύφλεκτο
υλικό συσσωρευόταν σταδιακά εδώ και χρόνια στην περιοχή.
Πώς φτάσαμε όμως μέχρι εδώ;

Εμπεριέχει και την πρόληψη της ανόδου της ταξικής πάλης,
ώστε να μη διακινδυνεύσει σε καμιά χώρα η αστική τάξη στο βαθμό που αντιμετωπίζει αποσταθεροποίηση, ως και βαθύ κλονισμό
της εξουσίας της. Μιας εξουσίας που φόρτωσε και φορτώνει στο
λαό όλα τα βάρη της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης και της
καπιταλιστικής ανάκαμψης, με αποκορύφωμα τις θυσίες και τα
απερίγραπτα βάσανα που επιβάλλει ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος.

Οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ μεθοδεύουν την οικονομική, πολιτική και στρατιωτική περικύκλωση της Ρωσίας.
Το ΝΑΤΟ συνεχώς διευρύνεται με χώρες της Ανατολικής
Ευρώπης. Στρατιωτικές δυνάμεις, βάσεις και σύγχρονα
όπλα εγκαθίστανται σε διάφορα σημεία γύρω από τη Ρωσία, ενώ αυτές οι δυνάμεις υποστήριξαν και οργάνωσαν
στην Ουκρανία τη λεγόμενη πορτοκαλί «επανάσταση» το
2004 και το αιματηρό πραξικόπημα το 2014, με τη στήριξη
φασιστικών ομάδων και παραστρατιωτικών μηχανισμών.
Ακολούθησε η «αντιτρομοκρατική επιχείρηση» της
νέας πραξικοπηματικής κυβέρνησης του Κιέβου στις νοτιοανατολικές περιοχές της χώρας, για την αντιμετώπιση
του λαού που διαμαρτύρεται για τη στάση της απέναντι
στις εθνικές και γλωσσικές μειονότητες και για τις ρεβανσιστικές ενέργειές της προς την ιστορία, τα μνημεία της,
με την αποκατάσταση των ναζιστικών συμβόλων και των
νοσταλγών των συνεργατών των ναζί στην Ουκρανία.
Διώχθηκαν πολιτικά κόμματα και ηγέτες που αντιτάχθηκαν στο καθεστώς. Το ΚΚ Ουκρανίας τέθηκε εκτός
νόμου.
Κομμουνιστές, συνδικαλιστές και ρωσόφωνοι βρέθηκαν στο
στόχαστρο.
Χαρακτηριστική περίπτωση η πυρκαγιά που προκλήθηκε από
τους νεοναζί στις 2 Μάη 2014 στο κτίριο των Συνδικάτων στην
Οδησσό, μέσα στο οποίο βρίσκονταν εκατοντάδες διαδηλωτές που
πηδούσαν από τα παράθυρα του κτιρίου για να σωθούν και ένοπλες ναζιστικές συμμορίες τους εκτελούσαν. Πάνω από 100 νεκρούς, ο τραγικός απολογισμός.
Συνολικά, σε Ντονιέτσκ και Λουγκάνσκ, 15.000 άνθρωποι
σκοτώθηκαν εκείνη την περίοδο από διάφορα ναζιστικά τάγματα,
όπως το Αζόφ, που αξίζει να σημειωθεί πως σήμερα αποτελούν
επίσημο τμήμα του ουκρανικού στρατού.
Σε αυτόν τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο επομένως από τη μία
πλευρά βρίσκονται οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, η ΕΕ, που από το 1992 προωθούν τις θέσεις τους (διεύρυνση του ΝΑΤΟ με χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, αντιπυραυλική ασπίδα, απεξάρτηση από τους
ρωσικούς υδρογονάνθρακες), με στόχο την οικονομική, πολιτική
και στρατιωτική περικύκλωση της Ρωσίας.
Από την άλλη η καπιταλιστική Ρωσία προωθεί τα δικά της
σχέδια καπιταλιστικής ενοποίησης χωρών της πρώην Σοβιετικής

Επομένως, στις συγκεκριμένες συνθήκες, αξίζει να σκεφτούμε πώς θα ήταν σήμερα τα πράγματα ανάμεσα στους δύο λαούς,
το ρωσικό και το λαό της Ουκρανίας, αν εκδηλωνόταν στον ένα ή
στον άλλο βαθμό η αυτοτελής λαϊκή παρέμβαση και από τις δύο
πλευρές. Αν, λόγου χάρη, ο ρωσικός λαός, τα στρατευμένα παιδιά
του αρνιούνταν να σηκώσουν τα όπλα κατά του αδελφού λαού. Αν
ο λαός της Ουκρανίας υπερασπιζόταν τα σύνορα της χώρας του
κατά της ρωσικής εισβολής, αντιτιθέμενος στη μετατροπή της πατρίδας του σε ΝΑΤΟικό έδαφος κατά του αδελφού ρωσικού λαού.
Η σωστή λοιπόν πλευρά της Ιστορίας, που πολύς λόγος γίνεται τελευταία, είναι η πλευρά της κοινωνικής προόδου, είναι
η πλευρά που στο δίλημμα «με τους ιμπεριαλιστές ή με τους
λαούς» απαντάει: Με τους λαούς!
Που δίνει πραγματική μάχη αλληλεγγύης και υπεράσπισης
των λαών που υποφέρουν, του ουκρανικού, του ρωσικού, όλων
των λαών που βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι με το φάσμα μιας
νέας γενικευμένης ανθρωποσφαγής. Και η μάχη αυτή είναι η
μάχη που δίνει ο καθένας στη χώρα του για την απεμπλοκή από
τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, για τη μη συμμετοχή σε αυτόν, για να
αποδυναμωθούν τα στρατόπεδα των ληστών που τον διεξάγουν,
για να μην επιτρέψει η χώρα του, ο λαός του να γίνουν ούτε θύτης ούτε θύμα των πολεμικών ανταγωνισμών.
επιφυλλίδα του ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ
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6/3/1910: ΚΙΛΕΛΕΡ Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Είναι γνωστό πως το αγροτικό ζήτημα στην Ελλάδα, δηλαδή η απαλλοτρίωση των
τσιφλικιών και το μοίρασμά τους στους αγρότες, δε λύθηκε μετά την Επανάσταση του
‘21, αλλά μετατέθηκε για έναν αιώνα μετά, ενώ στη Θεσσαλία έλαβε εκρηκτικές διαστάσεις.
Στις 6 Μαρτίου του 1910, ημέρα Σάββατο, πριν καλά - καλά ξημερώσει, οι κολίγοι
απ’ άκρη σ’ άκρη της θεσσαλικής γης, με μαύρες και κόκκινες σημαίες, ξεκίνησαν
έχοντας ως προορισμό το μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο της Λάρισας. Πρώτοι μπήκαν
στην πόλη οι κολίγοι του Δήμου Κρανώνος. Ακολούθησαν οι κολίγοι από τους Δήμους
Συκουρίου και Ογχήστου και κατόπιν από άλλα χωριά, χωρίς να συναντήσουν ιδιαίτερα προβλήματα, αν και ο στρατός είχε κινητοποιηθεί από τα μεσάνυχτα, ενώ οι αρχές
της πόλης στο σύνολό τους βρίσκονταν επί ποδός πολέμου.
Στο Κιλελέρ οι κολίγοι επιβιβάστηκαν στο τρένο για να πάνε στη Λάρισα χωρίς να
βγάλουν εισιτήριο και οι σιδηροδρομικοί υπάλληλοι- ύστερα από διαταγή του διευθυντή των θεσσαλικών σιδηροδρόμων Α. Πολίτη, που έτυχε να ταξιδεύει με κείνη την αμαξοστοιχία - τους ζήτησαν να αποβιβαστούν. Η
αποβίβαση έγινε χωρίς αντίσταση. Αλλά ο διευθυντής θέλησε να δώσει και συνέχεια βρίζοντας χυδαία τους κολίγους που του ανταπάντησαν με γιουχαΐσματα, ενώ ορισμένοι άρχισαν να πετροβολούν την αμαξοστοιχία. Τα αίματα άναψαν, οι βρισιές από μέρους του Α. Πολίτη
συνεχίστηκαν κι οι κολίγοι αγρίεψαν. Τότε εκείνος ζήτησε από τον αξιωματικό στρατιωτικής δύναμης, που βρισκόταν στο τρένο και πήγαινε
στη Λάρισα για το συλλαλητήριο, να αντιμετωπίσει ένοπλα τους αγρότες. Ο καραβανάς υπάκουσε. Διέταξε ευζώνους και φαντάρους να
πυροβολήσουν το πλήθος. Δύο από τους αγρότες, ο Αθ. Νταφούλης και ο Αθ. Μπόκας έπεσαν νεκροί. Πολλοί αγρότες πληγώθηκαν. Το
αίμα έβαψε τον κάμπο.
Το τρένο αγκομαχώντας έφτασε στο σταθμό Τσουλάρ, όπου κι εκεί βρίσκονταν συγκεντρωμένοι κολίγοι για το συλλαλητήριο, αλλά δε
σταμάτησε να τους πάρει. Νέα ένταση. Η οργή των κολίγων στο κατακόρυφο. Οι τσολιάδες από τα παράθυρα πυροβολούν και πάλι. Δύο
ακόμη αγρότες ξαπλώνονται στη γη και πολλοί άλλοι τραυματίζονται. Το αίμα κυλάει άφθονο.
Η είδηση της αιματοχυσίας δεν άργησε να φτάσει στους συγκεντρωμένους στη Λάρισα. Οι σκλάβοι της γης διαμαρτύρονται, φωνάζουν
εναντίον των δολοφόνων, ζητούν γη και δικαιοσύνη. Οι δυνάμεις καταστολής χτυπούν στο ψαχνό. Χύνεται και πάλι αίμα, γίνεται μάχη σώμα
με σώμα και οι αγρότες βγαίνουν νικητές. Ο νομάρχης, ο αστυνόμος και ο φρούραρχος, βλέποντας πως δεν είναι εύκολη υπόθεση η επιχείρηση καταστολής των αγροτών, ύστερα από πολλή ώρα μάχης, διατάσσουν το στρατό να σταματήσει το πυρ. Έτσι το συλλαλητήριο θα
καταλήξει με την έγκριση ψηφίσματος που στάλθηκε τηλεγραφικώς στην Αθήνα, στην κυβέρνηση και τη Βουλή.
Μετά το μακελειό της 6ης Μαρτίου του 1910 η κυβέρνηση του Στ. Δραγούμη οργάνωσε δίκες κατά των αγροτών. Οι κατηγορούμενοι,
όμως, αγρότες αθωώθηκαν. Ο αγώνας τους δεν πήγε χαμένος. Το αγροτικό κίνημα μετά το Κιλελέρ φούντωσε σε όλη την Ελλάδα και λίγα
χρόνια αργότερα ο Βενιζέλος αναγκάστηκε να δημοσιεύσει διάταγμα για την απαλλοτρίωση των τσιφλικιών.
Σήμερα, οι αγρότες αντιμετωπίζουν καινούργια οξυμένα προβλήματα και τον κίνδυνο να ξεκληριστούν από τη γη τους. Όμως το Κιλελέρ
μένει εκεί, φάρος φωτεινός για να τους δείχνει το δρόμο της νίκης.

