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ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Παραμονές των γιορτών συνταξιούχοι και εργαζόμενοι βρισκόμα-
στε αντιμέτωποι με συνθήκες που κάνουν ακόμα πιο δύσκολη τη ζωή 
μας και βάζουν επιτακτικά την ανάγκη ο καθένας από εμάς να πάρει 
θέση στους αγώνες που αναπτύσσονται μέσα από το οργανωμένο, 
αγωνιστικό, συνταξιουχικό και ταξικό εργατικό κίνημα. 

Συντάξεις και μισθοί που είναι καθηλωμένοι για χρόνια, εξαϋλώ-
νονται από την ακρίβεια και την εκτόξευση της τιμής του ρεύματος, 
των καυσίμων, των τροφίμων και τα πανωτόκια που έχουν φορτώσει 
οι τράπεζες στα δάνεια.  Η κατάσταση αυτή δεν αντιμετωπίζεται με κα-
λάθια, κουπόνια και δωροεπιταγές, αλλά με ουσιαστικές αυξήσεις σε 
μισθούς και συντάξεις,  κατάργηση των φόρων στα προϊόντα λαϊκής 
κατανάλωσης και στην ενέργεια.

Ειδικότερα για να αντιμετωπιστεί το μεγάλο κύμα των αυξήσεων 
στην ενέργεια επιβάλλεται η σύγκρουση με την πολιτική της απελευ-
θέρωσης της ενέργειας, της απολιγνιτοποίησης και τα Χρηματιστήρια 
της Ενέργειας, που διαχρονικά υπηρέτησαν με συνέπεια όλες οι κυ-
βερνήσεις, και της  ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. 

Τελευταία πολύς λόγος γίνεται για την  «επανακρατικοποίηση» της 
ΔΕΗ που προπαγανδίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, και που ουσιαστικά είναι άλλη μια 
κοροϊδία σε βάρος του λαού. Δεν ξεχνάμε πως όταν ήταν κυβέρνηση 
έβαλε τη δική του σφραγίδα στην απελευθέρωση – ιδιωτικοποίηση 
της ενέργειας με συγκεκριμένες ενέργειες που αναλυτικά αναφέρο-
νται σε άρθρο της επιφυλλίδας.

Η κυβέρνηση αξιοποιώντας την άθλια κατάσταση που έχει δια-
μορφωθεί στα δημόσια νοσοκομεία, από όλες τις κυβερνήσεις, με 
τις τεράστιες ελλείψεις σε γιατρούς, νοσηλευτές, υποδομές και εξο-
πλισμό, προχώρησε στο επόμενο μεγάλο αντιλαϊκό βήμα. Με το νόμο 
που ψήφισε για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη, παρά την καθολική 
απόρριψή του από τους υγειονομικούς, εργατικά σωματεία και φο-
ρείς, εμπορευματοποιεί ακόμα περισσότερο τις υπηρεσίες Υγείας και 
βάζει το λαό να πληρώνει ακόμα περισσότερα, κι απ’ αυτά που δεν 
έχει, για την υγεία του και την περίθαλψή του.

Χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους 
από τα ληστρικά επιτόκια δανεισμού, τις νέες αυξήσεις τους και το 
άθλιο νομοθετικό πλαίσιο που διαμόρφωσαν η σημερινή και οι προ-
ηγούμενες κυβερνήσεις. Την ίδια στιγμή  τράπεζες,  funds και διά-
φορα  μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια βλέπουν «ευκαιρίες» για κέρδη 
και προχωρούν σε χιλιάδες (50.000 περίπου για το 2022) πλειστηρια-
σμούς λαϊκών σπιτιών.

Μεγάλοι κίνδυνοι για το λαό και τη χώρα απορρέουν από την 
ολοένα μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο της Ουκρανί-
ας. Συμμετέχει στις κυρώσεις, με την αποστολή πολεμικού εξοπλι-
σμού, με την αξιοποίηση των βάσεων από τη Σούδα έως την Αλε-
ξανδρούπολη, με αποστολή διμοιρίας αντιαρματικών στη Βουλγαρία 
απέναντι στη Ρωσία κ.λπ. Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες. Οι 

δικαιολογίες της, ότι έτσι θα ενισχυθεί η χώρα κατά της Τουρκίας, 
αποδείχθηκαν στην πράξη αβάσιμες. Επίσης βαριές ευθύνες έχουν 
ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, που εκτός των άλλων ψήφισαν μαζί με τη ΝΔ 
στο Ευρωκοινοβούλιο μία ακόμα ενίσχυση της ΕΕ προς την κυβέρ-
νηση Ζελένσκι. Ακόμα, ψήφισαν την ένταξη της Φινλανδίας και της 
Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Έτσι έριξαν κι άλλο λάδι στη φωτιά του πολέμου, 
συμβάλλουν στην κλιμάκωση, διαμορφώνουν συνθήκες γενίκευσής 
του. Όλο και μεγαλώνει ο κίνδυνος η χώρα, συνολικά ή μόνο οι βά-
σεις, να γίνει στόχος αντιποίνων και να βρεθεί μπλεγμένη σε μια γενι-
κευμένη πολεμική σύγκρουση, που δεν θα αφορά τα κυριαρχικά μας 
δικαιώματα.

Σε αυτό το ζοφερό περιβάλλον ο ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ δεν μένει παρα-
τηρητής. Παίρνει θέση στο «ιερό πεζοδρόμιο» του αγώνα και διεκ-
δικεί στο ακέραιο το πλαίσιο αιτημάτων της ΣΕΑ. Μετά τις μαζικές συ-
γκεντρώσεις (παναττική και περιφερειακές) που έγιναν τον Οκτώβρη, 
συνεχίζουμε τις αγωνιστικές πρωτοβουλίες, για να δώσουμε απάντη-
ση στην κυβερνητική κοροϊδία περί αυξήσεων και διεκδικούμε ουσι-
αστικές αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις και αξιοπρεπείς υπηρεσίες 
Υγείας.  Το πρόγραμμα των περιφερειακών συλλαλητηρίων ξεκίνησε 
στις 7 Δεκεμβρίου  από τη Λάρισα και  ολοκληρώθηκε στις 12 Δεκεμ-
βρίου με παναττικό συλλαλητήριο στην πλατεία Κλαυθμώνος. 

Στηρίζουμε τις αγωνιστικές πρωτοβουλίες που παίρνει το ταξι-
κό εργατικό κίνημα. Συμμετέχουμε στα συλλαλητήρια που οργανώ-
νουν Ομοσπονδίες και Συνδικάτα το Σάββατο 17 Δεκέμβρη σε Αθή-
να και Θεσσαλονίκη. Μπροστά στην επίθεση στο λαϊκό εισόδημα, την 
ακρίβεια, τη φοροληστεία, την περικοπή των δαπανών σε Υγεία και 
Παιδεία, οι εργαζόμενοι διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς, υπο-
γραφή Συλλογικών Συμβάσεων, ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης 
της ακρίβειας και της ενεργειακής φτώχειας, μπλόκο στο ξεσπίτω-
μα από τους πλειστηριασμούς πρώτης - κύριας κατοικίας.

Ταυτόχρονα διεκδικούμε την επίλυση των επί μέρους ζητημάτων 
που αφορούν τους συνταξιούχους της ΔΕΗ, όπως την παράλληλη σύ-
νταξη για τους μηχανικούς, την απόδοση των αναδρομικών από τα 
ειδικά επιδόματα, την άμεση απονομή της Επικουρικής κλπ., ενώ πα-
ράλληλα συνεχίζουμε την πολιτιστική – μορφωτική δράση του Συλ-
λόγου. 

Για τον ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ, όπως λέμε και στο σύνθημα της τσάντας 
που σας στέλνουμε, η ελπίδα παραμένει ζωντανή και δυναμώνει όσο 
δυναμώνουν οι αγώνες μας.

Καλές Γιορτές
Καλή Υγεία και Καλούς Αγώνες
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Εδώ και 14 χρόνια οι συνταξιούχοι έχουν να δουν αυξήσεις στις 
πετσοκομμένες συντάξεις τους. Με τις ληστρικές περικοπές που έγιναν 
στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, από τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, ΝΔ 
και ΣΥΡΙΖΑ, απομειώθηκαν οι συντάξεις μας έως και 60%, συνυπολο-
γιζοντας και τις περικοπές στην Επικουρική σύνταξή μας.

Στην τριετία που πέρασε, με την Ν.Δ στην κυβέρνηση, είχαμε πλει-
άδα νόμων που αφαίρεσαν δικαιώματα και κατακτήσεις των συνταξι-
ούχων και εργαζομένων, όπως περιστολή του δικαιώματος του συ-
νέρχεσθαι, των συλλαλητηρίων, των συγκεντρώσεων - πορειών, της 
απεργίας, της ελεύθερης συνδικαλιστικής δράσης και πολλά άλλα.

Η κυβέρνηση της ΝΔ κατήργησε ακόμα και αυτό το πενιχρό επίδο-
μα που νομοθέτησε και το βάφτισε ως 13η σύνταξη η κυβέρνηση του 
ΣΥΡΙΖΑ και αντί γι’ αυτο νομοθέτησε ότι οι όποιες αυξήσεις θα είναι 
της τάξης του ‘’μέσου όρου’’ του πληθωρισμού και του ΑΕΠ. Παρόλα 
αυτά ούτε αυτό χορηγείται τα τρία τελευταία χρόνια, όπως επίσης κα-
τακρατεί και το ποσό, που πληρώνουν οι εργαζόμενοι -συνταξιούχοι, 
για την αυτοδύναμη λειτουργία των συνδικάτων τους. Στόχος της είναι 
να στραγγαλίσει την λειτουργία των συνδικάτων και την συνδικαλιστική 
δράση, για να περνά ανενόχλητα τα αντεργατικά, αντιασφαλιστικά και 
αντιλαϊκά νομοσχέδιά της.