1/2/1929: ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ
Την 1η Φλεβάρη του 1929, ξεκινάει η απεργία των μεταλλωρύχων της Γαλλικής Εταιρείας του Λαυρίου, με αίτημα αρχικά την αύξηση μισθών, που θα διαρκέσει τελικά 44 μέρες και θα αναδειχθεί σε μια από τις πιο μαχητικές απεργίες
εκείνης της περιόδου.
Η κυβέρνηση Βενιζέλου κινητοποιεί σύσσωμο τον κατασταλτικό μηχανισμό.
Στις 6/2 η αστυνομία ανοίγει πυρ κατά των απεργών, δολοφονεί τον εργάτη Γιώργο Συρίγο και τραυματίζει 33.
«Αναφερόμενος στη δολοφονία του Συρίγου, ο υπουργός Εσωτερικών, Ζαβιτσάνος, δεν θα διστάσει να πει «Εάν ο χωροφύλακας πυροβόλησε καλώς έπραξε. Δεν
μπορείτε να πείτε, πρόσθεσε σε κάποιο βουλευτή, ότι είχε καθήκον ο χωροφύλακας να σταυρώσει τα χέρια του και να αφήσει ελεύθερους τους απεργούς να επιτίθενται κατά των γραφείων της εταιρείας και να αναστατώνουν τον κόσμο». Ακόμα,
ο εισαγγελέας Κώνστας δήλωνε ότι «κράτος επτά εκατομμυρίων δεν θα δειλιάσει
να σκοτώσει πέντε χιλιάδες ταραξίες».
Γενική απεργία διαμαρτυρίας κηρύσσεται σε όλο το Λαύριο, ενώ 7.000 εργάτες
παίρνουν μέρος στην κηδεία του δολοφονημένου. Στις 25/2 η απεργία επεκτείνεται σε όλα τα μεταλλωρυχεία της πόλης. Η αστυνομία απαντά και πάλι με βία,
τραυματίζοντας 30 απεργούς στις 14/3.
Τελικά η απεργία λύθηκε στις 16/3 με νίκη των απεργών και την ικανοποίηση
όλων των αιτημάτων τους.
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Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας υποχρεώνεται σε
συμφωνία με την Ενωτική ΓΣΕΕ, που περιελάμβανε:
• 10% αύξηση σε όλους τους εργάτες και εργάτριες.
• Άμεση απελευθέρωση όλων των κρατουμένων
εργατών και αναστολή της εκτόπισής τους.
• Να επανέλθουν όλοι οι εργάτες στη θέση τους.
• Εξασφάλιση της αντιπροσώπευσης των εργατών
στα ταμεία Αλληλοβοήθειας και Συντάξεων.
• Να αποζημιωθεί η οικογένεια του Συρίγου.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 3/3/2022
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αλληλεγγύης Συνταξιούχων ΔΕΗ,
εκφράζει την απόλυτη καταδίκη της στρατιωτικής επέμβασης
της Ρωσίας στο έδαφος της Ουκρανίας, που εξελίσσεται σε έναν
ακόμη ιμπεριαλιστικό πόλεμο με θύμα τους λαούς και μετρά ήδη
ανθρώπινες απώλειες, χιλιάδες ξεριζωμένους και πρόσφυγες,
καταστροφές υποδομών.
Ο πόλεμος γίνεται για τα συμφέροντα των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων και κρατών, για το μοίρασμα και τον έλεγχο των
πλουτοπαραγωγικών πηγών, των δρόμων μεταφοράς ενέργειας
και εμπορευμάτων με θύματα τους λαούς της περιοχής.
Συνταξιούχοι και εργαζόμενοι δεν έχουν κανένα συμφέρον να
ταχτούν με κάποιον από τους δυο ληστές, είτε το ΝΑΤΟ και την Ε.Ε.
είτε τη Ρωσία.
…………………………………………………………………….......
το πλήρες κείμενο στο site του Συλλόγου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 8η Μάρτη
Αθήνα ,4/3/2022
Από το μακρινό 1857 στη Ν. Υόρκη (η μεγάλη απεργία – διαδήλωση των εργατριών που χτυπήθηκε από την Αστυνομία) και το
1910, χρονιά που καθιερώθηκε η 8η Μάρτη, ως παγκόσμια Μέρα
της Γυναίκας, έγιναν πολλά βήματα που νομοθετικά βελτίωσαν τη
θέση της γυναίκας, χωρίς ωστόσο να μπορέσουν να εξαλείψουν τη
γυναικεία ανισοτιμία, αφού η ρίζα της είναι ταξική.
Ο καπιταλισμός δεν μπορεί και δεν θέλει να παραχωρήσει κοινωνική ισοτιμία στη γυναίκα, γιατί δεν συμβαδίζει με τον εκμεταλλευτικό του χαρακτήρα. Γι’ αυτό παράγει και αναπαράγει αντιδραστικές αντιλήψεις για την ισοτιμία των δύο φύλων, που μεγιστοποιούν τα κέρδη του.
Ο αγώνας για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση και κανενός
είδους καταπίεση θα βάλει τις βάσεις για την ισοτιμία των δύο φύλων και κατά συνέπεια την ισότητα όλων των ανθρώπων.
Η 8η Μάρτη δεν είναι μέρα γιορτής. Είναι μέρα τιμής και μνήμης για εκείνες τις εργάτριες που έσπασαν το φόβο τους, τολμώντας να διεκδικήσουν όσα τους ανήκαν και για όσες άλλες τις ακολούθησαν αργότερα.
…………………………………………………………………….......
το πλήρες κείμενο στο site του Συλλόγου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ
Αθήνα, 29/1/2022
Με πράξη Νομοθετικού περιεχομένου (ΠΝΠ) ρυθμίστηκαν οι
οφειλές από φόρο εισοδήματος και πρόστιμα που προκύπτουν
από τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για αναδρομικά ποσά συντάξεων προηγουμένων ετών.
…………………………………………………………………….......
το πλήρες κείμενο στο site του Συλλόγου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για τη συνάντηση
με τον Βοηθό ΓΔ/ΑΝΠΟ
Αθήνα, 24/2/2022
Αντιπροσωπεία του ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ την Παρασκευή,
21/01/2022, συναντήθηκε με τον ΓΔ/ΑΝΠΟ και του έθεσε εκ νέου
τα θέματα που απασχολούν τους συνταξιούχους και η επίλυσή
τους είναι θέμα της ΔΕΗ ΑΕ.
…………………………………………………………………….......
το πλήρες κείμενο στο site του Συλλόγου

Δραστηριότητες
Όπως είχαμε υποσχεθεί, ξεκινήσαμε από τον Γενάρη 2022
τις πολιτιστικές-μορφωτικές δραστηριότητες του Συλλόγου μας,
παίρνοντας τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα, λόγω πανδημίας.
• Συνεχίζουμε τα μαθήματα ζωγραφικής
• Ξεκινήσαμε μαθήματα κεραμικής
• Πραγματοποιήσαμε επίσκεψη με ξενάγηση στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο στις 12/3 και 13/3/2022
• Πραγματοποιήσαμε μονοήμερη εκδρομή στον Αρχαιολογικό
χώρο της Βραυρώνας στις 2/4/2022
• Προγραμματίζουμε 2ήμερη εκδρομή στην Καλαμάτα, στο τέλος του Μάη, αρχές Ιούνη. Θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα.
Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται για τις δραστηριότητες, μπορούν να ενημερώνονται και να δηλώνουν συμμετοχή στα τηλέφωνα του Συλλόγου, 2105249317 και 2105232602 τις εργάσιμες
ημέρες και από τις 10 το πρωί μέχρι 13.30 το μεσημέρι.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΛΑΡΚΟ
Αθήνα, 2/2/2022
Με απόφαση των Υπουργών της ΝΔ κ.κ Σταϊκούρα, Σκρέκα και
Χατζηδάκη ολοκληρώνεται το έγκλημα στη ΛΑΡΚΟ.
Απολύονται και ξεσπιτώνονται όλοι οι εργαζόμενοι μέχρι τέλος Φλεβάρη, διώχνοντας από τον οικισμό τις οικογένειές τους,
πετάγοντάς τους στο δρόμο, για να παραδώσει τη ΛΑΡΚΟ στους
λεγόμενους επενδυτές χωρίς βάρη, χωρίς εργαζόμενους με εργατικά-ασφαλιστικά δικαιώματα.
…………………………………………………………………….......
το πλήρες κείμενο στο site του Συλλόγου

Ξενάγηση στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
επιφυλλίδα του ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ
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Κατάθεση ερώτησης
στη Βουλή
για την καταβολή
των Ειδικών Επιδομάτων
Αθήνα, 23/2/2022
Ο ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ, όπως έχει δεσμευτεί στα μέλη του,
αξιοποιεί όλες τις μορφές πάλης για να δοθεί λύση στα
προβλήματά μας.
Μετά από τις συναντήσεις με τον Πρόεδρο της ΔΕΗ και
τον Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού και την κινητοποίηση στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, ο
ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ προχώρησε σε ερώτηση στη Βουλή προς
τους υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επιστροφή των αναδρομικών από τα Ειδικά Επιδόματα στους συνταξιούχους
της ΔΕΗ μέχρι και τον 3ο του 2021.
Προειδοποιούμε τη Διοίκηση της ΔΕΗ ότι θα συνεχίσουμε με όλες τις μορφές αγώνα για την επίλυση του προβλήματος.
……………................................................................................
το πλήρες κείμενο στο site του Συλλόγου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΗ

ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Στις 24/02/2022 και ώρα 10:30 έγινε η ενημερωτική μας
γενική συνέλευση, στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου
Θεσσαλονίκης.
Η παρουσία των συναδέλφων, θα μπορούσε ίσως να είναι και καλύτερη, κρίνεται όμως ικανοποιητική αν λάβουμε
υπόψη τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε και φυσικά
εννοούμε την πανδημία, με όλα τα συνεπακόλουθά της.
Εκ μέρους του προεδρείου του Κεντρικού Δ.Σ. παρευρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας, συνάδελφος Πάλμος Παναγιώτης.
Επίσης τη συνέλευσή μας τίμησαν με την παρουσία
τους, ο πρόεδρος του συλλόγου συνταξιούχων του ΙΚΑ «Η
ΕΝΟΤΗΤΑ» συνάδελφος Ρέβας Βασίλης, ο πρόεδρος των
συνταξιούχων του ΟΑΕΕ, συνάδελφος Κουτουνίδης Γιώργος, οι οποίοι έλαβαν και το λόγο και μετέφεραν τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς των σωματείων τους. Επίσης παραβρέθηκε και εκπρόσωπος από την Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα συνταξιούχων, συν. Δημήτρης Γιαννόπουλος.
Έγινε εισήγηση από τον συνάδελφο Μάγγο Δημήτρη,
πρόεδρο της Τοπικής Επιτροπής Κεντρικής Μακεδονίας –
Θράκης και κατόπιν ακολούθησαν ερωτήσεις απαντήσεις
και φυσικά τοποθετήσεις των συναδέλφων. Έγινε γόνιμη
συζήτηση για όλα τα θέματα που απασχολούν είτε τους συναδέλφους, είτε ευρύτερα τον Ελληνικό λαό. Το κλείσιμο
της συνέλευσης έκανε ο Γ. Γραμματέας συν. Πάλμος Παναγιώτης, ο οποίος έδωσε τις απαραίτητες απαντήσεις – διευκρινήσεις, στα διάφορα ζητήματα που έθεσαν οι συνάδελφοι, καθώς και μια ευρεία τοποθέτηση, για όλα τα θέματα
που απασχολούν τη χώρα μας. Μετά το πέρας των εργασιών της συνέλευσης, έγινε η κοπή της παραδοσιακής πίτας
της Τ.Ε και κλείσαμε ευχόμενοι καλούς αγώνες.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΗ

ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
Η Τοπική Επιτροπή Ν/Α Πελ/νήσου απέκτησε Γραφείο.
Ύστερα από πολύ καιρό, η Τ.Ε του ΠΑΣΑΣ/ΔΕΗ απέκτησε Γραφείο επικοινωνίας για καλύτερη επαφή με όλους συναδέλφους συνταξιούχους.
Το Γραφείο μας βρίσκεται 30 μέτρα από την κεντρική πλατεία του Αγίου
Βασιλείου, επί της οδού Πετροπούλου 6, δίπλα από το παλιό ΙΚΑ. Είναι
πλήρως εξοπλισμένο.
Μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο, καθημερινά από τις 9.30
το πρωί μέχρι τη 1.00 το μεσημέρι στο τηλέφωνο 2710234836, στο ΦΑΞ
2710231258 και στο μέιλ pasasdeh2009@gmail.com.
Η νέα Τ.Ε αποτελείται από τους συναδέλφους: ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ Γιώργος,
Πρόεδρος (Τρίπολη), ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Νίκος, Αντιπρόεδρος (Σπάρτη), ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Θανάσης Γ. Γραμματέας (Μεγαλόπολη, ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Κώστας, Ταμίας (Τρίπολη) και ΜΑΝΤΖΙΟΣ Θεόδωρος, Μέλος (Καλαμάτα).
Στόχος μας είναι η τακτική ενημέρωση όλων των συνταξιούχων της
περιοχής ευθύνης μας, η αύξηση της επιρροής του ΠΑΣΑΣ/ΔΕΗ, μέσα από
τη δράση του και τις νέες εγγραφές.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους συνταξιούχους να συσπειρωθούν
στον ΠΑΣΑΣ/ΔΕΗ και στην Τοπική του Επιτροπή ώστε να αντιμετωπίσουμε τις νέες αντισυνταξιουχικές-αντεργατικές προκλήσεις, την ακρίβεια και
τον πόλεμο.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΟΥΝ ΟΛΑ ΟΣΑ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ
ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

Ενέργεια στην υπηρεσία
των κοινωνικών αναγκών
και όχι των επιχειρηματικών κερδών!
Ο πόλεμος στην Ουκρανία ανέδειξε πιο έντονα τη στρατηγική
σύμπλευση κομμάτων και στελεχών τους στην τοπική διοίκηση
και το συνδικαλιστικό κίνημα. Όπως συμφωνούν ΝΔ- ΣΥΡΙΖΑ –
ΚΙΝΑΛ με τη συμμετοχή της χώρας μας στο ΝΑΤΟ και την Ε.Ε.,
έτσι συμφωνούν όλοι μαζί και στην απελευθέρωση της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια και στην
«πράσινη μετάβαση».
Αυτήν τη στρατηγική τους σύμπλευση έρχεται να κρύψει η
αντιπαράθεση που έχει στηθεί τις τελευταίες μέρες, όσον αφορά
στην αύξηση των τιμών της ενέργειας και τη συμμετοχή του λιγνίτη στο ενεργειακό μίγμα εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.
Ο πόλεμος στην Ουκρανία σαφώς επηρέασε τις μεγάλες ανατιμήσεις στην ενέργεια (Η.Ε- πετρέλαιο –Φ.Α), όμως οι τιμές στα
προϊόντα της ενέργειας ήταν πανάκριβες και πριν την εισβολή
της Ρωσίας στην Ουκρανία με ανοδική τάση. Τα παραπάνω είχαν αποτέλεσμα το 1,5 δις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη ΔΕΗ
κυρίως από χαμηλόμισθους, χαμηλοσυνταξιούχους, ανέργους και
τις χιλιάδες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος σε σπίτια λαϊκών ανθρώπων. Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν την περίοδο πριν από
την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία.
Φυσικά εδώ και 20 μέρες οι ανατιμήσεις στα ενεργειακά προϊόντα είναι ραγδαίες και έφεραν μεγάλες ανατιμήσεις και σε προϊόντα πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, ενώ η κατάσταση θα χειροτερεύσει, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος. Σύμφωνα με στοιχεία της
ΕΛΣΤΑΤ τα λαϊκά εισοδήματα το τελευταίο διάστημα είχαν 20%
απώλειες εισοδήματος.
Πάνω σε αυτή τη βάση τις τελευταίες μέρες βρήκαν την ευκαιρία για έναν αποπροσανατολιστικό «τσακωμό» κυβερνητικοί
παράγοντες, στελέχη κομμάτων και στελέχη του συνδικαλιστικού
κινήματος προσπαθώντας να κρύψουν όλοι τις ευθύνες τους για
την κατάσταση που έχουμε φτάσει. Υπενθυμίζουμε επιγραμματικά
ορισμένους σταθμούς :
- Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έφερε την μετοχοποίηση της ΔΕΗ
το 1999. Το 2010 επίσης ήταν αυτή που αποδέχτηκε και εισήγαγε
τα τέλη ρύπων στον λιγνίτη.
- Το 2014 η κυβέρνηση της Ν.Δ φέρνει το νομοσχέδιο για τη μικρή ΔΕΗ με στόχο την πώληση του 40% της λιγνιτικής παραγωγής.
- Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2016 εφάρμοσε τις δημοπρασίες
ρεύματος (ΝΟΜΕ) αντί της μικρής ΔΕΗ, χρεώνοντας το λαό με
πάνω από 600 εκ.ευρώ για να αγοράζουν κάτω του κόστους ηλεκτρική ενέργεια οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έκλεισαν οι μονάδες 1-2 του ΑΗΣ Καρδιάς.
- Επί Ν.Δ ανακοινώνεται το σχέδιο της απολιγνιτοποίησης και
μέχρι στιγμής έκλεισαν οι 2 μονάδες του ΑΗΣ Αμυνταίου και οι 3
και 4 του ΑΗΣ Καρδιάς.
- Η πλειοψηφία της ΓΕΝΟΠ συμφώνησε με τον ν.2773/99 που
έβαζε στο χρηματιστήριο την ΔΕΗ παράλληλα με την κατάργηση
του Ασφαλιστικού των εργαζόμενων της ΔΕΗ. Συμφώνησε στην
τριχοτόμηση της ΔΕΗ σε ΔΕΗ –ΑΔΜΗΕ- ΔΕΔΔΗΕ (και μάλιστα με
συνεδριακή απόφαση το 2010), ώστε να στρώσει το δρόμο στην
παραπέρα ιδιωτικοποίηση.
Βήμα βήμα και με καταμερισμένους ρόλους όλοι οι παραπάνω
στήριξαν την πολιτική της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας. Τώρα στηρίζουν όλοι μαζί το νέο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση, την απολιγνιτοποίηση και το πράσινο New Deal. Αντιπαρατίθενται στα χρονοδιαγράμματα και το ποιος επιχειρηματικός
όμιλος θα έχει το πάνω χέρι.
Ποια ήταν τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής που στήριξαν
τα κόμματα του ευρωμονόδρομου και τα στηρίγματά τους στην
ΓΕΝΟΠ και την τοπική διοίκηση;
Από το 2009 έως το 2018 η ηλεκτρική ενέργεια αυξήθηκε πάνω
από 170% πληρώνοντας ο λαός το κάθε βήμα της απελευθέρωσης
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πέρα από αυτήν την εξέλιξη πλέον
γίνονται πιο φανερές οι συνέπειες σε όλα τα επίπεδα, όπως για

παράδειγμα στην ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας μέσα σε φάση
όξυνσης των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και πολέμων.
Αυτήν την περίοδο που οι συνέπειες ξεδιπλώνονται, η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ μαζί με τα στηρίγματα τους στο συνδικαλιστικό κίνημα (πλειοψηφία ΓΕΝΟΠ) στήνουν ένα αποπροσανατολιστικό καβγά για να θολώσουν ακόμη περισσότερο το τοπίο, για
να κρύψουν τα αίτια και τις ευθύνες τους. Οι οπαδοί της «μη βίαιης» και «ομαλής» απολιγνιτοποίησης βρήκαν πρόσφορο έδαφος
με αφορμή την αύξηση της τιμής του Φυσικού Αερίου λόγω πολέμου για να διεκδικήσουν την αύξηση της λιγνιτικής παραγωγής
στο ενεργειακό μίγμα με στόχο την μείωση των τιμών της ενέργειας. Με βάση τα σημερινά δεδομένα μια τέτοια εξέλιξη θα συνέβαλε σε μια προσωρινή μείωση των τιμών. Όμως αυτή η συζήτηση
προσπαθεί να εγκλωβίσει το λαό στο να αποδεχτεί την πολιτική της
απελευθέρωσης και της απολιγνιτοποίησης, αφού γίνεται πάνω
στις ράγες της στρατηγικής της ΕΕ για την ενέργεια, όπως είναι και
η τεχνητή αύξηση της τιμής του λιγνίτη από το εμπόριο ρύπων.
Έτσι αν οι τιμές του Φυσικού Αερίου πέσουν, τότε θα έχουν δώσει
άλλοθι για το κλείσιμο των μονάδων.
Ο λαός δεν έχει τίποτα να περιμένει από μια τέτοια αντιπαράθεση σε ένα στημένο παιχνίδι. Δεν αντέχει άλλο. Πρέπει να πάρουμε
υπόψη την 10χρόνη οικονομική καπιταλιστική κρίση , τα 2 χρόνια
πανδημίας που μέσα σε αυτό το διάστημα χτυπήθηκαν ανελέητα
μισθοί, συντάξεις , εργατικά δικαιώματα. Η ενεργειακή φτώχεια
των λαϊκών νοικοκυριών θα μεγαλώνει εξανεμίζοντας τα μέτρα
στήριξης των πιο εξαθλιωμένων στρωμάτων, που αποτελούν ψίχουλα και ολοένα και περισσότερα στρώματα της κοινωνίας διολισθαίνουν στην φτώχεια. Παράλληλα το επόμενο διάστημα ο λαός
θα καλεστεί να πληρώσει ξανά τα κέρδη και τους πολέμους τους,
αφού λύσεις όπως το ευρωομόλογο που θα χρηματοδοτήσουν τα
ενεργειακά μονοπώλια και τους πολεμικούς εξοπλισμούς θα πέσουν στην πλάτη τους.
Οι ταξικές δυνάμεις στο συνδικαλιστικό κίνημα έγκαιρα ενημέρωσαν το λαό για τις συνέπειες αυτής της πολιτικής. Ήταν οι μόνες που αντιτάχθηκαν στους σχεδιασμούς της αστικής τάξης. Δεν
περιοριστήκαμε σε ένα απλό όχι στην απολιγνιτοποίηση, δίνοντας
μάχη για ημερομηνίες και στηρίζοντας το ένα η το άλλο επιχειρηματικό σχέδιο, αλλά αναδείξαμε τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της επιστήμης.
Ο ενεργειακός κλάδος να υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες και όχι τα
κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Αναδείξαμε τις δυνατότητες
να αξιοποιηθούν όλες οι εγχώριες ενεργειακές πηγές (λιγνίτης,
υδρογονάνθρακες, υδροηλεκτρικά, ΑΠΕ, Γεωθερμία κλπ) για να
ικανοποιηθεί συνδυασμένα το σύνολο των λαϊκών αναγκών (μείωση ενεργειακής εξάρτησης, εξάλειψη ενεργειακής φτώχειας,
προστασία περιβάλλοντος).
Αντιταχθήκαμε στην πράξη και αγωνιστικά στους αντιλαϊκούς
σχεδιασμούς, διαμορφώσαμε αγωνιστικό πλαίσιο διεκδίκησης
για την ανακούφιση των εργατικών λαϊκών νοικοκυριών. Π.χ κατάργηση των φόρων στα καύσιμα , στην ηλεκτρική ενέργεια και
στα βασικά είδη κατανάλωσης, αύξηση μισθών και συντάξεων.
Να μην λείψουν από κανένα σπίτι εργαζόμενου, συνταξιούχου,
ανέργου από κανέναν μικροεπαγγελματία, αυτοαπασχολούμενο τα
αγαθά της ενέργειας και της θέρμανσης.
Όταν άλλοι δήλωναν ότι θα αναμετρηθούμε μετά την πανδημία,
βρεθήκαμε έξω από τον ΑΗΣ Αμυνταίου όταν έκλεινε. Βρεθήκαμε
έξω από τον ΑΗΣ Καρδιάς όταν έκλεινε η 3,4 μονάδα την στιγμή
που τα προεδρεία των σωματείων στο Λιγνιτικό Κέντρο έμπαιναν
στην σειρά για να συζητήσουν με τον επικεφαλής της «δίκαιης μετάβασης» τον κ. Μουσουρούλη.
Συνεχίζουμε και καταθέτουμε όλες μας τις δυνάμεις για
ενέργεια κοινωνικό αγαθό και μέσα από το συνταξιουχικό κίνημα. Να μην κλείσουν ορυχεία και ΑΗΣ με περιβαλλοντική αναβαθμιση, για μέτρα προστασίας του λαϊκού εισοδήματος, για ΣΣΕ
με αξιοπρεπείς μισθούς, για προστασία του περιβάλλοντος κ.α.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΗ
ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πτολεμαΐδας
επιφυλλίδα του ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ
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Έκθεση «Χαρακτική από την Προϊστορία
στην Ελλάδα του σήμερα»