Οι εξαγγελλόμενες αυξήσεις είναι ψίχουλα και αποτελούν ΕΜΠΑΙΓ-
ΜΟ, για συνταξιούχους και εργαζομένους και ήδη έχουν υπερκαλυ-
φθεί από τον υψηλό πληθωρισμό και την ακρίβεια στα είδη Λαϊκής 
κατανάλωσης, τα καύσιμα, την ενέργεια κλπ.

Τα Μέσα Μαζικής Εξαθλίωσης (ΜΜΕ), με τους κάθε λογής Κυβερ-
νητικούς ‘’παπαγάλους’’,  τους εργατολόγους- νομικούς και ‘’ειδικούς’’, 
μας πιπιλίζουν καθημερινά για τις αυξήσεις που θα πάρουμε από αρ-
χές του 2023. Παρουσιάζουν ψεύτικα νούμερα και πίνακες που δεν 
έχουν σχέση με την πραγματικότητα, αλλά αποτελούν γενικεύσεις και 
λογιστικές απεικονίσεις.

Οι συνταξιούχοι (και εργαζόμενοι), απαιτούμε ουσιαστικές αυξή-
σεις που να καλύπτουν έστω μέρος όλων αυτών των περικοπών, που 
έγιναν τα προηγούμενα χρόνια και όχι ελεημοσύνες και ψίχουλα, για 
να μας ξεγελούν και να παραμυθιάζουν το ευρύτερο Λαϊκό κοινό, ότι 
η Κυβέρνηση χορηγεί ‘’δήθεν’’ αυξήσεις. Μεγάλο μέρος των συνταξι-

ούχων της ΔΕΗ, αλλά και όλων των συνταξιούχων της χώρας δεν θα 
δει ούτε 1 ευρώ αύξηση, λόγω της λεγόμενης προσωπικής διαφοράς. 
Τα αναδρομικά του 11μηνου δεν θα χορηγηθούν ούτε σε αυτούς που 
έχουν κάνει προσφυγές, γιατί θα πρέπει να προσκομίσει ο καθένας την 
δικαστική απόφαση, οπότε ‘’ζήσε Μάη να φας τριφύλλι’’, όπως λέει και 
ο θυμόσοφος Λαός μας.

Εμείς ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ, να ενσωματωθεί η προσωπική διαφορά, στην 
κύρια σύνταξή μας Εθνική και Ανταποδοτική και να δοθούν ουσιαστι-
κές αυξήσεις σε όλους, που θα καλύπτουν το κόστος της σημερινής 
ζωής, συνυπολογίζοντας τον πληθωρισμό και την ακρίβεια και να χο-
ρηγηθούν τα αναδρομικά σε όλους με πολιτική απόφαση. Χωρίς προ-
απαιτούμενα.

Δυστυχώς αυτά είναι ‘’ψιλά’’ γράμματα για την κυβέρνηση, γιατί 
στόχος της είναι να διασφαλίζει τα υπερκέρδη (θεμιτά ή αθέμιτα), των 
μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και των τραστ, γιατί αυτά τα συμφέ-
ροντα υπηρετεί.

Ο μόνος δρόμος που απομένει για τους συνταξιούχους είναι η συ-
σπείρωση με το Ταξικό Κίνημα και ο αγώνας για τα δίκαιά μας, που 
αφορά όχι μόνο αυξήσεις, αλλά και τα λοιπά λαϊκά προβλήματα, όπως 
Υγεία – Παιδεία - Κατοικία - εργασιακές συνθήκες, ποιότητα ζωής κλπ, 
γιατί ό,τι αφορά τα λαϊκά στρώματα, τα παιδιά και τα εγγόνια μας, τους 
συγγενείς και φίλους μας, την κοινωνία συνολικά, αφορά και εμάς.

Σε αυτόν τον στόχο πρέπει να επικεντρωνόμαστε όλοι οι συνταξι-
ούχοι, άσχετα από ιδεοληψίες, παρατάξεις και κόμματα, άσχετα από το 
πρόσημο της κάθε κυβερνητικής διαχείρισης, γιατί αυτοί υπηρετούν 
αλλότρια συμφέροντα (δηλαδή τα συμφέροντα της πλουτοκρατίας) και 
όχι τα δικά μας συμφέροντα, που είναι ταξικά και λαϊκά, που είναι συμ-
φέροντα της τάξης μας.

ΕΝΩΜΕΝΟΙ-ΣΥΣΠΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΑΞΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΕΡΔΙΖΟΥΜΕ ΝΙΚΕΣ. 

Καλά Χριστούγεννα με Υγεία και Χαρούμενο - Νικηφόρο
το Νέο Έτος 2023. 

                                                                              Πολύβιος Τσίρκας
Πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ

Ένα καλάθι κοροϊδία, ένας ακόμη εμπαιγμός για τα λαϊκά νοικο-
κυριά, ένα καλάθι για ν’ αυξήσουν οι μεγαλέμποροι τα κέρδη τους. 
Αυτό είναι το καλάθι του νοικοκυριού.

Παρά τον… αποχαρακτηρισμό του από «καλάθι της νοικοκυ-
ράς», σε καλάθι του νοικοκυριού με τις «απαραίτητες φεμινιστικές 
αιχμές»(!) το εν λόγω καλάθι αποδείχτηκε πραγματικά κοροϊδία.

• Οι τιμές ορισμένων ειδών διατροφής έχουν αυξηθεί σχεδόν 
κατά 30% μέσα σ’ ένα χρόνο, ενώ σε ορισμένα είδη (π.χ φέτα) η 
αύξηση αγγίζει το 50%
• Το ενεργειακό κόστος είναι σημαντική συνιστώσα του κό-
στους παραγωγής, πράγμα που επιδρά άμεσα στις τιμές των 
τροφίμων.
• Ο πληθωρισμός τρέχει πάνω από 12% επίσημα.
• Το 83% των καταναλωτών δηλώνει ότι έχει μειώσει σημαντικά 
την αγορά προϊόντων, μεταξύ των οποίων και βασικά είδη.
• Το 71% των εργαζομένων δηλώνει ότι μειώνει από τα είδη 
διατροφής.
Το λεγόμενο λοιπόν «καλάθι του νοικοκυριού» δεν αλλάζει τους 

βασικούς παράγοντες του προβλήματος της ακρίβειας, τους χαμη-
λούς μισθούς, τον πληθωρισμό, τις αυξήσεις στην ενέργεια κλπ.

Στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτ’ άλλο παρά μια διαφημιστι-
κή σύμπραξη κυβέρνησης, ορισμένων μεγάλων ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 

και βιομηχανιών τρο-
φίμων.

Το «καλάθι του νοι-
κοκυριού» δεν οδήγη-
σε σε κάποια ουσιαστι-
κή μείωση των τιμών. 
Αντίθετα λειτουργεί ως 
«δωρεάν διαφήμιση» 
για τους ομίλους των ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ και τα εμπορεύματα που 
εντάσσονται μέσα σ’ αυτό το καλάθι.

Οι όμιλοι των Σ/Μ εντάσσουν κατά κύριο λόγο «στο καλάθι του 
νοικοκυριού» τα λεγόμενα «προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας» δηλ. 
φθηνότερα εμπορεύματα που παράγονται για λογαριασμό των 
ίδιων των εμπορικών αλυσίδων.

Εμείς πρέπει να απαντήσουμε: Ουσιαστικές αυξήσεις στους μι-
σθούς και στις συντάξεις. Κατάργηση της έμμεσης φορολογίας στα 
τρόφιμα και των ειδικών φόρων στην ενέργεια. Αλλά και να γίνει 
συνείδηση σ’ όλους ότι, όσο υπάρχει η καπιταλιστική ανάπτυξη και 
το κυνήγι το κέρδους θα απαιτούνται συνεχώς θυσίες από το λαό. 
Μόνο η κατάργηση της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας θα διασφαλίσει 
και την κοινωνική ευημερία.

Το καλάθι του νοικοκυριού

ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΟΙ «ΔΗΘΕΝ» ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

3ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ



Μία αντιδραστική «τομή» στη δημόσια περίθαλψη, με το νομοσχέδιο 
για τη Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ψήφισε η κυβέρνηση στις 
αρχές του Δεκεμβρίου, παίρνοντας τη σκυτάλη από προηγούμενα 
νομοθετήματα, τόσο δικά της όσο και των προηγούμενων 
κυβερνήσεων, για την ένταση της επιχειρηματικής δράσης στα 
δημόσια νοσοκομεία και συνολικά στις δομές Υγείας.
Είναι ένα νομοσχέδιο που πατάει πάνω σε υπαρκτά προβλήματα 
των δημόσιων νοσοκομείων, όσον αφορά τη στελέχωση, την 
εκπαίδευση, τους πολύ χαμηλούς μισθούς των γιατρών και άλλα, 
όχι για να τα λύσει αλλά για να τα κάνει ακόμα χειρότερα.
Δύο από τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου αφορούν τις εργασιακές 
σχέσεις των γιατρών. Πιο συγκεκριμένα και μεταξύ άλλων :

•	 στο άρθρο 7 ανατρέπεται μία βασική αρχή συγκρότησης 
του ΕΣΥ, αυτή της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης 
των γιατρών και προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης 
γιατρών με μερική απασχόληση στα δημόσια νοσοκομεία, με 
ταυτόχρονο δικαίωμα άσκησης ιδιωτικού έργου
•	 στο άρθρο 10 δίνεται η δυνατότητα στους γιατρούς, που 
ήδη υπηρετούν στο ΕΣΥ, να ασκούν ιδιωτικό έργο και εκτός 
δημόσιου νοσοκομείου

Με τα άρθρα του το νομοσχέδιο υψώνει νέα, ακόμα μεγαλύτερα 
εμπόδια  στην πρόσβαση μεγάλης μάζας ασθενών σε δωρεάν 
υπηρεσίες περίθαλψης στα δημόσια νοσοκομεία. Εξυπηρετώντας 
την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο, το νομοσχέδιο σπρώχνει τους 
νοσοκομειακούς γιατρούς να αναζητήσουν εισοδήματα στον 
ιδιωτικό τομέα και τους ασθενείς να γίνονται πελάτες για να 
μπορέσουν να εξυπηρετηθούν.
Σε συνθήκες που οι λίστες των τακτικών ιατρείων και 
χειρουργείων, των επεμβατικών και απεικονιστικών εξετάσεων 
στις δημόσιες δομές και τα νοσοκομεία, σήμερα ξεπερνούν κάθε 
όριο, η διέξοδος του ραντεβού με το γιατρό στο ιδιωτικό ιατρείο 
ή στο ιδιωτικό κέντρο θα γίνει αναγκαστικός μονόδρομος για 
χιλιάδες που θα βρεθούν στην ανάγκη.
Τα τεράστια κενά σε γιατρούς στα δημόσια νοσοκομεία, αντί να 
καλυφθούν με προσλήψεις μόνιμων γιατρών, παραπέμπεται 
η λύση τους στο εάν και εφόσον το επιλέξουν κάποιοι ιδιώτες 
γιατροί, με μερική απασχόληση. Δηλαδή, αντί το κράτος να εξα-
σφαλίσει την επάρκεια σε γιατρούς, κάνει τον «τροχονόμο» των 
κανόνων της αγοράς, που με κριτήριο το κέρδος - κάθε   μορφής 
- θα καθορίζει εάν και εφόσον καλυφθούν ορισμένες ανάγκες.
Το νομοσχέδιο που έχει ήδη απορριφθεί από σύσσωμο τον ιατρικό 
και υγειονομικό κόσμο, είναι ένας ωμός εκβιασμός για τους 
ασθενείς, που πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να 
κάνουν μια εξέταση ή ένα χειρουργείο, εξαιτίας των διαχρονικών 
ελλείψεων σε προσωπικό, εξοπλισμό, υποδομές. Παράλληλα 
εκβιάζει και τους γιατρούς να λεηλατήσουν το εισόδημα των 
ασθενών τους, αν θέλουν να ενισχύσουν το δικό τους εισόδημα.
Αυτό δηλαδή που μέχρι τώρα ήταν ανήθικο γιατί ήταν παράνομο, 
το φακελάκι, τώρα παύει ξαφνικά να είναι ανήθικο και γίνεται 
νόμιμο.
Πρόκειται για επίθεση στην κοινωνία, που βαφτίζεται «ελεύθερη 
επιλογή του ασθενή» και που ουσιαστικά οδηγεί σε μερική 
απασχόληση γιατρών, σε μερική υγεία, και μερική προστασία.
Το ξέσπασμα της πανδημίας πριν από σχεδόν τρία χρόνια φρέναρε 
προσωρινά τα σχέδια της κυβέρνησης για τη Δευτεροβάθμια 
περίθαλψη.
Και ενώ το δίδαγμα της πανδημίας για το δημόσιο σύστημα Υγείας 
θα έπρεπε να είναι η ενίσχυση όλων των μονάδων υγείας με 
μόνιμο προσωπικό, οι γενναίες αυξήσεις μισθών και η αύξηση της 
χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό, η κυβέρνηση 
επανέρχεται με αυτό το νομοσχέδιο για να ολοκληρώσει μια 
στρατηγική που εφαρμόζεται χρόνια, η οποία υποβαθμίζει τις 

παρεχόμενες παροχές υγείας και βάζει κριτήριο το μέγεθος του 
πορτοφολιού του ασθενή, στέλνοντας τον στην ιδιωτική υγεία. 
Έτσι επιβραβεύονται όσοι κερδοσκόπησαν άγρια την περίοδο 
της πανδημίας, αντί να επιβραβεύονται οι ήρωες γιατροί και 
νοσηλευτές που έδωσαν τη μάχη με αυτοθυσία.
Αλήθεια, σε τί κατάσταση θα ήταν τα υποχρηματοδοτούμενα 
και υποστελεχωμένα δημόσια νοσοκομεία αν είχε καταργηθεί 
από πριν η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση, και αν οι 
γιατροί του δημόσιου τομέα είχαν δικαίωμα να ασκούν ιδιωτικό 
έργο και στα νοσοκομεία δούλευαν ιδιώτες με σχέση μερικής 
απασχόλησης;  Την περίοδο της πανδημίας υπήρχαν γιατροί που 
δούλευαν 15 - 20 ώρες το 24ωρο για να καλυφθούν οι ανάγκες 
των ασθενών. Ειδικά στα επαρχιακά αλλά και στα νοσοκομεία 
της Αττικής, παθολόγοι και πνευμονολόγοι έκαναν υπεράριθμες 
εφημερίες στα τμήματα COVID, υπερέβαλαν εαυτόν με αυτοθυσία. 
Θα μπορούσε να γίνει αυτό αν τα απογεύματα έπρεπε να 
δουλέψουν στο ιατρείο τους; Αν έπρεπε να φύγουν άρον άρον από 
τα νοσοκομεία για να κάνουν τη βάρδιά τους στην ιδιωτική κλινική 
με την οποία συνεργάζονταν; Πόσοι γιατροί θα ζητούσαν να μην 
εκτεθούν σε ασθενείς με COVID, για να μπορέσουν να εργαστούν 
παράλληλα στον ιδιωτικό τομέα που στο μεγαλύτερο ποσοστό του 
έμεινε COVID free;
Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειώσουμε επιγραμματικά την 
τεράστια «προσφορά» (!) του ιδιωτικού τομέα στην πανδημία, ενός 
ιδιωτικού τομέα που ανεξάρτητα από τις όποιες διαφορές τους, 
όλα τα αστικά κόμματα τον προσκυνούν και επί των ημερών τους 
τον πριμοδότησαν και τον γιγάντωσαν.
Στο πρώτο κύμα της πανδημίας, όπου έγιναν πάνω από 700 
εισαγωγές COVID στο ΕΣΥ, ο ιδιωτικός τομέας αρνήθηκε να 
παραχωρήσει κάποια κλίνη. Στο δεύτερο κύμα, με περίπου 21.734 
εισαγωγές στο ΕΣΥ, ο ιδιωτικός τομέας, αφού χρηματοδοτήθηκε 
αδρά από το κράτος, διέθεσε μόλις 200 κλίνες, ενώ στο τρίτο και 
φονικότερο κύμα με 50.620 εισαγωγές στο ΕΣΥ, διέθεσε μόλις 
278 κλίνες! Στο σύνολο οι κλίνες του ιδιωτικού τομέα έμειναν κατά 
95% COVID free!! Γι’ αυτήν τη «μεγάλη» (!) συμβολή οι κλινικάρχες 
χρηματοδοτήθηκαν από την κυβέρνηση με 60 εκατομμύρια ευρώ! 
Και σε όλα αυτά μπορεί κάποιος να συνυπολογίσει την τεράστια 
κερδοσκοπία από τα διαγνωστικά τεστ, αλλά και την εκτόξευση 
των κερδών των ιδιωτικών θεραπευτηρίων από τη γιγάντωση 
της μη COVID νοσηρότητας που δεν μπορούσε να εξυπηρετηθεί 
από τα δημόσια νοσοκομεία αφού αυτά είχαν μετατραπεί σε «μιας 
νόσου».
Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Μ. Γκάγκα, δείχνοντας και τις 
βαθύτερες αντιδραστικές στοχεύσεις της κυβέρνησης, ανέφερε 
κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου πως «κάθε Έλληνας πολίτης να 
έχει επιλογή αν θέλει να πληρώσει επιπλέον ή αν θέλει να έχει άλλου 
είδους νοσηλεία να το κάνει».
Η επιλογή όμως του λαού σήμερα, δεν είναι να διαμορφωθεί 
ένα Εθνικό Σύστημα Πληρωμών Υγείας! Αλλά ένα ενιαίο κρατικό 
σύστημα που με επαρκείς υποδομές και στελεχωμένο προσωπικό 
θα του εξασφαλίζει δωρεάν την καθολική περίθαλψή του.
Γιατί η Υγεία είναι κοινωνικό αγαθό και όχι ακριβοπληρωμένο 
εμπόρευμα.
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Η  μέρα που ο ΕΛΑΣ απελευθερώνει την Αθήνα από τους ναζί κατακτητές. Πριν ακόμα προλάβουν οι 
Γερμανοί  να εκκενώσουν την πόλη, ο λαός της πρωτεύουσας από τις συνοικίες, τα εργοστάσια, τα σχολεία, 
τα υπουργεία, τα καταστήματα ξεχύνεται στους δρόμους ζητωκραυγάζοντας για την απελευθέρωσή του.

Μια τεράστια λαοθάλασσα πλημμυρίζει την πλατεία Συντάγματος, τις οδούς Πανεπιστημίου, Σταδίου, 
Ακαδημίας, το Ζάππειο, την πλατεία Ομονοίας. Με γαλανόλευκες και κόκκινες σημαίες, με τεράστια πανό 
του ΕΑΜ, με συνθήματα για μια νέα Ελλάδα, λαοκρατική, που περνούν σε όλα τα χείλη.
Οι 1.264 μέρες σκλαβιάς στο φασισμό είχαν πια τελειώσει.
 «ΛΕΥΤΕΡΙΑ! ΛΕΥΤΕΡΙΑ! Η ΑΘΗΝΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ», γράφει ο «Ριζοσπάστης» την επόμενη μέρα. «Χάθηκε το βρωμερό κουρέλι του Φασισμού απ' την 
Ακρόπολη (...) Η μπαρουτοκαπνισμένη Αθήνα, που γνώρισε την πείνα και το βόλι του κατακτητή, το στιλέτο του προδότη (...) ξεχύθηκε ζωντανή 
ανθρωποθάλασσα να διαλαλήσει τη Νίκη της (...) Διαδηλώσεις που πρώτη φορά βλέπει η Αθήνα ξεχύνονται από παντού. Απ' το Σύνταγμα ως την 
Ομόνοια (...) Και πάνω απ' όλα μια φωνή που αγκαλιάζει όλη την Αθήνα (...): Ε-Α-Μ! Ε-Α-Μ!».