Μ

ια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας (ΕΕΤΕ) πραγματοποιήθηκε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών από 29 Δεκέμβρη 2021 έως 28
Φλεβάρη 2022.
Ο ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ ξεναγήθηκε στην έκθεση σε δύο ομάδες,
λόγω των υγειονομικών μέτρων που ισχύουν.
Παραθέτουμε αποσπάσματα της Εύας Μελά, Προέδρου της
ΕΕΤΕ από τον πρόλογο της έκδοσης για την έκθεση.
«Η χαρακτική ήταν εκείνη που άνοιξε το δρόμο στη διάδοση
της Γνώσης και της Επιστήμης, αφού το βιβλίο -η μαζική δηλαδή
κυκλοφορία της Γνώσης- στηρίχτηκε πάνω στην τέχνη της Ξυλογραφίας.
Το κάθε γράμμα, μία μικρή ξυλογραφία, έδωσε στον Γουτεμβέργιο τον 15ο αιώνα, το όπλο για την ανακάλυψη της Τυπογραφίας.
Αργότερα η χαρακτική ως Τέχνη, συνέβαλλε στο να κοσμεί τα
έντυπα, να εικονογραφεί τις εφημερίδες, έδωσε εξαιρετικά έργα
σε όλες τις τεχνικές της δυνατότητες: Λιθογραφία, Ξυλογραφία,
Χαλκογραφία, Μεταξοτυπία. Η ανακάλυψη της Λιθογραφίας το
1798 περίπου από τον Α. Ζένεφέλντερ (Alois Senefelder) ήταν ο
προπομπός των σύγχρονων λιθογραφείων και των εκτυπώσεων
offset, για να φτάσουμε σήμερα στην ψηφιακή αναπαραγωγή…
Η χαρακτική σήμερα είναι μία αυτόνομη καλλιτεχνική έκφρα-

ση και ο
σύγχρονος χαράκτης
ε ί ν α ι
πρώτα
από όλα
ζωγράφος, εικαστικός
δημιουργός.
Το χαρακτικό έργο στάθηκε πάντα δίπλα στο λαό, σε όλες τις
στιγμές της ιστορίας του. Η χαρακτική στην Ελλάδα έχει συνεισφέρει σημαντικά στα χρόνια της Εθνικής μας Αντίστασης. Παρόλη την
τεράστια ιστορικά προσφορά της στην κοινωνία, αλλά και παρά
τη σημαντική δουλειά τόσων καλλιτεχνών διαχρονικά, βλέπουμε
σπάνια εκθέσεις Χαρακτικής. Δεν υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά έργα σε Μουσεία. Ο λόγος είναι απλός: η Χαρακτική στο σύστημα που ζούμε δεν υποστηρίζεται, δεν προκαλεί το ενδιαφέρον
των «επενδυτών» και των κερδοσκόπων γιατί το χαρακτικό έργο
τέχνης είναι οικονομικά προσιτό και δεν παρουσιάζει επενδυτικό
ενδιαφέρον».

ΠΟΙΗΜΑΤΑ
ΑΡΠΑΓΕΣ
Αυτοί που αρπάζουν των Λαών
τον πλούτο και τη γη τους,
τους διώχνουν απ’ τον τόπο τους
με όπλα και πολέμους
και το φαΐ τους κλέβουνε
αυτοί οι Μαύροι Λύκοι
και βάφουν κόκκινη τη γη
με των αθώων το αίμα,
Αυτούς ποιος θα έπρεπε άραγε
για να τους σταματήση
και ποιος θεός θε να βρεθεί
για να τους τιμωρήσει;
Μόνο οι Λαοί θα διώξουνε
τα Άγρια θηρία
κι’ αυτό δεν θέλει βέβαια
κάποια φιλοσοφία.
Μ’ αγώνες ασταμάτητους
με γνώση και με πάλη
αυτά που τους αρπάξανε
θα τ’ αποκτήσουν πάλι.
Μόνο οι Λαοί θ’ αλλάξουνε
την όλη ιστορία
ώσπου να βρουν τα δίκια τους
για μια άλλη κοινωνία.
Ελευθερία Ελευθερουδάκη
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ΓΥΝΑΙΚΑ

(Αφιερωμένο στις γυναίκες του αγώνα για ένα καλύτερο αύριο)
«Γυναίκα σήμερα για σε
είν’ η δική σου μέρα.
Βγες έξω και ξεσάλωσε
κι αύριο ξανά γαλέρα...»
Γυναίκα πλάσμα ελεύθερο
αλλά και σκλαβωμένο
με χαρακτήρα ζωντανό
μα καταπιεσμένο.
Εσύ του κόσμου δημιουργός
για τη συνέχειά του
δίνεις για τούτο το σκοπό
αγώνα ως θανάτου!
Αιώνες τώρα κουβαλάς
το πιο βαρύ φορτίο
Σπίτι, παιδιά κι έξω δουλειά...
-Σπουδαίο εργαλείο !!!
Γυναίκα συ το πρότυπο
που θέλει η κοινωνία
είναι να αποδέχεσαι
την όποια δυστροπία...
του σύζυγου, του εραστή,
ποτέ να μη λες όχι
Ούτε και στα ανίερα
του κάθε εργοδότη!

Γυναίκα διεκδίκησε
τα δικαιώματά σου
τίποτα απ’ ό,τι κέρδισες
δεν ήταν χάρισμά σου.
Του Μάρτη 8 δεν είν’ γιορτή
είναι για περισυλλογή
για οργάνωση, για αγώνα
Για ίσα δικαιώματα,
κόντρα σ’ όποιον ‘’τυφώνα’’ !!!
D.ARMODOROS

Μ

ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

ε αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου στις 13 Φεβρουαρίου θυμόμαστε κάποιες στιγμές από τη γέννηση ως την ενηλικίωσή του.
Ο προσδιορισμός της ημερομηνίας γέννησης του ραδιοφώνου είναι το ίδιο δύσκολος με τον εντοπισμό του εφευρέτη του, αφού ουσιαστικά είναι μια συλλογική εφεύρεση, αποτέλεσμα της επιστημονικής
προόδου ερευνών σε διάφορες χώρες και του συνδυασμού διαφορετικών τεχνολογιών.
Βασιζόμενος στη θεωρία του ηλεκτρομαγνητισμού (Μάξγουελ 1873), την ανακάλυψη των ραδιοκυμάτων από τον Hertz (1883),
ο Marconi (1896) κατάφερε να στείλει ασύρματο σήμα σε απόσταση
3km, ενώ το 1901 απέδειξε ότι μπορούσαν να σταλούν ραδιοφωνικά
μηνύματα από τη Βρετανία επάνω από τον Ατλαντικό σε μια απόσταση
3200 χλμ. περίπου! Όμως το σύνολο σχεδόν των πατεντών, που είχε
χρησιμοποιήσει, ήταν του Νίκολα Τέσλα!!!
Η πρώτη μετάδοση μουσικής και λόγου πραγματοποιήθηκε την
παραμονή των Χριστουγέννων του 1906 από τον πρωτοπόρο της Αμερικάνικης ραδιοφωνίας, τον Reginald Aubrey Fessenden με μουσική από πλάκες φωνογράφου, σόλο βιολιού και ομιλία του ιδίου. Η
ασύρματη μετάδοση έφτασε ακόμα και σε πλοία, που βρίσκονταν σε
απόσταση 100 μιλίων μακριά.
Σταθμός στην ιστορία του ραδιοφώνου είναι η 30/10/1938, όταν
κατά τη ραδιοφωνική θεατρική εκπομπή «War of the Worlds» σχετικά με την κατάκτηση της Γης από τους Αρειανούς, η τόσο ρεαλιστική
απόδοση, οδήγησε εκατομμύρια ακροατές στον πανικό και την υστερία!
Παρά τις ατέλειες των πρώτων εκπομπών, τις δυσκολίες στη
λήψη του σήματος και τα θορυβώδη παράσιτα, η ισχυρή επιρροή που
ασκούσε το μέσο, οδήγησε τις κυβερνήσεις διαφόρων κρατών στη
συστηματική οργάνωσή της ραδιοφωνίας.
Η χρυσή εποχή του παγκόσμιου ραδιοφώνου κράτησε από το
1925 περίπου έως το 1956, μέχρι δηλαδή την εμφάνιση της τηλεόρασης. Ιδιαίτερα σημαντικός ήταν ο ρόλος του στη διαμόρφωση συνειδήσεων μέσω της ενημέρωσης, προπαγάνδας, λογοκρισίας και παραπληροφόρησης τα δύσκολα χρόνια της ανάδειξης των φασιστικών
καθεστώτων στην Ευρώπη, τα χρόνια του Β΄Παγκ. Πολέμου και του
ψυχρού πολέμου.
Τη δεκαετία του ’60 στην Ευρώπη αμφισβητήθηκε το κρατικό ραδιόφωνο από τη νεολαία της εποχής, γιατί δεν μετέδιδε ροκ μουσική.
Έτσι εμφανίστηκε η πειρατική ραδιοφωνία, που σταδιακά απειλού-