«Νάτες και πάλι οι σημαίες της Καισαριανής
νάτες οι γειτονιές κατηφορίζοντας
(...) βήματα, βήματα, βήματα σαν τις σάλπιγγες της δικαιοσύνης
βήματα σαν τα τύμπανα της ελπίδας
είμαστε πολλοί, είμαστε όλοι
βήματα που βαδίζουν σίγουρα στο μέλλον.
Ο ήλιος είναι το ζήτω του λαού καρφωμένο στο διάστημα
οι τζαμαρίες αντιγράφουν την παρέλαση
ετούτες οι φωνές θα μείνουν τυπωμένες στην πρόσοψη της ιστορίας

Η Αθήνα βέβαια δεν ελευθερώθηκε στις 12 Οκτωβρίου ακριβώς. Από μήνες, πολλές συνοικίες της ήταν ελεύθερες με την ηρωική φρούρηση του 
ΕΛΑΣ. Όσο κοντοζύγωνε το τέλος του Σεπτέμβρη, ο κύκλος των ελεύθερων περιοχών μεγάλωνε, πνίγοντας ολοένα και πιο ασφυκτικά το κέντρο 
της Αθήνας, που κρατούσαν οι Γερμανοί. Ο ΕΛΑΣ στην Κυψέλη, στο Μεταξουργείο, στην Πλάκα, στο Παγκράτι, στους Αμπελόκηπους, στου Γκύζη. 
Ο ΕΛΑΣ παντού...Και στις παραμονές ο ΕΛΑΣ ήταν κιόλας εγκατεστημένος στο κέντρο της Αθήνας. (...)
Δεν ήταν όμως μόνο μέρες γιορτής για τον αθηναϊκό λαό! Ήταν και μέρες μάχης, αφού οι ναζί εγκαταλείποντας την πρωτεύουσα σκόπευαν να 
μην αφήσουν τίποτα όρθιο. Την ίδια μέρα (12 Οκτώβρη) δινόταν η μάχη για να σωθούν η στρατιωτική αποθήκη στους Αγ. Αναργύρους (σημερινό 
301 ΕΒ) και η Ραδιοφωνία, που οι Γερμανοί σχεδίαζαν να ανατινάξουν. Μια μέρα μετά, στις 13 Οκτώβρη, δόθηκε με επιτυχία από τον ΕΛΑΣ η 
περίφημη Μάχη της Ηλεκτρικής στο Κερατσίνι, για να σωθεί το εργοστάσιο από την ανατίναξη, αφού οι φασίστες το είχαν ζώσει με εκρηκτικά για 
να βυθίσουν στο σκοτάδι την πρωτεύουσα.
Οι ναζί φεύγουν ηττημένοι, ο λαός γιορτάζει τη νίκη του, μα οι κατά τόπους συνεργάτες των γερμανών, δωσίλογοι, μαυραγορίτες και λίγο μετά οι 
Άγγλοι συρρέουν και στρατοπεδεύουν στην Αθήνα. Ένα νέο συγκλονιστικό κεφάλαιο της λαϊκής πάλης ανοίγει, που περιλαμβάνει τον Δεκέμβρη 
του 1944, τη βία και την τρομοκρατία σε βάρος των αγωνιστών της ΕΑΜικής Αντίστασης κλπ.

«Κανείς από τον χαρούμενο κόσμο της 12ης Οκτωβρίου του ΄44  δεν μπορούσε να φανταστεί με ποιόν τρόπο θα γιορτάσει τις επόμενες επετείους της 
Απελευθέρωσης. Ο Ελασίτης της Ηλεκτρικής δεν ήξερε πως θα πεταχτεί στο δρόμο. Οι νέοι που κατέβασαν για πρώτη φορά τη γερμανική σημαία από 
την Ακρόπολη δεν ήξεραν πως θα εξορισθούν. Η μάνα κι ο πατέρας που έχυσαν το δάκρυ τους στο Θυσιαστήριο δεν ήξεραν πως θα χάσουν και τ’ 
άλλα τους παιδιά. Οι διαδηλωτές δεν ήξεραν πως θάρθει ημέρα, που, αν κραυγάσουν ξανά ΕΑΜ, θα περάσουν από στρατοδικείο και θα στηθούν στον 
τοίχο είτε θα τους χαριστεί η ζωή για να εξορισθούν στην Ικαρία, στο Μακρονήσι, στη Γιούρα…» (κείμενο του Γιώργου Λαμπρινού 1947). Κανείς δεν 
φανταζόταν ότι αυτή η μέρα θα περνάει στο «ψιλά» του εορτολόγιου του επίσημου κράτους!!!

12 του Οκτώβρη 1944

14 Οκτώβρη 1944, μόλις δυο μέρες μετά την αποχώρηση των Γερμανών από την Αθήνα, Άγγλοι αλε-
ξιπτωτιστές «πέφτουν» στα Μέγαρα και στη συνέχεια μπαίνουν «απελευθερωτές» στη λευτερωμένη 
από τον ΕΛΑΣ Αθήνα.
Ο λαός τους υποδέχεται με ενθουσιασμό ως συμμάχους με συνθήματα υπέρ του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ 
και ζητούν να τιμωρηθούν οι προδότες-συνεργάτες των Γερμανών.
Οι Άγγλοι καταλαμβάνουν το κέντρο της Αθήνας. Στις 18 Οκτώβρη βρετανικά στρατεύματα αποβιβά-
ζονται στον Πειραιά. Τα συνοδεύει ο στρατηγός Σκόμπι. Μαζί τους αποβιβάζεται και ο Γ. Παπανδρέου, 
πρωθυπουργός της Ελλάδας διορισμένος από τους Άγγλους.
Στην ομιλία του, στην πλατεία Συντάγματος θα σκορπίσει υποσχέσεις, φτάνοντας μέχρι το περίφημο 
εκείνο «πιστεύουμε και εις την Λαοκρατία».
Από την άλλη μεριά και από τον Ιούλη του 1943 ο ΕΛΑΣ είχε υπαχθεί στο Βρετανικό Στρατηγείο της Μ. Ανατολής. Το ΕΑΜ και η κύρια δύναμή 
του το ΚΚΕ στο όνομα της εθνικής αντιφασιστικής ενότητας δυστυχώς, αναγνώρισε την αστική κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου και συμμετείχε σ’ 
αυτήν με 6 υπουργούς.
Στις 5 Νοέμβρη 1944,  ο Γ. Παπανδρέου ανακοίνωσε ότι ύστερα από την συνεργασία που είχε με τον στρατηγό Σκόμπι, αποφάσισε να αποστρα-
τευθούν το ΕΑΜ, η εθνική Πολιτοφυλακή και ο ΕΔΕΣ μέχρι 10 Δεκέμβρη. Οι διαπραγματεύσεις διαρκούν μέχρι 28 Νοέμβρη. Παράλληλα συγκρο-
τούνται τα τάγματα εθνοφυλακής με τους ταγματασφαλίτες.
Ο ΕΔΕΣ φεύγει για την Ήπειρο, ενώ τα άλλα ένοπλα τμήματα , η Ορεινή Ταξιαρχία και ο Ιερός Λόχος είναι και παραμένουν στην Αθήνα.
Μπροστά σ’ αυτήν την κατάσταση το ΕΑΜ αποχωρεί από την κυβέρνηση την 1/12 και καλεί το λαό της Αθήνας και του Πειραιά σε συλλαλητήριο 
στις 3 Δεκέμβρη και σε απεργία στις 4 Δεκέμβρη.
Στις 3 Δεκέμβρη το συλλαλητήριο, παρόλο που είχε δοθεί άδεια, απαγορεύτηκε στη συνέχεια. Αστυνομία, τάγματα ασφαλείας και Άγγλοι χτυπούν 

Η μάχη της Αθήνας-Δεκέμβρης 1944

Ενας δεν έχει χέρια
του φυτρώνουν φτερά
Ενας πηδάει τη μάντρα
τα λεωφορεία σταμάτησαν μπρος σ' ένα τείχος από ζήτω
τρέχουνε τα καρότσια των ανάπηρων στριμωγμένα απ' τα ζήτω
η ευτυχία λοιπόν δεν είναι παραμύθι.
Περπατάτε!».
                                (Γιάννης Ρίτσος, «Οι γειτονιές του κόσμου»)
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Η διαταγή για την «επιχείρηση Καλάβρυτα» δόθηκε από τον Χίτλερ και τον στρατάρχη Κάιτελ στις 29/10/1943. Η επιχείρηση άρχισε στις 4/12/1943. Οι 
δυνάμεις των Γερμανών που πήραν μέρος ξεκίνησαν από την Πάτρα, το Αίγιο, την Τρίπολη, τον Πύργο Ηλείας και από την περιοχή της Κορινθίας, 
μαζί με έλληνες συνεργάτες των δυνάμεων κατοχής.