σε να εκτοπίσει την κρατική ραδιοφωνία. Το τοπίο στα ερτζιανά έγινε
«άναρχο» αλλά και «επικίνδυνο» για την «καθεστηκυία τάξη» με αποτέλεσμα να μπουν φραγμοί και να δοθούν άδειες, κατά το πλείστον σε
σταθμούς μεγιστάνων του πλούτου και του τύπου.
Στην Ελλάδα ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθμός εξέπεμψε στη Θεσσαλονίκη από τον ραδιοηλεκτρολόγο Χρήστο Τσιγγιρίδη το 1928 στην
Έκθεση Θεσσαλονίκης, και λειτούργησε 20 χρόνια. Η δικτατορία του
Ι. Μεταξά, βλέποντας τα οφέλη του ραδιοφώνου στις χώρες με «αδελφά» φασιστικά καθεστώτα, ίδρυσε τον πρώτο εθνικό κρατικό ραδιοφωνικό σταθμό (1938). Ιστορική στιγμή το μήνυμα του εκφωνητή την
Κυριακή της 27/4/1941, αφού στη συνέχεια ο σταθμός λειτούργησε
υπό καθεστώς γερμανικής κατοχής.
Το 1945 ιδρύθηκε το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, στην συνέχεια
τοπικοί σταθμοί στρατιωτικής δικαιοδοσίας και η ΥΕΝΕΔ. Κατά τη
διάρκεια του Εμφυλίου λειτούργησε από το Δημοκρατικό Στρατό η
«Φωνή της Ελεύθερης Ελλάδας» και αργότερα στις χώρες της πολιτικής προσφυγιάς η «Φωνή της Αλήθειας».
Σημαντική στιγμή της ελληνικής ραδιοφωνίας αποτέλεσε η δημιουργία του ραδιοφωνικού Σταθμού του Πολυτεχνείου, που στήθηκε
μία εβδομάδα πριν από τη 17η Νοέμβρη με ευθύνη της Συντονιστικής
Επιτροπής.
Η περίοδος από το 1974 ως το 1990, θεωρείται ότι άλλαξε τη ροή
της ιστορίας σε ότι αφορά την ελληνική ραδιοφωνία. Οι «πειρατές»
της εποχής, που συνέχιζαν την παράδοση της δεκαετίας του 1960….
παρέδωσαν βίαια τη συχνότητά τους στη λεγόμενη «ελεύθερη ραδιοφωνία», που μετατράπηκε σε ιδιωτική ραδιοφωνία.
Το ραδιόφωνο - αν και γνώρισε την περιθωριοποίηση μετά την
εμφάνιση της τηλεόρασης - αποτέλεσε και συνεχίζει να το κάνει, την
καθημερινή συντροφιά, μέσο ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, αγαπημένη συνήθεια, εκατομμυρίων ανθρώπων. Γιατί είναι φθηνό και
προσβάσιμο παντού. Γιατί η κουλτούρα του ραδιοφώνου σε ειδησεογραφικό/ενημερωτικό, εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και ψυχαγωγικό επίπεδο, έχει φανατικούς οπαδούς σε όλο τον κόσμο, στο σπίτι,
στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, είτε σε καιρούς ειρήνης είτε σε καιρούς
πολέμου. Παραμένει ένα από τα ισχυρότερα μέσα επικοινωνίας, ως
προς την επιρροή ή/και τη χειραγώγηση του κοινού, όπως για παράδειγμα με τον πρόσφατο μεθοδευμένο 24ωρο «βομβαρδισμό» της
κοινωνίας μας με το Νατοϊκό αφήγημα προκειμένου να στρατευτεί ο
λαός και τα παιδιά του στην πολιτική της εμπλοκής της Ελλάδας στον
ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία!

Στιγμές της λαϊκής μας παράδοσης

• Το έθιμο του Αγά με ρίζες από την τουρκοκρατία αναβιώνει στα
Μεστά και στους Ολύμπους της Χίου. Ο αγάς δικαστής δικάζει και
καταδικάζει με χιούμορ και πειράγματα τους θεατές του εθίμου.
• Το έθιμο του αλευρομουτζουρώματος στο Γαλαξίδι με τους καρναβαλιστές να χορεύουν κυκλωτούς χορούς αλευρωμένοι και
μουτζουρωμένοι.
• Του Κουτρούλη ο γάμος στη Μεθώνη, η αναβίωση ενός πραγματικού γάμου που άφησε εποχή τον 14ο αιώνα, με έντονη σατυρική
διάθεση και πειράγματα για τη νύφη.
• Το λεγόμενο γαϊτανάκι, έθιμο που έφεραν από τη Μ. Ασία οι πρόσφυγες.
• Στο λαϊκό δικαστήριο Ανήθικων Πράξεων στην Κάρπαθο, ανταλλάσσονται απρεπείς χειρονομίες μεταξύ των θεατών και γι αυτό
οδηγούνται στο «δικαστήριο» από τους τζαφιέδες (χωροφύλακες)
προς απονομή δικαιοσύνης
από τους σεβάσμιους του
νησιού.
Τέλος, ο συμβολισμός του
πετάγματος του χαρταετού στην
παράδοσή μας είναι συναφής με
τον κινέζικο συμβολισμό. Παραπέμπει στο πέταγμα της ανθρώπινης ψυχής στον ουρανό.
Πίστευαν ότι όσο πιο ψηλά
πετάξει ο χαρταετός τόσο πιο
πιθανό ήταν ο θεός να εισακούσει τις προσευχές τους και να τις
πραγματοποιήσει (!)

Καθαρή Δευτέρα ή Κούλουμα.

Η ονομασία της Καθαρής Δευτέρας προέρχεται από τους χριστιανούς και ήταν η αρχή της νηστείας του Πάσχα, που έπρεπε να «καθαριστούν» πνευματικά και σωματικά.
Αυτή τη μέρα τρώμε λαγάνα (άζυμο ψωμί), χαλβά, ταραμά, θαλασσινά, λαχανικά και φασολάδα.
Η λαγάνα έχει αρχαίες ρίζες, καθώς υπάρχουν πολλές αναφορές
σε αρχαία κείμενα. Μια θεωρία θέλει τη λαγάνα να παρομοιάζεται με
τον άρτο που κατανάλωσαν οι Ισραηλίτες κατά την έξοδό τους από την
Αίγυπτο.
Η λέξη κούλουμα χρησιμοποιείται σχεδόν σε όλη την Ελλάδα.
Σύμφωνα με τον Νικόλαο Πολίτη, τον μεγάλο μας λαογράφο, η λέξη
κούλουμα προέρχεται από το λατινικό Culumus, που σημαίνει σωρός, αφθονία αλλά και τέλος. Εκφράζει το τέλος της Αποκριάς.
Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, προέρχεται από μια άλλη λατινική λέξη, τη λέξη «κόλουμνα» δηλ. κολώνα. Κι αυτό επειδή το πρώτο
γλέντι της Καθαρής Δευτέρας στην Αθήνα έγινε στους Στύλους του
Ολυμπίου Διός.
Κάποια από τα έθιμα της Καθαρής Δευτέρας
• Ο βλάχικος γάμος στη Θήβα, πανάρχαιο έθιμο με το ξύρισμα του
γαμπρού και το στόλισμα της νύφης, που στην πραγματικότητα είναι άντρας.
• Στον Τύρναβο μαγειρεύουν το «μπουρανί» (χορτόσουπα αλάδωτη από σπανάκι, ρύζι και λίγο ξύδι), ενώ τραγουδούν άσεμνα
αποκριάτικα τραγούδια.

επιφυλλίδα του ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βάσω Κατράκη
(1914-1988)

Η

Η σημαντικότερη Ελληνίδα χαράκτρια του εικοστού αιώνα από τη νερένια πόλη,
που έδωσε πνοή στο ξύλο και στην πέτρα.

Βάσω Κατράκη γεννήθηκε στο νησάκι του Αιτωλικού Μεσολογγίου, το καλοκαίρι του 1914. Φοίτησε στην Ανώτατη Σχολή
Καλών Τεχνών με καθηγητές τον Κωνσταντίνο Παρθένη στην
ζωγραφική και το Γιάννη Κεφαλληνό στη χαρακτική.
Ο Γ. Κεφαλληνός την επηρέασε να στραφεί στην Ξυλογραφία,
τη Χαλκογραφία και τη Λιθογραφία. Μέχρι και το 1950, δηλ. για
15 περίπου χρόνια ασχολήθηκε περισσότερο με την ξυλογραφία
και μετά δημιούργησε σε μεγάλο βαθμό για πάνω από 35 χρόνια,
χρησιμοποιώντας ως υλικό τον ψαμμίτη (αμμόλιθος) ένα υλικό που
λίγοι χαράκτες έχουν δουλέψει. Αυτό της προσέδωσε διεθνή φήμη.
Πριν αποφοιτήσει από τη Σχολή Καλών Τεχνών συμμετέχει στην
ομαδική έκθεση σπουδαστών με
έργα αντιπολεμικού-αντιφασιστικού
περιεχομένου. Φιλοτέχνησε την
πασίγνωστη αφίσα της γυναίκας που
πλέκει για τους στρατιώτες.
Το 1941 παντρεύεται το γιατρό
Γιώργο Κατράκη και αποκτούν
δύο παιδιά. Τόσο η ίδια, όσο και ο
σύζυγός της εντάχθηκαν στο ΕΑΜ. Η
Βάσω Κατράκη ήταν επίσης από τα
ιδρυτικά μέλη του ΕΑΜ Καλλιτεχνών.
Αφού τελείωσε ο πόλεμος,
ασχολήθηκε με την εικονογράφηση
βιβλίων σε συνεργασία με τον
εκδοτικό οίκο «Τα Νέα Βιβλία», ενώ κάποιες από τις ξυλογραφίες
της δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό «Ελεύθερα Γράμματα» και στην
εφημερίδα «Ριζοσπάστης».
Το 1955 πραγματοποίησε την πρώτη ατομική της έκθεση και το
1958 τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο χαρακτικής στη Biennale της
Αλεξάνδρειας και το βραβείο Premium στη Biennale του Λουγκάνο,
ενώ το 1966 τιμήθηκε με το διεθνές βραβείο Λιθογραφίας Tamarint
της Βενετίας.
Επιστρέφοντας από τη Βενετία κι ενώ η Χούντα έχει εγκατασταθεί
στην Ελλάδα, συλλαμβάνεται και εξορίζεται στη Γυάρο μαζί με
άλλους 800 πολιτικούς κρατούμενους.
Η μόνη της διαφυγή από τη φρίκη των βασανιστηρίων και των
στερήσεων ήταν η τέχνη.
Στην αρχή έφτιαχνε καπέλα από άγρια βούρλα, αλλά αργότερα
ανακάλυψε ότι μπορεί να ζωγραφίζει τα βότσαλα.
Μετά από ενιάμιση μήνες στο θανατονήσι, η κατάσταση της
υγείας της ήταν πολύ άσχημη και κάτω από τις διεθνείς πιέσεις,
αφέθηκε ελεύθερη.
Το 1976 τιμήθηκε με το βραβείο Inrergrafik, σε διεθνή έκθεση
γραφικών Τεχνών στη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας.
Παρουσίασε το έργο της σε περισσότερες από είκοσι ατομικές
εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά και σε ομαδικές και
διεθνείς διοργανώσεις.
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Σε όλη της τη ζωή συμπορεύτηκε με το λαϊκό κίνημα. Στα έργα
της κυριαρχούν τα πρόσωπα της καθημερινής ζωής, η αγωνιστική
συνείδηση και η δράση τους.
Τα έργα της μυρίζουν θάλασσα, πόνο, αγωνία, αντίσταση και
δύναμη.
Την περίοδο με τις ξυλογραφίες της παρουσίαζε το καθημερινό
της περιβάλλον, τα τοπία, τη λιμνοθάλασσα, τους ψαράδες, την
αγροτική ζωή, την οικογένεια.
Ακολούθησαν οι ξυλογραφίες με θέμα την κατοχή και την
Αντίσταση και βέβαια τη φρίκη, το θάνατο, τις εκτελέσεις, την πείνα.
Τα πιο ώριμα έργα της,
μετά το 1970 είναι τα μεγάλων
διαστάσεων χαρακτικά με τις
λιτές μνημειακές μορφές, τις
οποίες χάραζε σε ψαμμίτη και
τύπωνε σε λευκό χαρτί.
Η Βάσω Κατράκη διετέλεσε
μέλος του Επιμελητηρίου
Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας
(ΕΕΤΕ) και υπήρξε ιδρυτικό
μέλος της Ένωσης Ελλήνων
Χαρακτών.
Έφυγε από τη ζωή στις 27-12-1988.
Όλα της τα έργα κατέληξαν στη γενέτειρά της.
Το 2006 εγκαινιάστηκε και ξεκίνησε να λειτουργεί το «Κέντρο
Χαρακτικών Τεχνών-Μουσείο Βάσω Κατράκη» στο Αιτωλικό.
Είναι ένα μοναδικό μουσείο, αμιγώς χαρακτικής τέχνης στην
Ελλάδα και την Ευρώπη.
Σε μια μεγάλη αίθουσά του στεγάζονται περίπου 700 εκθέματα
(προσχέδια, μικρογλυπτά, σχέδια ξυλογραφίας, λιθογραφίας, τα
βότσαλα της εξορίας κλπ.)
Η δεύτερη μεγάλη αίθουσα, μπορεί να φιλοξενήσει έργα
μεγάλων εικαστικών δημιουργών και το υπόγειο
έχει διαμορφωθεί να
λειτουργήσει ως Σχολή
Χαρακτικών Τεχνών. Δυστυχώς το Μουσείο δεν
είναι ακόμη σε πλήρη
λειτουργία.
«Η τέχνη δεν είναι παιχνίδι για αργόσχολους. Είναι
αστραπή, είναι πόνος, είναι
γέννα». Η χειρόγραφη αυτή
σημείωση της δημιουργού
υποδέχεται τους επισκέπτες
στο χώρο του Μουσείου στο
Αιτωλικό.

Η ΣΕΛΙΔΑ
ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Έργο του Α. Τάσσου “Το Κορίτσι με τα Μικρά Δέντρα” (1963)

Π

Τι γιορτάζουμε στις 8 Μάρτη;

άντα γίνονταν προσπάθειες από την άρχουσα τάξη και τους θεσμούς της να παραποιηθεί και να αφυδατωθεί η σημασία της
8ης Μάρτη, Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, προσδίδοντάς
της χαρακτήρα διασκέδασης, αλλά και αντιπαράθεσης με το άλλο
φύλο.
Το τελευταίο διάστημα ο «επιστημονικός» αποπροσανατολισμός
των συνειδήσεων των νέων γυναικών, αλλά και συνολικότερα,
επιμελώς θολώνει την ταξική ρίζα της γυναικείας ανισοτιμίας
αναδεικνύοντας πλευρές, απότοκες της βασικής αυτής αιτίας, όπως
είναι οι πολύμορφες εκφάνσεις της βίας σε βάρος των γυναικών.
Συχνά-πυκνά ακούμε, κυρίως από φεμινιστικές οργανώσεις, ότι
η πατριαρχία φταίει για όλα τα δεινά που υφίσταται η γυναίκα σήμερα.
Ποια είναι όμως η πατριαρχία;
Το πατριαρχικό κοινωνικό σύστημα στην ιστορική ανάπτυξη της
ανθρωπότητας επικράτησε στην προϊστορία.
Πατριαρχικές αντιλήψεις μπορούν να επιζούν σε όλα τα
επόμενα κοινωνικά συστήματα. Πατριαρχία όμως ως κοινωνικό
σύστημα δεν υπάρχει. Σήμερα υπάρχει ο καπιταλισμός, το τελευταίο

Η

Η θεωρία του «αγέννητου» παιδιού

λεγόμενη Ελληνική Εταιρεία Προγεννητικής Αγωγής προωθεί τη
θεωρία του «αγέννητου παιδιού» με αντιεπιστημονικές και σκοταδιστικές απόψεις.
Τι υποστηρίζει; «Το παιδί ξεκινά τη ζωή του στο μυαλό της
γυναίκας πριν καν γίνει η σύλληψη. Η ζωή και η ευτυχία του παιδιού,
καθώς και η μελλοντική του υγεία, ακόμη και δεκαετίες αργότερα
εξαρτώνται από την εγκυμοσύνη της μητέρας…..
Η μητέρα εκτός από το αίμα της περνά στο έμβρυο τις σκέψεις
της, την πνευματική τροφή….
Αν η μητέρα θέλει κορίτσι, αλλά γεννήσει αγόρι, το παιδί θα βγει
γκέι (!), γιατί η νοητική της κατάσταση δίνει στο αγόρι χαρακτηριστικά
θηλυπρέπειας (!!).
Η απίθανη αυτή επιχειρηματολογία στηρίζεται….. στην αρχαία
Κίνα που μετρούσαν την ηλικία των παιδιών από τη στιγμή της
σύλληψης, καθώς και στις πεποιθήσεις κάποιας Φυλής στην …..
Αφρική, της οποίας τα μέλη θεωρούσαν ότι η ηλικία του παιδιού
ξεκινάει από την ώρα που η γυναίκα συλλαμβάνει την ιδέα (!) να
κάνει παιδί.

Σ

εκμεταλλευτικό κοινωνικο-οικονομικό σύστημα, που από τη
γυναικεία εργατική δύναμη κερδίζει πολλαπλάσια.
Στις 8 Μάρτη δεν γιορτάζουμε οι γυναίκες γενικά επειδή είμαστε
γυναίκες.
Γιορτάζουμε τους αγώνες των εργαζομένων γυναικών για την
κοινωνική ισοτιμία των δύο φύλων.
Γιορτάζουμε τους αγώνες για τη χειραφέτηση της γυναίκας από
κάθε μορφής καταπίεση.
Προσωρινές κατακτήσεις και τυπική ισότητα νόμου έχουμε
γνωρίσει. Όμως, ούτε η ζωή, ούτε η νοοτροπία άλλαξε ουσιαστικά.
Κι’ αυτό γιατί η υλική βάση της ανισοτιμίας των γυναικών
διατηρείται, γεγονός που στηρίζει το εποικοδόμημα των αντιλήψεων
σε βάρος των γυναικών. Μόνον όταν επικρατήσουν οι σοσιαλιστικές
σχέσεις παραγωγής μπορούν να επιδράσουν στην κοινωνική
συνείδηση, ώστε να διαμορφωθούν νέες αξίες και ήθη και να μπουν
οι βάσεις για την οριστική εξάλειψη της φυλετικής καταπίεσης και της
ταξικής εκμετάλλευσης.

Τρία βίντεο με αυτό το περιεχόμενο της εν λόγω εταιρείας
εγκρίθηκαν εν έτει 2022 (!) από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής, που υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας για να προβληθούν
στους μαθητές των Γυμνασίων στα πλαίσια του προγράμματος:
«Προγεννητική Αγωγή, προετοιμασία για την ΣεξουαλικότηταΓονιμότητα-Γονεϊκότητα, μια αδιαχώριστη ενότητα».
Μετά φυσικά από τις αντιδράσεις εκπαιδευτικών, γονιών και
επιστημόνων το σχετικό πρόγραμμα, αποσύρθηκε.
Μένει όμως το ερώτημα, μέχρι πού μπορούν να φτάσουν στην
προσπάθειά τους να χειραγωγούν τις συνειδήσεις νέων ανθρώπων.
Υπενθυμίζουμε ότι το 2019 είχε προηγηθεί η Ιερά Σύνοδος που
καθιέρωσε την ημέρα του «αγέννητου παιδιού» θέλοντας να δηλώσει
την αντίθεσή της στις αμβλώσεις.
Τα σχόλια δικά σας. Εμείς θα επιμένουμε: Αγώνας ενάντια σε
κάθε οπισθοδρόμηση της επιστήμης και σκέψης. Αγώνας για ζωή
με δικαιώματα.

ΣΑΠΙΛΑ

άπιες αξίες μιας κοινωνίας που σαπίζει.
Οι παθογένειες ενός κοινωνικού συστήματος εκμετάλλευσης
και καταπίεσης που ζούμε, δεν έχουν τέλος.
Οι εγκληματικές πράξεις σε βάρος κυρίως γυναικών και ανήλικων
παιδιών, δεν αναπτύσσονται σε κοινωνικό κενό, αλλά στο έδαφος των
αντιδραστικών αναχρονιστικών απόψεων για την κοινωνική θέση
της γυναίκας. Αναπτύσσονται στο βωμό του κέρδους αποφέροντας
τεράστια κέρδη σε επιχειρήσεις, σε κράτη, σε κυκλώματα πορνείας,
παράνομης ή «νόμιμης».
Γυναίκες και ανήλικα παιδιά που μπλέκουν σ’ αυτά τα δίκτυα,
πέφτουν θύματα της πιο κραυγαλέας μορφής εμπορευματοποίησης
και εκμετάλλευσης του ανθρώπινου σώματος, μιας σοβαρής