Στο διάβα τους καίγανε και δολοφονούσαν, αφήνοντας πίσω τους την καταστροφή και την ερήμωση σε κάθε χωριό της περιοχής των Καλαβρύτων, 
που έτυχε να περάσουν. Στις 8 Δεκεμβρίου του 1943 έφτασαν στην ιστορική μονή του Μεγάλου Σπηλαίου. Συνέλαβαν όλους τους μοναχούς και 
μερικούς λαϊκούς, συνολικά 19 άτομα και τους δολοφόνησαν πετώντας τους σε γκρεμό. Μετά από λίγες ημέρες επέστρεψαν στη μονή και την 
καταλήστευσαν, ενώ έβαλαν φωτιά στο ιερό και στον ξενώνα.
Η μεγαλύτερη όμως σφαγή και καταστροφή έγινε στα Καλάβρυτα.
Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 1943. Χαράματα ακούστηκε να χτυπά μανιωδώς η καμπάνα. Σε λίγο έφτασε η διαταγή να συγκεντρωθούν όλοι στο δημοτικό 
σχολείο. Εκεί χώρισαν τα γυναικόπαιδα από τους άνδρες. Τα γυναικόπαιδα τα στρίμωξαν στο σχολείο. Τα Καλάβρυτα παραδόθηκαν στο πλιάτσικο 
και στις φλόγες. Πυρπόλησαν και  το σχολείο, θέλοντας να κάψουν ζωντανούς γυναίκες και παιδιά. Κραυγές σπαρακτικές ακούγονται και έξαλλες 
οι γυναίκες προσπαθούν να βγουν. Πετάνε τα παιδιά τους από τα παράθυρα, σπάνε τις πόρτες και τρέχουν να σωθούν...
Όλους τους άνδρες, από 14 ετών και πάνω τους οδήγησαν στο χωράφι του δάσκαλου Καπή και τους έζωσαν με πολυβόλα. Γύρω στο μεσημέρι μια 
φωτοβολίδα έδωσε το σύνθημα. Τα πολυβόλα άρχισαν να κροταλίζουν κι οι άντρες να πέφτουν νεκροί ο ένας μετά τον άλλον κατά μία εκδοχή 1.436 
άνδρες από 14 έως 80 ετών!!  Κατάφεραν να σωθούν μόνο 13, που καταπλακώθηκαν από τους νεκρούς συμπολίτες τους και θεωρήθηκαν νεκροί.
Οι γυναίκες, που γλίτωσαν, έζησαν μια  ανείπωτη, διαρκή τραγωδία. Ήταν αυτές που έμειναν πίσω να θάψουν και να κλάψουν τους νεκρούς τους 
και πάνω απ' όλα να βρουν το κουράγιο να συνεχίσουν να ζουν.
Γιατί έγινε το Ολοκαύτωμα; 
Το Σεπτέμβρη του 1943, μετά την απόβαση των Συμμάχων,  η ιταλική κυβέρνηση παρέδωσε άνευ όρων τις στρατιωτικές της δυνάμεις, υποχρε-
ώνοντας τη Γερμανία να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των κατεχόμενων χωρών, όπου μέχρι εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν και ιταλικά στρατεύματα.
Ειδικά, για την Ελλάδα πήραν επιπλέον μέτρα, επειδή πίστευαν ότι μετά τη συμμαχική απόβαση στην Ιταλία θα ακολουθούσε απόβαση και στην 
Ελλάδα. Η εντολή του Χίτλερ σαφής: σε περίπτωση απόβασης συμμαχικών δυνάμεων στην Ελλάδα τα γερμανικά στρατεύματα θα πρέπει να 
καταστρέψουν τα πάντα νότια της γραμμής Κερκύρας - Μετσόβου - Ολύμπου.
Πριν όμως οι ναζί όφειλαν να ξεμπερδεύουν με την Εθνική Αντίσταση, χτυπώντας αλύπητα 
όχι μόνο τους αντάρτες, αλλά και όσους τους υπέθαλπαν, δηλαδή τα χωριά, τις πόλεις και 
τις κωμοπόλεις, όπου υπήρχαν πολιτικές οργανώσεις Εθνικής Αντίστασης κι όπου συχνά 
οι αντάρτικες δυνάμεις έβρισκαν καταφύγιο, τροφή και κάθε είδους υποστήριξη, όπως τα 
Καλάβρυτα. Έτσι σχεδιάστηκε και η «επιχείρηση Καλάβρυτα», αφού υπολόγιζαν πως στην 
ευρύτερη περιοχή Καλαβρύτων βρίσκονταν περί τους 5.000 αντάρτες.
Πολύ περισσότερο  που οι  αντάρτες  της περιοχής  Καλαβρύτων είχαν ταπεινώσει το 
γερμανικό στρατό στη μάχη της Κερπινής και είχαν στα χέρια τους 80 αιχμαλώτους, (τους 
οποίους εκτέλεσαν, παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες των ανταρτών για ανταλλαγή, και 
παρά τις προειδοποιήσεις προς το στρατό κατοχής να μην δολοφονεί αμάχους). Ο σκοπός 
της εκστρατείας τους κατά της περιοχής των Καλαβρύτων ήταν διπλός: πρώτον, η σκληρή 
τιμωρία, η πλήρης εξόντωση των αντάρτικων τμημάτων που τόλμησαν να χτυπήσουν και 
να διαλύσουν γερμανική φάλαγγα, δεύτερον να καταστρέψουν τα ιστορικά εθνικά μας 
κέντρα (Καλάβρυτα - Μέγα Σπήλαιο - Αγία Λαύρα) και ολόκληρη τη γύρω περιοχή, να 
την μετατρέψουν σε καμένη γη, ώστε να μην μπορεί να είναι ούτε σημείο αναφοράς, ούτε 
ορμητήριο, ούτε φωλιά ανταρτών. 

το πλήθος. 30 νεκροί και 140 τραυματίες ήταν ο απολογισμός των άοπλων πολιτών στη «Ματωμένη Κυριακή».
Το βράδυ της 3ης Δεκέμβρη βρετανικά τεθωρακισμένα κυκλώνουν και αφοπλίζουν το 2ο Σύνταγμα της 2ης Μεραρχίας του ΕΛΑΣ στη Φιλοθέη.
Την επόμενη μέρα 4 Δεκέμβρη μια τεράστια διαδήλωση απ’ όλες τις γειτονιές της Αθήνας συνοδεύει τα θύματα της ένοπλης βίας στο Α’ Νεκρο-
ταφείο. Προπορεύεται το πανό που κρατούν νέα κορίτσια του ΕΑΜ: «Όταν ο λαός βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο της τυραννίας διαλέγει ή τις 
αλυσίδες ή τα όπλα».
Οι διαδηλωτές δέχτηκαν καταιγισμό πυρών. Και άλλοι νεκροί και τραυματίες.  Έτσι αρχίζει η ένοπλη σύγκρουση που κράτησε 33 μέρες.
Χρόνια αργότερα, το 1958 ο  Άγγελος  Έβερτ (αστυνομικός διευθυντής το Δεκέμβρη του ‘44), σε συνέντευξή του στην εφημερίδα ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, θα 
παραδεχτεί ότι ήταν αυτός που διέταξε τη βίαιη διάλυση της διαδήλωσης, βάσει διαταγών που είχε λάβει.
Στις 33 μέρες των μαχών της Αθήνας και του Πειραιά, το ΚΚΕ, το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ έγραψαν λαμπρές σελίδες ηρωισμού και αυτοθυσίας. Ένας 
σχεδόν άοπλος λαός, απέναντι σ’ ένα πάνοπλο αντίπαλο που διέθετε αεροπορία, βαριά πυροβόλα και άρματα μάχης, που ενίσχυσε τις δυνάμεις 
του, ακόμα περισσότερο, από το μέτωπο της Ιταλίας, όταν οι ΕΛΑΣίτικες δυνάμεις αφόπλιζαν αστυνομικές υπηρεσίες και κυριαρχούσαν στις ανα-
τολικές συνοικίες της Αθήνας.
Η κινητοποίηση των λαϊκών επιτροπών για τροφοδοσία και εφόδια, η οργάνωση νοσοκομείων για την περίθαλψη των τραυματιών ήταν πρωτο-
φανής.
Στις 14 Γενάρη 1945, «ο ηρωικός Δεκέμβρης του ‘44» τελείωνε με ανακωχή.
Ήταν μια κακή έκβαση για το λαϊκό κίνημα, που όμως, σε καμμιά περίπτωση δεν σήμαινε και ήττα του ΕΛΑΣ, ο οποίος κυριαρχούσε στο μεγαλύ-
τερο μέρος της χώρας.
Παρ’ όλα αυτά στις 12 Φλεβάρη 1945 υπογράφτηκε η απαράδεκτη Συμφωνία της Βάρκιζας, που σηματοδοτούσε νέα δεινά για το λαϊκό επαναστα-
τικό κίνημα.
Το ΕΑΜ και το ΚΚΕ υπερεκτιμώντας τις δυνατότητες του αγγλικού ιμπεριαλισμού δεν μπόρεσαν να προσαρμόσουν τη στρατηγική τους στους 
σχεδιασμούς και τους ελιγμούς του αντιπάλου. Συγχρόνως υποτίμησαν τις δυνατότητες του λαϊκού κινήματος.
Μετά την παράδοση των όπλων και την αποστράτευση του ΕΛΑΣ ακολούθησαν αθρόες συλλήψεις αγωνιστών, διαπόμπευσή τους από ομάδες 
Χιτών στην Αθήνα και ιδιαίτερη όξυνση της τρομοκρατίας στην ύπαιθρο.

ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΗ 

(ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ)
 

Αριθ. Πρωτοκ. 18 
Αθήνα 24/11/2022

 
Προς: 1. Υπουργό Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων
κ. Κωστή Χατζηδάκη

2. Διοικητή e-EFKA κ. Δουφεξή Παναγιώτη
 
Αξιότιμοι κύριοι.
Παρά τις διακηρύξεις περί εκκαθάρισης των εκκρεμών 
συντάξεων, επανερχόμαστε σε χρονίζοντα ανεπίλυτα ζητήματα, 
που ταλαιπωρούν δεκάδες συνταξιούχους του Ταμείου μας και 
όχι μόνο.
1. Σε αντίθεση με τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις σας σε προ-
γενέστερα υπομνήματα, καθυστερεί προκλητικά η απόδοση της 
προσαύξησης λόγω παράλληλης ασφάλισης. 
Μετά από έξι (6) χρόνια (!!!) ισχύος του σχετικού νόμου οι 
δικαιούχοι εμπαίζονται μεταξύ της Β΄ Υποδ/νσης της Ε΄ Δ/νσης 
Απονομής Συντάξεων Ασφαλισμένων ΤΑΠ-ΔΕΗ και του Τμήματος 
Συντάξεων της Περιφερειακής Δ/νσης Συντάξεων και Ασφάλισης 
του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (τ. 
ΤΣΜΕΔΕ). Η τελευταία ενημέρωσή μας από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
αναφέρει πως το λογισμικό δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, ούτε 
η διαδικασία αλληλογραφίας μεταξύ των υπηρεσιών για τη 
συλλογή των απαραίτητων στοιχείων! Και όλα αυτά παρά τη 
διαβεβαίωση του Υφυπουργού πριν από δύο χρόνια σε απάντηση 
της επισυναπτόμενης σχετικής ερώτησης του ΚΚΕ στη Βουλή, 
πως «θα καταστεί σύντομα εφικτή η αντίστοιχη μηχανογραφική 
εφαρμογή από τον Ανάδοχο του έργου». 
2. Υπάρχει μια σαφέστατη αδικία στον τρόπο θεμελίωσης συνταξι-
οδοτικού δικαιώματος επικουρικής σύνταξης, με τις διαδικασίες 
που προβλέπει ο ν 4387/2016, στους έμμισθους μηχανικούς των 
Εταιρειών του Ομίλου ΔΕΗ, οι οποίοι, πριν την πρόσληψή τους 
στην (ενιαία) ΔΕΗ ΑΕ, ήταν ασφαλισμένοι μόνο στο ΤΣΜΕΔΕ για 
κύρια σύνταξη και στο πρώην ΕΛΠΠ/ΤΣΜΕΔΕ για επικουρική και 
εφ’ άπαξ παροχή. 
Η ερμηνεία του ν. 4387/2016 εκ μέρους του ΤΜΕΔΕ σε ό,τι αφορά 
την επικουρική σύνταξη των έμμισθων Μηχανικών του ομίλου 
ΔΕΗ, που θεωρεί ότι ο χρόνος που έχουν πραγματοποιήσει οι 
ασφαλισμένοι στον ΕΛΠΠ μπορεί να αξιοποιηθεί αποκλειστικά για 
την προσαύξηση της κύριας σύνταξης, και υιοθετήθηκε από το 
ΕΤΕΑΕΠ, είναι λανθασμένη γιατί αγνόησε και παρερμήνευσε μια 
σειρά διατάξεις, νόμους και πρακτικές που διεξοδικά αναλύονται 
σε αναλυτικό κείμενο.
Σαν αποτέλεσμα αυτής της ερμηνείας, ενώ ο συνολικός χρόνος 
εισφορών των μηχανικών για κύρια σύνταξη ισούται με το 
συνολικό χρόνο εισφορών τους για επικουρική, ανατρέπονται 
και καταστρατηγούνται οι εκπληρωμένες ίδιες προϋποθέσεις 
συνταξιοδότησης επικουρικής με αυτές της κύριας σύνταξης και οι 
μηχανικοί «εξαναγκάζονται» σε απονομή μειωμένης επικουρικής 
σύνταξης σε μεταγενέστερο χρόνο. 
Επίσης ως επιστέγασμα της αυθαίρετης ερμηνείας των σχετικών 
διατάξεων, οι υπηρεσίες του Β’ Τμήματος Απονομής Επικουρικής 
Σύνταξης της Δ’ Δ/νσης αρνούνται προφορικά και όχι γραπτά να 
προβούν στη διεκπεραίωση του αιτήματος ορισμένων μηχανικών 
για την εξαγορά του απαραίτητου χρόνου για θεμελίωση 
δικαιώματος (επικουρικής) συνταξιοδότησης, με το αιτιολογικό ότι 
για τον αιτούμενο χρόνο έχει καταβληθεί ήδη εισφορά, που όμως, 
σύμφωνα με την ερμηνεία τους, δεν είναι επικουρικό! 
 
Για την προσαύξηση λόγω παράλληλης ασφάλισης και τη μειω-
μένη επικουρική σύνταξη επισυνάπτουμε, ενδεικτικά, στοιχεία 

ορισμένων από τους συναδέλφους που ανήκουν σε αυτές τις κα-
τηγορίες.

3. Η διαδικασία απονομής των επικουρικών συντάξεων εξελίσ-
σεται με επιβραδυνόμενους ρυθμούς με το χρόνο αναμονής να 
φτάνει τα τρεισήμισι χρόνια. 
 
Πιστεύουμε πως, με τα πολύ συγκεκριμένα στοιχεία που σας 
στέλνουμε, θα πάρετε άμεσα μέτρα για να αντιμετωπισθούν και 
να επιλυθούν τα παραπάνω προβλήματα, επισημαίνοντας πως στη 
συντριπτική τους πλειοψηφία οι συνταξιούχοι έχουν σαν μοναδική 
πηγή εισοδήματος τη σύνταξή τους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                      Ο Γεν Γραμματέας
Πολύβιος Τσίρκας            Παναγιώτης Πάλμος

 
Κοινοποίηση:
- Β΄ Υποδ/νση της Ε΄ Δ/νσης Απονομής Συντάξεων Ασφαλισμένων 
ΤΑΠ-ΔΕΗ
- Τμήμα Συντάξεων Περιφερειακής Δ/νσης Συντάξεων και 
Ασφάλισης του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων 
Έργων (τ. ΤΣΜΕΔΕ)
- ΟΣΙΚΑ
Συνημμένα: 
- Ερώτηση ΚΚΕ στη Βουλή (9046/28-8-2020 και 10067/25-9-2020) 
και συνοδευτικό
- Απάντηση Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
στη Βουλή (1934 Ε/16-11-2020)
- Πίνακες συνταξιούχων 

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Το ΔΣ του Συλλόγου απέστειλε στον Πρόεδρο της ΔΕΗ Α.Ε το 
παρακάτω αίτημα για συνάντηση σχετικά με το ζήτημα των 
αναδρομικών από τα ειδικά επιδόματα.

Αθήνα 14/11/2022

Κύριε Πρόεδρε
Έχουν περάσει ήδη 7 μήνες από την επίσκεψη της Αντιπροσωπείας 
του ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ στα γραφεία σας, παρουσία και του Βοηθού 
ΓΔ/ΑΝΠΟ. Αφορούσε στο θέμα των αναδρομικών από τα 
ειδικά επιδόματα που δεν αποδόθηκαν στους συναδέλφους - 
εργαζόμενους τη χρονική περίοδο 01.01.2019 έως και 31.05.2020- 
που συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι και τον 3ο του 2021.
Στη συνάντηση αυτή μας διαβεβαιώσατε πως θα μελετήσετε το 
θέμα και θα μας ενημερώσετε μετά τις γιορτές του Πάσχα.
Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας, τηλεφωνικά και 
ηλεκτρονικά, δεν έχουμε μέχρι σήμερα επίλυση του θέματος, ούτε 
κατέστη δυνατός ο προγραμματισμός νέας συνάντησης για τυχόν 
διευκρινήσεις και ενημέρωσή μας.
Η αργοπορία για την επίλυση του προβλήματος θεωρούμε πως δεν 
αρμόζει σε μια εταιρεία σαν τη ΔΕΗ, ούτε και στους εργαζόμενούς 
της, που έχουν προσφέρει τόσο πολλά κατά τη διάρκεια του 
εργασιακού τους βίου. 
Το αίτημα των εργαζομένων είναι δίκαιο και καθόλα νόμιμο, όπως 
διεξοδικά σας έχουμε αναφέρει σε προηγούμενη αλληλογραφία.
Προτεραιότητά μας είναι ο άμεσος καθορισμός συνάντησης.
Παράλληλα βέβαια προετοιμαζόμαστε, αν δεν δοθεί άμεσα λύση, 
στην ευρύτερη δημοσιοποίηση του θέματος και στη διεκδίκηση 
των αναδρομικών με ένδικα μέσα, που θα απαιτήσει πολύ χρόνο 
από τις Υπηρεσίες σας, ενώ το αποτέλεσμα υπέρ των εργαζομένων 
είναι προεξοφλημένο.
Στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη ζητηθεί εγγράφως από τις Υπηρεσίες 
σας, από το τέλος Σεπτεμβρίου, τα εξοφλητικά 100 περίπου 
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ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

εργαζομένων για το διάστημα 1/1/2019 έως 31/5/2020 για τα οποία 
δεν έχει ληφθεί κάποια απάντηση, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλα 
παρόμοια αιτήματα.
Με τη βεβαιότητα ότι η πλέον ενδεδειγμένη αντιμετώπιση 
είναι η επίλυση του προβλήματος αποκλειστικά μεταξύ των 
ενδιαφερομένων μελών, παρακαλούμε να ορίσετε νέα συνάντηση 
το συντομότερο δυνατόν, λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο διάστημα 
που μεσολάβησε από την τελευταία συνάντηση.