παθογένειας που γέννησαν και γεννούν οι ταξικές εκμεταλλευτικές
κοινωνίες με οικονομικές πολιτικές, και κοινωνικές αιτίες.
Παλιές και νέες μορφές βίας και κακοποίησης, λεκτικής και
σωματικής, βιασμοί, εκβιασμοί, πορνεία, ανάρτηση φωτογραφιών
και βίντεο προσωπικών στιγμών στο διαδίκτυο κλπ.
Όλα γεννιούνται και αναπαράγονται μέσα από την κοινωνία, το
οικογενειακό περιβάλλον, το σχολείο, το πανεπιστήμιο, αλλά και μέσα
από όλες τις δομές της κοινωνίας.
Η πραγματική «ασπίδα προστασίας» για κάθε γυναίκα, για κάθε
άνθρωπο χτίζεται στο συλλογικό αγώνα για μια κοινωνία χωρίς
εκμετάλλευση και καταπίεση.
Παλεύουμε για μία ζωή στο ύψος των ονείρων μας.
επιφυλλίδα του ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ
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15 Μαρτίου 1944:
Το Μπλόκο της Καλογρέζας
Το μπλόκο της Καλογρέζας (Ν. Ιωνία) ήταν το πρώτο από μια
σειρά μπλόκα σε Αθήνα και Πειραιά που πραγματοποιήθηκαν σε
εργατικές, φτωχές και προσφυγικές συνοικίες.
Οι εργάτες στα λιγνιτωρυχεία της Καλογρέζας, κάτοικοι της Ν.
Ιωνίας και του γειτονικού Ηρακλείου, που αριθμούσαν γύρω στα
1800 άτομα, αποτελούσαν έναν πολύ καλά οργανωμένο κλάδο εργατών με πλούσια αγωνιστική πείρα. Μαζί με τους βιομηχανικούς
εργάτες της Νέας Ιωνίας ήταν μαχητική δύναμη συνολικά του ΕΑΜικού αγώνα, έδρασαν με απεργίες, κινητοποιήσεις για τη βελτίωση της ζωής, για λαϊκά συσσίτια κλπ. Γιατί βλέπετε σ’ όλη τη
διάρκεια της κατοχής συνυπήρχε το κοινωνικό περιεχόμενο του
λαϊκού αγώνα με το εθνικοαπελευθερωτικό. Παράλληλα με λευκές απεργίες, που σαμποτάριζαν την παραγωγή λιγνίτη, οι ανθρακωρύχοι βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή του αγώνα στις αρχές του
1943 για να ματαιωθεί η πολιτική επιστράτευση χιλιάδων Ελλήνων, ενώ στην απεργία συμπαράστασης προς τους εργαζόμενους
στο τραμ το Σεπτέμβρη του 1943 έδωσαν τους τρεις πρώτους νεκρούς από τα βόλια της χωροφυλακής. Δεν ήταν επομένως τυχαία
η επιλογή του μπλόκου από τους Γερμανούς ναζιστές και τους ντόπιους φασίστες συνεργάτες τους.
Η αφορμή για να χτυπήσουν οι ναζί και οι ντόπιοι συνεργάτες
αυτό το μαχητικό αντιστασιακό κίνημα δόθηκε όταν οι εργάτες των
λιγνιτωρυχείων, στις 14 Μαρτίου 1944, κατέθεσαν σειρά αιτημάτων προς τη διοίκηση των ορυχείων. Το απόγευμα της ίδιας μέρας
ο Υπουργός Εσωτερικών Ταβουλάρης σε σύσκεψη με τις ηγεσίες
της Χωροφυλακής, των Ταγμάτων Ασφαλείας και το Γερμανό τοποτηρητή αποφάσισαν τη διενέργεια ερευνών και συλλήψεων «εν
τω Συνοικισμώ Καλογραίζης και των πέριξ αυτού μικροσυνοικισμών την επομένην ημέραν».
Όπως και έγινε, με μαζική όμως θηριωδία από τους συνεργάτες
των Γερμανών, την οποία οι Γερμανοί κατά κύριο λόγο παρακολουθούσαν.

ΚΙ ΑΛΛΟΣ
«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ» ΤΟΥ ΕΦΚΑ
Με τη διαδικασία της ονομαστικής ψηφοφορίας ψηφίστηκε στις
16 Μάρτη το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας με τον τίτλο
«Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού ΕΦΚΑ και άλλες επείγουσες
διατάξεις». Όπου βέβαια εκσυγχρονισμός για την κυβέρνηση είναι
η λειτουργία του Οργανισμού με κριτήρια «αγοράς» στο πλαίσιο
της μετατροπής της Κοινωνικής Ασφάλισης σε χρηματοοικονομικό προϊόν. Ένα βήμα ακόμα πιο κοντά στην απαλλαγή κράτους
και εργοδοσίας από την υποχρέωση συμμετοχής στην Κοινωνική
Ασφάλιση.
Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, όπως:
• Η παράδοση ολόκληρης της τεράστιας περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων, αξίας πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, που
προέρχεται από τις θυσίες των εργαζομένων και αποτελεί εγγύηση για την καταβολή των συντάξεων, στις τσέπες των επιχειρηματικών ομίλων προς ...«αξιοποίηση», για την ενίσχυση των επενδύσεων και της καπιταλιστικής ανάκαμψης. Αυτό θα γίνει μέσω της
δημιουργίας ανώνυμης εταιρείας με μέτοχο τον ΕΦΚΑ, ο οποίος
όμως δεν θα έχει λόγο στη διοίκησή της, όπου και εκεί το πρώτο
λόγο θα τον έχουν οι μάνατζερ. Κάτι αντίστοιχο βέβαια είχε προβλέψει και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ από το 2016 με αντίστοιχη εκχώρηση σε τράπεζες και εταιρείες real estate, μέσω της Διεύθυνσης
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Το επόμενο πρωί λοιπόν, στις 15 Μαρτίου, μεγάλες δυνάμεις
της Χωροφυλακής και των Ταγματασφαλιτών από όλη την Αθήνα
κύκλωσαν τη Νέα Ιωνία και την Καλογρέζα. Μπούκαραν σε σπίτια τρομοκρατώντας γυναίκες και παιδιά, μάζεψαν τους άνδρες
που ξεκίναγαν για την πρωινή βάρδια στα εργοστάσια, λεηλάτησαν σπίτια και μαγαζιά. Στα λιγνιτωρυχεία, την ώρα που σχολούσε
η νυχτερινή βάρδια, μάζεψαν όλους τους εργάτες που έβγαιναν
από τις στοές. Συνελήφθησαν πάνω από 300 άτομα, 150 αγωνιστές
παραδόθηκαν στους Γερμανούς και 50 οδηγήθηκαν στην Ειδική
Ασφάλεια. Από μια λίστα εξήντα ανθρακωρύχων, εκτελέστηκαν 22
άνδρες επιτόπου, στο ρέμα του Ποδονίφτη, από τους συνεργάτες
των Γερμανών. Ήταν όλοι μέλη και στελέχη του ΕΑΜ. Η πόλη θρήνησε τα παιδιά της. Όσοι οδηγήθηκαν στην ασφάλεια, άνδρες και
γυναίκες βασανίσθηκαν φρικτά.
Στη στήλη που στήθηκε στη μνήμη τους, μαζί με τα ονόματα των
ηρώων διαβάζει κανείς τους στίχους του Γιάννη Ρίτσου: «Στην
Καλογρέζα σαν περνάς ξέγνοιαστε εσύ διαβάτη, με ευλάβεια
πρέπει να πατάς, γιατί σε τούτα τα λιθάρια έπεσαν για τη λευτεριά 22 παλικάρια».

Αξιοποίησης Ακινήτων που είχε συγκροτήσει.
• Η πρόσληψη υψηλόμισθων (αποδοχές άνω των 8.000 ευρώ)
μάνατζερ στις θέσεις των διευθυντών και γενικών διευθυντών, με
ειδίκευση στη διαδικασία της ιδιωτικοποίησης, η οποία θα πιστοποιείται και με σχετική συνέντευξη για τις ικανότητές τους.
• Η τρομοκρατία και αστυνομοκρατία σε βάρος των εργαζομένων του ΕΦΚΑ, σε συνδυασμό με τη στοχοποίησή τους και την
καλλιέργεια «κοινωνικού αυτοματισμού» σε βάρος τους, με τη
δημιουργία μονάδας εσωτερικών υποθέσεων και τη λειτουργία
πειθαρχικών συμβουλίων, με την κυβέρνηση να προσπαθεί να
τους δείξει ως υπεύθυνους για την ταλαιπωρία που υφίστανται οι
ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι.
Όμως αυτός που φταίει για την καθυστέρηση των συντάξεων είναι ο ίδιος που ευθύνεται για το γεγονός ότι κάθε φορά που βρέχει
πνίγεται ο κόσμος, κάθε φορά που χιονίζει εγκλωβίζεται και κάθε
φορά που πιάνει φωτιά καίγεται. Είναι αυτός που διαχρονικά αρνείται τις προσλήψεις προσωπικού και την έγκαιρη εγκατάσταση
της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής (λογισμικό κλπ). Είναι
το αστικό κράτος, κράτος εχθρικό για το λαό και τις ανάγκες του,
αλλά επιλεκτικά πολύ ικανό να οδηγήσει στην ιδιωτική ασφάλιση,
που σημαίνει ασφάλιση σύμφωνα με το μέγεθος της τσέπης του
καθενός.
Αυτή η απαξίωση στοιχειωδών παροχών δείχνει ότι τα όρια αυτού του σάπιου συστήματος έχουν ξεπεραστεί προ πολλού.

Διαχείρηση πανδημίας - νέο ΕΣΥ
Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς ότι η διαχείριση της
πανδημίας στη χώρα μας από την κυβέρνηση της ΝΔ δεν αποτελεί
παραφωνία ούτε ανικανότητα. Η κυβέρνηση κινήθηκε και κινείται
πιστά στο δρόμο που θεωρεί την υγεία του λαού κόστος αλλά και
πεδίο κερδοφορίας για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Γι’ αυτόν
το λόγο άφησε σχεδόν αβοήθητα τα νοσοκομεία, ενώ ο ιδιωτικός
τομέας κυριολεκτικά οργίαζε και αποθέωσε την έννοια της ατομικής ευθύνης σε όλη την περίοδο της πανδημίας. Για την υπερμετάδοση του ιού, κατά την κυβέρνηση, δεν έφταιξε ποτέ ότι τα μέτρα πρόληψης και προστασίας στους μεγάλους χώρους δουλειάς,
εργοστάσια, αποθήκες, σουπερμάρκετ κοκ ήταν ανύπαρκτα γιατί
σημαίνουν κόστος από πλευράς εργοδοσίας. Δεν έφταιξε ποτέ το
γεγονός ότι τα ΜΜΜ παρέμειναν με τα ίδια λιγοστά δρομολόγια
και τους ανθρώπους τον έναν επάνω στον άλλον γιατί…δε γεννάμε λεωφορεία. Δεν έφταιξαν ποτέ τα σχεδόν 30άρια τμήματα στα
σχολεία γιατί περισσότερες αίθουσες και περισσότεροι δάσκαλοι
σημαίνουν κόστος και άλλωστε όπως απέδειξε και η υποταγμένη
στο κυβερνητικό αφήγημα επιστήμη, τι 15 τι 27 μαθητές στην τάξη, το ίδιο κάνει.
Αντιθέτως, κατά την κυβέρνηση,
φταίνε οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί που από 1ης Σεπτέμβρη βρίσκονται εκτός ΕΣΥ και
κινδυνεύουν μάλιστα και με
οριστική απόλυση. Ταυτόχρονα, εμείς οι εμβολιασμένοι επιστρέφουμε με θετικό
τεστ στη δουλειά μετά από
5 ημέρες χωρίς κανένα πρόβλημα κατά την κυβέρνηση.
Πρωτόκολλα λάστιχο, που ξεχειλίζουν αντιεπιστημονικότητα και
αντιφάσεις, μπερδεύουν, συσκοτίζουν
το ζήτημα και δίνουν αφορμή και δικαιολογία στους αντιεμβολιαστές να αναπτύσσουν τις
απαράδεκτες απόψεις τους, επηρεάζοντας μάλιστα και αρκετό κόσμο. Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας
(ΟΕΝΓΕ) πρωτοστάτησε στο να συνειδητοποιηθεί η αναγκαιότητα
του εμβολιασμού ως ένα αλλά, όχι το μοναδικό όπλο, για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Χωρίς αμφιβολία κάθε υγειονομικός θα
έπρεπε να συνειδητοποιεί την αναγκαιότητα του εμβολιασμού, παρόλα αυτά, η διαθεσιμότητα και η ενδεχόμενη απόλυση όχι μόνο
δε βοήθησαν στον έλεγχο της ενδονοσοκομειακής διασποράς,
αλλά στέρησαν από το σύστημα χιλιάδες συναδέλφους που παρείχαν πολύτιμη βοήθεια. Είναι φανερό ότι ο βαθύτερος στόχος είναι
το χτύπημα των σταθερών εργασιακών σχέσεων και της μόνιμης
δουλειάς. Με πρόσχημα την πανδημία πάρθηκαν βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα, επιχειρήθηκε να τρέξουν γρήγορα μια σειρά αντεργατικές μεταρρυθμίσεις.
Το «νέο ΕΣΥ» που ετοιμάζουν φτιάχνεται με τη ίδια αντιλαϊκή
συνταγή, πιο πικρή όμως απ’ ότι παλαιότερα για το λαό και τους
εργαζόμενους. Παρά τις ήδη ελλιπείς υποδομές, το νέο σχέδιο
προβλέπει συγχωνεύσεις δομών και κλείσιμο νοσοκομείων με
πρόσχημα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το σύστημα και την ανάγκη επίλυσής τους. Αντίστοιχο ψαλίδισμα ζήσαμε
και πριν περίπου 10 χρόνια όταν έκλεισαν 13 νοσοκομεία γιατί
δεν παρουσίαζαν υψηλή πληρότητα και άρα κατά την κυβέρνηση δεν χρειάζονταν. Μεταξύ αυτών που έκλεισαν τότε ήταν και το
νοσοκομείο Λοιμωδών στην Αθήνα ή το Νοσοκομείο Νοσημάτων
Θώρακος στην Πάτρα, νοσοκομεία κατεξοχήν για την αντιμετώπιση μιας πανδημίας που προκαλεί αναπνευστική λοίμωξη. Ήδη
το έδαφος αρχίζει να προετοιμάζεται από διάφορους πρόθυμους,
πριν ακόμα νομοθετήσει η κυβέρνηση. Τέτοιο παράδειγμα είχαμε

στη Δυτική Μακεδονία όπου σε μελέτη του ο Δήμος Κοζάνης προτείνει, ούτε λίγο ούτε πολύ, να δημιουργηθεί ένα νοσοκομείο στην
περιοχή και τα 5 υπάρχοντα να μετατραπούν σε ΜΗΝ (Μονάδες
Ημερήσιας Νοσηλείας), κάτι που συνιστά σοβαρή υποβάθμιση για
την περιοχή. Πριν μερικές ημέρες, στις μεγάλες εξάρσεις της πανδημίας είδαμε δεκάδες ανθρώπους να περιμένουν σε καρέκλες
και ράντζα γιατί δεν υπήρχε κενό κρεβάτι για να κάνουν εισαγωγή
στο νοσοκομείο. Ποιος μπορεί να πει σ’ αυτούς τους ανθρώπους
ότι πρέπει να γίνουν περαιτέρω συγχωνεύσεις και όχι ενίσχυση
στο σύστημα;
Το «νέο ΕΣΥ» θα εντάξει στους κόλπους του ακόμα περισσότερο
τον ιδιωτικό τομέα μέσω των περίφημων Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Ήδη εμπλέκονται στη λειτουργία
του συστήματος υγείας σε διάφορους τομείς, καθαριότητα, φύλαξη, σίτιση. Τώρα θα κληθούν να διαχειριστούν, να λειτουργήσουν
υπάρχουσες δομές του ΕΣΥ, είτε να αναπτύξουν άλλες κάνοντας
επενδύσεις. Επενδύσεις που θα πληρώσει είτε το κράτος είτε
άμεσα οι ασθενείς, σε κάθε περίπτωση δηλαδή ο λαός, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι κοκ. Σε κάθε περίπτωση όμως υπηρεσίες
αναγκαίες για το λαό θα αναπτύσσονται ή θα συρρικνώνονται ανάλογα με το πόσο κερδοφόρα είναι η
επένδυση ανεξαρτήτως αν χρειάζονται η
όχι. Τι θα συμβαίνει άραγε, όταν αυτές
οι δυο συνθήκες δεν ταυτίζονται;
Πριν λίγες μέρες προχώρησε το
σχέδιο σύμπραξης με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)
που είχε κυρωθεί το 2018
επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και
προβλέπει την ίδρυση παιδιατρικού νοσοκομείου στη
Θεσσαλονίκη ως ΝΠΙΔ, που
θα λειτουργεί με τους δικούς
του όρους, θα έχει CEO κοκ. Βεβαίως δεν πρόκειται για εφεύρημα
της κυβέρνησης της ΝΔ. Έχει προηγηθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με το νοσοκομείο
Σαντορίνης, επίσης ΝΠΙΔ, που ανήκει στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ) και μάλιστα ο τότε
πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας το είχε χαρακτηρίσει κόσμημα και ως
προς τον τρόπο λειτουργίας.
Στην επόμενη μέρα για το σύστημα υγείας ετοιμάζουν τον ΕΟΠΥΥ αγοραστή υπηρεσιών υγείας, όπως δηλαδή μια ασφαλιστική
εταιρεία. Μόνο που δεν λένε στο λαό ότι σε αυτήν την περίπτωση
ισχύει το «ό,τι πληρώνεις παίρνεις». Οι παρεχόμενες υπηρεσίες
δηλαδή θα είναι αντίστοιχες με τις εισφορές που κατέβαλε ο εργαζόμενος. Και μπορεί να μιλούν για ισότιμη πρόσβαση για όλους, δε
λένε όμως ότι αυτή η πρόσβαση αφορά ένα βασικό πακέτο υπηρεσιών, στοιχειωδών, ενώ αφήνει απέξω εξειδικευμένες θεραπείες,
διαγνωστικές εξετάσεις, μεγάλο κομμάτι της σύγχρονης ιατρικής.
Για τέτοιες υπηρεσίες θα απαιτείται να πληρώσει κανείς πολλά ή
ακόμα χειρότερα να έχει χρυσοπληρώσει κάποιο ιδιωτικό ασφαλιστικό συμβόλαιο. Άλλωστε ο εκπρόσωπος των ασφαλιστικών
εταιρειών σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε πριν κάποιους
μήνες για το νέο ΕΣΥ δε δίστασε να πει ότι δε γίνεται δημόσια και
ιδιωτική ασφάλιση να αλληλοκαλύπτονται, εννοώντας πως πρέπει
να σταματήσουν να παρέχονται από το κράτος σειρά υπηρεσιών.
Για όλους αυτούς τους λόγους χρειάζεται σήμερα περισσότερο
από ποτέ συμπόρευση και αγώνας όλου του λαού, των εργαζόμενων, των συνταξιούχων με το ταξικό εργατικό κίνημα με τα αιτήματα που έθεσε και το πρωτοπόρο κομμάτι των υγειονομικών,
για να σταματήσουμε την αντιλαϊκή λαίλαπα, για να ξημερώσουν
καλύτερες μέρες.
Γιάννης Γαλανόπουλος,
ορθοπεδικός, μέλος ΕΓ της ΟΕΝΓΕ
επιφυλλίδα του ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ
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Τα βιβλ για μας και του
Το νέο μυθιστόρημα της Δόμνας Κατσαμάκη πραγματεύεται την αγάπη, τον έρωτα, τη μοναξιά και
τη φιλία. Η ιστορία του εκτυλίσσεται σε μια σκοτεινή και «άσπλαχνη» πόλη, η πραγματικότητα της
οποίας κρύβεται πίσω από πολλές μεταμφιέσεις.
Οι σχέσεις των ανθρώπων που κατοικούν στην πόλη αυτή δοκιμάζονται από τη σκληρότητα και το
μίσος. Πίσω τους βρίσκονται αναρίθμητοι βαθιά πληγωμένοι κόσμοι…
Και στο κέντρο όλων στέκει το σπίτι των «Πέντε Ιτιών». Εκεί, παρατηρούμε τη φωτογραφία στο
παράθυρο, με τον πατέρα να φοράει το παντελόνι με τις τιράντες και να κρατάει ένα μωρό στην
αγκαλιά του και τη μητέρα να τους τραβάει με το φακό και να γελάει.
Και προχωράμε…

«Εμπρός της Γης οι κολασμένοι,
της πείνας σκλάβοι εμπρός, εμπρός.»
Ευγένιος Ποττιέ, Ιούνης 1871
Το πρωτόγνωρο στη σύντομη άνοιξη της Κομμούνας πολιτικό έργο, τα μέτρα που θέσπισε,
κάποια από τα οποία έθιγαν βαθιά τα ταξικά συμφέροντα των αστών, αλλά και η αυταπάρνηση των αγωνιστών της δε θα μπορούσαν να υπάρξουν, αν δεν αντλούσαν την πίστη τους από
το πιο προωθημένο ιδανικό της ανθρωπότητας: Την απελευθέρωση της εργατικής τάξης, για
ένα καλύτερο μέλλον όλων των εργαζόμενων.
Μαζί με την απελευθέρωσή της από την υλική εκμετάλλευση, η εργατική τάξη χρειαζόταν,
όμως, να απελευθερωθεί και πνευματικά. Να βγει από την πολιτιστική καθυστέρηση που την
είχαν καταδικάσει οι εκμεταλλευτές της, να απαλλαγεί από προκαταλήψεις και δόγματα του
παρελθόντος, να απαγκιστρωθεί από την ιδεολογική επιρροή της αστικής τάξης, κατανοώντας τη θέση και τα συμφέροντά της στην κοινωνία.
Έτσι, η σημαντικότερη συμβολή της Κομμούνας στον πολιτισμό είναι ότι ανάγγειλε μια νέα τέχνη, γεμάτη δύναμη και επαναστατική αισιοδοξία, που στο επίκεντρό της έχει τον εργαζόμενο
άνθρωπο και την πάλη του για μια κοινωνία χωρίς ταξική εκμετάλλευση.
Η έκδοση αυτή είναι αφιερωμένη σε αυτούς τους γενναίους μαχητές της πένας, που –είτε ως επαναστάτες Κομμουνάροι είτε ως ευαίσθητοι στα μηνύματα της εποχής τους δημιουργοί– δεν υπολόγισαν τις επιπτώσεις της στάσης τους στους ίδιους και στο έργο τους και
ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις του καιρού τους.
Η έκδοση συνοδεύεται από μουσική συλλογή με τίτλο Τα τραγούδια από τον “καιρό των κερασιών”. Μπορείτε να την κατεβάσετε με την
μέθοδο του κωδικού QR που θα βρείτε στο εξώφυλλο του βιβλίου.

Τέσσερις μαθητές της Α΄ Γυμνασίου, τέσσερις διαφορετικοί μεταξύ τους χαρακτήρες –η
Αντωνία, η Ειρήνη, ο Αλέκος και ο Χάρης– πρωταγωνιστούν σε ένα κυνήγι θησαυρού,
λίγο διαφορετικό από τα συνηθισμένα… Πρόκειται για ένα θησαυρό του παππού, αλλά
κανείς δεν ξέρει τι είναι. Η αναζήτηση των παιδιών θα ξεκινήσει από μια τυχαία ανακάλυψη μιας φωτογραφίας, η οποία θα τα οδηγήσει σε μια μεγάλη περιπέτεια στους δρόμους της Καλαμάτας! Θα καταφέρει άραγε η αποφασισμένη αυτή παρέα ν’ ανακαλύψει
το μυστικό που κρύβεται στη φωτογραφία;
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