Με εκτίμηση 

ΓΙΑ ΤΗΝ 49Η  ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

49 χρόνια από τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου τα μηνύματά του 
παραμένουν επίκαιρα και ζωντανά.
Τιμώντας την ιστορική επέτειο, συμμετέχουμε μαζικά στην 
αντιιμπεριαλιστική διαδήλωση και πορεία στην πρεσβεία των 
ΗΠΑ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Των Συνεργαζόμενων Συνταξιουχικών Οργανώσεων για τη συ-

γκέντρωση των συνταξιούχων στην Αττική
Αθήνα 7/10/2022

Για την εκτύπωση του ενημερωτικού
σημειώματος κύριας σύνταξης

ακολουθούμε τις παρακάτω οδηγίες:
 
Πληκτρολογούμε e-ΕΦΚΑ
Επιλέγουμε ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Επιλέγουμε «Εκτύπωση Μηνιαίου Ενημερωτικού Σημειώματος 
Κύριας
Στο «2. Ενημερωτικά σημειώματα κύριων συντάξεων από 1-1-
2019» στο τέλος της επιλέγουμε «Είσοδος στην υπηρεσία»
Στη σελίδα που εμφανίζεται πατάμε στο «Συνέχεια στο TAXISNET»
Στη συνέχεια στη νέα σελίδα, δίνουμε τα στοιχεία μας του Taxisnet 
(τα στοιχεία που καταθέτουμε φορολογική δήλωση) και πατάμε 
στο «Είσοδος»
Πατάμε στο «Αποστολή»
Στη νέα σελίδα συμπληρώνουμε τον Α.Μ.Κ.Α. μας και επιλέγουμε 
«Είσοδος»
Στην οθόνη που εμφανίζεται επιλέγουμε τί θέλουμε, ποιο έτος και 
ποιο μήνα και ακολουθούμε τις οδηγίες.
Στις επόμενες οθόνες εμφανίζονται και η κύρια σύνταξη και η 
επικουρική.
Επιλέγουμε ποια θέλουμε και την εκτυπώνουμε.

Ενημέρωση για τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται για τη βράβευση

Μαθητών - Φοιτητών

Βράβευση Μαθητών και Φοιτητών, παιδιών εργαζομένων και 
Συνταξιούχων, που διακρίθηκαν στις σπουδές κατά το Σχολικό 
έτος 2021-2022

Σημείωση: Το πλήρες κείμενο των Δελτίων Τύπου
είναι αναρτημένο στο site Συλλόγου.

ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Αθήνα 7/10/2022
Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα (ΣΕΑ) των συνταξιουχικών 
οργανώσεων χαιρετίζει τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους 
της Αττικής, μαχητές του αγώνα που πήραν μέρος για μια ακόμη 
φορά στην συγκέντρωση της Αθήνας. 
Στέλνει αγωνιστικό χαιρετισμό σε όλους τους συνταξιούχους της 
χώρα μας. Αυτό το διάστημα η ΣΕΑ ολοκλήρωσε τις συναντήσεις 
με τα πολιτικά κόμματα, όπως είχε από τις αρχές του καλοκαιριού 
αποφασίσει. 
Εκκρεμεί η προγραμματισμένη συνάντηση με τον κ. Πρωθυπουργό 
στις 14/10/22 ώρα 12:30 π.μ... 

ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ

Αθήνα 17/10/2022
Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις στην συζήτηση 
που πραγματοποιήθηκε με τον κ. Πρωθυπουργό και την 
διευρυμένη αντιπροσωπεία Υπουργών στο Μέγαρο Μαξίμου την 
Παρασκευή 14/10/22, ανέδειξαν την ανάγκη και την απαίτηση 
των συνταξιούχων για ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που 
αναλυτικά αναφέρονταν στο Υπόμνημά τους. 
Η αναγκαιότητα ουσιαστικών λύσεων προκύπτει από τις τεράστιες 
περικοπές, που οι συνταξιούχοι έχουν υποστεί τα τελευταία 
δεκατρία χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις σε όλα τους τα 
δικαιώματα, συντάξιμες αποδοχές, Δώρα, ΕΚΑΣ, κοινωνικές 
παροχές, υγεία και φάρμακα, που τα έχουν πληρώσει με τον 
αγώνα μιας ζωής, δεν τα χρωστούν σε κανένα δανειστή και τα 
διεκδικούν στο σύνολό τους. Αλλά και από τις ανατιμήσεις αυτής 
της περιόδου που έχουν αφαιρέσει ακόμη μια μηνιαία σύνταξη. 

Απαίτησαν: 
Μπροστά σε αυτή την δραματική κατάσταση που οι συνταξιούχοι 
της χώρας μας βιώνουν, να δοθούν άμεσα πραγματικές αυξήσεις 
σε όλους τους συνταξιούχους, τουλάχιστον στο ύψος του 
πληθωρισμού, στις Κύριες και Επικουρικές συντάξεις με την 
ενσωμάτωση της λεγόμενης απαράδεκτης προσωπικής διαφοράς 
στις καταβαλλόμενες συντάξιμες αποδοχές. 
Να αποδοθούν άμεσα τα αναδρομικά του 11μηνου 2015-2016 σε 
όλους τους συνταξιούχους δίχως διακρίσεις και προαπαιτούμενα… 

Σημείωση: Το πλήρες κείμενο των Δελτίων Τύπου της ΣΕΑ είναι 
αναρτημένο στο site Συλλόγου.

Μια ακόμη απώλεια για τον Σύλλογό μας

Ο Σύλλογός μας βιώνει μια ακόμη σημαντική απώλεια μέλους του.
Ο συνάδελφος και συναγωνιστής ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ Γιώργος, Πρόεδρος 
της Τοπικής Επιτροπής Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου, 
απεβίωσε μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο.
Αντιπροσωπεία του Δ.Σ του ΠΑΣΑΣ/ΔΕΗ, παραβρέθηκε στην 
κηδεία του και κατέθεσε στεφάνι.
Στην οικογένειά του, το Δ.Σ του Συλλόγου μας, εκφράζει τα θερμά 
συλλυπητήρια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
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ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Την Παρασκευή στις 18/11/2022 αναχωρήσαμε από την πλατεία 
Εθνικής Αντίστασης για την τριήμερη εκδρομή του σωματείου 
μας. Μετά από ολιγόλεπτες στάσεις για καφέ πρώτος προορισμός 
ήταν το  Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Παύλου Βρέλλη,  γνωστό 
και ως  Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων. Θεμελιώθηκε με 
πρωτοβουλία του γλύπτη Παύλου Βρέλλη το Φεβρουάριο του 1983 
και άνοιξε τις πόρτες του το 1995.  Το Μουσείο φιλοξενεί περίπου 
150 κέρινα ομοιώματα και 36 ιστορικά θέματα εμπνευσμένα από 
σημαντικά γεγονότα της Ελληνικής Ιστορίας.
Εντυπωσιασμένοι από τα εκθέματα, τακτοποιήσαμε τα πράγματά 
μας στο ξενοδοχείο και περιηγηθήκαμε στα όμορφα σοκάκια 
της πόλης των Ιωάννινων. Μια από τις μεγαλύτερες πόλεις 
της  Ελλάδας  με πλούσια πολιτιστική παράδοση. Μεταξύ των 
πολυποίκιλων γεωγραφικών χαρακτηριστικών της περιοχής 
ξεχωριστή θέση κατέχει η λίμνη Παμβώτιδα.  
 Πρόκειται για μια από τις ομορφότερες λίμνες της Ελλάδας που 
συνδέεται με τον πνιγμό της κυρά Φροσύνης με το μοναδικό στον 
κόσμο νησάκι της.  Ένα από τα ελάχιστα κατοικημένα νησιά λιμνών  
της Ευρώπης.                                                                                                                           
Τη δεύτερη μέρα περιηγηθήκαμε στο περίφημο Κάστρο της πόλης. 
Πρόκειται για το αρχαιότερο βυζαντινό φρούριο στην Ελλάδα, χω-
ρίζεται σε τέσσερα τμήματα: τον εξωτερικό περίβολο, τη βορειο-
δυτική ακρόπολη, όπου δεσπόζει το Ασλάν Τζαμί, τη νοτιοανατο-
λική ακρόπολη με το περίφημο Ίτς Καλέ και, τέλος, την καθαυτό 
Καστροπολιτεία, την παλαιά  περίτειχη πόλη των Ιωαννίνων. Μέσα 
στα τείχη του κάστρου βρίσκονται  το Σουφαρί Σεράϊ, τα Μαγειρεία, 
το Βυζαντινό Μουσείο, το Δημοτικό Λαογραφικό Μουσείο 
Ιωαννίνων και το μουσείο Αργυροχοΐας.     
Το Δημοτικό Εθνογραφικό Μουσείο Ιωαννίνων   στεγάζεται μέσα  
στο τζαμί του Ασλάν πασά. Το Δημοτικό Μουσείο φιλοξενεί τρεις 
συλλογές, αντιπροσωπευτικές των κατοίκων του κάστρου κατά 
τη διάρκεια της μακραίωνης ιστορίας του: χριστιανική, εβραϊκή, 
μουσουλμανική. 
 Το  Μουσείο Αργυροτεχνίας  πρόκειται για μουσείο θεματικό, 
αφού πραγματεύεται την τεχνολογία της αργυροχοΐας κατά 
την προβιομηχανική περίοδο, αλλά ταυτόχρονα   και μουσείο 
περιφερειακό, αφού εστιάζει κυρίως στην ιστορία της αργυροχοΐας 
στην περιοχή της Ηπείρου.
Ακολούθησε η επίσκεψη στο γραφικό  Μονοδένδρι που είναι 
ένα από τα ομορφότερα χωριά του Ζαγορίου με μοναδική θέα. 
Αποτελεί αφετηρία για το φαράγγι του Βίκου  αλλά και για πολλές 
ορειβατικές και πεζοπορικές διαδρομές. Μετά από ολιγόλεπτη 
στάση για  φαγητό επισκεφτήκαμε το Σπήλαιο του Περάματος 
ηλικίας 1.500.000 χρόνων περίπου. Η τουριστική διαδρομή του, 
έχει μήκος 1.100 μέτρα και η έκταση που καλύπτει είναι 14.800 
m2, ενώ η υψομετρική του διαφορά από την είσοδο έως την έξοδο 
είναι 25 μέτρα περίπου. 
Το βράδυ ακολούθησε δείπνο σε ένα παραδοσιακό ταβερνάκι 
με τοπικά εδέσματα, προσφορά του Συλλόγου και με τη ζεστή 
συντροφιά των συναδέλφων έκλεισε όμορφα η δεύτερη βραδιά 
της εκδρομής μας.
Την Τρίτη μέρα μαζέψαμε τα πράγματά μας και αναχωρήσαμε για 
το Αρχαιολογικό Μουσείο των Ιωαννίνων. Τα εκθέματα καλύπτουν 

μια μεγάλη χρονική περίοδο, από την πρώτη εμφάνιση του 
ανθρώπου στην Ήπειρο, κατά την Κατώτερη Παλαιολιθική εποχή 
πριν από 250.000 χρόνια, έως και τη δύση της όψιμης αρχαιότητας 
κατά τους ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους (3ος αι. μ.Χ.). 
Επιβιβαστήκαμε στο πούλμαν και κατευθυνθήκαμε προς  τη 
Δωδώνη για να επισκεφτούμε τον Αρχαιολογικό της χώρο. Το 
ιερό της Δωδώνης ήταν αφιερωμένο στη λατρεία του Δωδωναίου 
Δία  και της  Διώνης. Αποτελούσε θρησκευτικό και πολιτικό  
κέντρο των Ηπειρωτικών εθνών. Μέσα στον αρχαιολογικό χώρο 
βρίσκεται  ένα από τα μεγαλύτερα και καλύτερα σωζόμενα  αρχαία 
θέατρα της Ελλάδας.
Μετά από την επίσκεψη στη Δωδώνη πήραμε το δρόμο της 
επιστροφής με ενδιάμεσο σταθμό στην Αμφιλοχία για φαγητό. Το 
βραδάκι επιστρέψαμε στην Αθήνα με τις καλύτερες εντυπώσεις.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΒΟΛΟ-ΤΡΙΚΕΡΙ

26.10.22 Ξεκινήσαμε για Βόλο-Τρίκερι.
Υπέροχος καιρός εξαιρετική διάθεση. Μόλις φτάσαμε στο Βόλο, 
αμέσως ξεναγηθήκαμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου 
μάθαμε πολλά και πολύ ενδιαφέροντα της περιοχής και κατόπιν 
επισκεφτήκαμε το εξαιρετικού ενδιαφέροντος εργοστάσιο 
(μουσείο τώρα) πλινθοκεραμοποιίας. Ακολούθησε τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος.

27.10.22 Τρίκερι. Μετά από μία πολύ όμορφη διαδρομή 
φτάσαμε στο Τρίκερι κι από ‘κεί στον Αλογόπορο απ’ όπου 
περάσαμε στο νησάκι του Παλιού Τρικερίου. Εκεί επισκεφτήκαμε 
τον τόπο μαρτυρίου των εκτοπισμένων γυναικών. Συγκλονιστική 
εμπειρία. Μεγάλη η ψυχική φόρτιση βλέποντας τα μέρη όπου 
μαρτύρησαν σωματικά και ψυχικά γυναίκες αγωνίστριες κάθε 
ηλικίας, πολλές μάλιστα με τα μικρά παιδιά τους. Γυναίκες που 
παρ’ όλα τα μαρτύριά τους είχανε το κουράγιο και την δύναμη 
ψυχής μέχρι και θεατρική παράσταση να ετοιμάσουν την οποία 
όμως το «καθεστώς» δεν επέτρεψε να παρουσιάσουν. Γυναίκες 
που παρ’ όλες τις προσπάθειες των βασανιστών τους, δεν έχασαν 
την αξιοπρέπεια, το θάρρος και την πίστη τους στον  αγώνα. 
Επιστρέψαμε στο Βόλο. Το βράδυ χαλαρώσαμε με μουσική και 
χορό.

28.10.22 Ξεναγηθήκαμε στο Βόλο. Ενημερωθήκαμε για την 
ιστορία του εργατικού κινήματος της πόλης, για την κατάσταση 
και τους αγώνες των εργατών. Αγώνες σκληρούς με νεκρούς 
και ανάπηρους για μία πιο ανθρώπινη ζωή. Τέλος, χαρήκαμε 
την καταπληκτική ομορφιά του Πηλίου. Πρώτα Μακρινίτσα και 
κατόπιν Πορταριά. Ήρθε όμως η ώρα της επιστροφής. Με κάποια 
ευτράπελα-συμβαίνουν κι αυτά- κινήσαμε για τη Θεσσαλονίκη, 
γεμάτοι από συναισθήματα και με ικανοποίηση για την πολύ 
καλή διοργάνωση της εκδρομής από την οργανωτική επιτροπή 
του ΔΣ του ΠΑ.Σ.Α.Σ.-ΔΕΗ Θεσσαλονίκης. Επίσης θέλουμε να 
ευχαριστήσουμε από καρδιάς τον Θανάση Βογιατζή, πρόεδρο της 
ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ Βόλου για την ολοκληρωμένη ξενάγησή του τόσο στο 
Τρίκερι όσο και στο Βόλο.
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Η μεγάλη πανελλαδική απεργία στις 9 Νοέμβρη προετοιμάστηκε 
με την καθημερινή παρέμβαση στους χώρους δουλειάς για δύο 
μήνες από τις ταξικές δυνάμεις μέσα σε συνθήκες όπου:

•	 Οξύνθηκε ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία και η 
συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτόν με οδυνηρές επιπτώσεις 
και κινδύνους για το λαό.

•	 Η ακρίβεια τσακίζει το εισόδημα των λαϊκών στρωμάτων 
και η ενεργειακή φτώχεια διαλύει τα νοικοκυριά και τα 
βυθίζει όλο και περισσότερο σε νέα χρέη.

•	 Οι συγκρούσεις ανάμεσα σε επιχειρηματικά μπλοκ και 
διάφορους πολιτικούς “διαχειριστές” των συμφερόντων 
τους “ξερνάνε” όλη τη σαπίλα του συστήματος με τα 
νοσηρά φαινόμενα των τελευταίων μηνών.

•	 Η κυβέρνηση καλεί τους εργαζόμενους να 
“προσαρμοστούν” στην αθλιότητα μοιράζοντας ψίχουλα 
με τα διάφορα “pass” στους πιο εξαθλιωμένους 
και τα “καλάθια του νοικοκυριού”, με κριτήριο τις 
“δημοσιονομικές αντοχές” της οικονομίας. Ταυτόχρονα 
να μοιράζει πακτωλό χρημάτων στο μεγάλο κεφάλαιο και 
τους “μαυραγορίτες” της Ενέργειας.

•	 Η πολιτική αντιπαράθεση των κομμάτων του 
“Ευρωπαϊκού τόξου” να αποπροσανατολίζουν το λαό 
μιλώντας άλλος για “εισαγόμενη ακρίβεια” (Ν.Δ.), άλλος 
για “ακρίβεια Μητσοτάκη” και όλοι μαζί με τα δεκανίκια 
τους στις πλειοψηφίες των ηγεσιών ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ να 
προσπαθούν να πείσουν το λαό να ζει στη φτώχεια με 
μειωμένες απαιτήσεις.

Οι μεγάλοι επιτυχημένοι αγώνες που προηγήθηκαν στην Cosco, 
e-food, ΛΑΡΚΟ, στα Λιπάσματα και στα Πετρέλαια Καβάλας, στους 
οικοδόμους, στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, στη Μαλαματίνα, 
ήταν παρακαταθήκη για την απεργία στις 9 Νοέμβρη. Γιατί 
στηρίχτηκαν στην ταξική κατεύθυνση των συνδικάτων, στην 
εμπιστοσύνη και συμμετοχή των εργαζομένων, στις αποφάσεις 
στον κάθε χώρο και στην αλληλεγγύη άλλων εργαζομένων και 
φορέων στον αγώνα τους. Έτσι περισσότεροι εργαζόμενοι πίστεψαν 
στο συλλογικό αγώνα, απέρριψαν τις αυταπάτες και την προσμονή 
ότι οι επικείμενες εκλογές θα αναδείξουν νέους «σωτήρες», 

αρνήθηκαν τις ψεύτικες ελπίδες. Η πετυχημένη απεργία με 
αιτήματα αιχμής για αυξήσεις στους μισθούς, φθηνό ρεύμα και 
καύσιμα για το λαό, φθηνά αγαθά για το λαό, φθηνή λαϊκή στέγη 
και προστασία της λαϊκής κατοικίας αλλά και πετυχημένες μαζικές 
συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια σε όλες τις πόλεις της χώρας μας 
με τη μεγάλη συμμετοχή των συνταξιουχικών οργανώσεων, ήταν 
σταθμός στην πορεία του εργατικού κινήματος.   

Η επιτυχημένη απεργία και ο μαζικός εορτασμός της εξέγερσης 
του Πολυτεχνείου στις 17 Νοέμβρη στις μεγάλες πόλεις με 
κορυφαία την πορεία στην Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα 
έστειλαν δυνατό μήνυμα ενάντια στην εμπλοκή στον πόλεμο, 
ενάντια στο φόρτωμα των επιπτώσεων στο λαό.

Μετά τις δύο αυτές λαϊκές κινητοποιήσεις είναι ήδη σε 
εξέλιξη η ενίσχυση των διεκδικήσεων, το άνοιγμα νέων πεδίων 
αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση και τους επιχειρηματικούς 
ομίλους. Η οργάνωση της διεκδίκησης με επίκεντρο το χώρο 
δουλειάς, τον κλάδο, τη γειτονιά και την πόλη θα δώσει νέα 
ώθηση, καθώς και ο συντονισμός ανάμεσα σε συνδικαλιστικές 
οργανώσεις εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων και 
βιοπαλαιστών αγροτών αλλά και με μαζικούς φορείς σε επίπεδο 
γειτονιάς και πόλης. Αναγκαία είναι η αναβάθμιση της λειτουργίας 
και της δραστηριότητας πολλών σωματείων και η συμπόρευσή 
τους με το ΠΑΜΕ.

Σοβαρά ζητήματα για το ξεδίπλωμα της πάλης και το 
συντονισμένο αγώνα με περισσότερες δυνάμεις είναι:

• ο αντεργατικός-αντιλαϊκός προϋπολογισμός
• η ακρίβεια
• η ενεργειακή φτώχεια μέσω της φοροληστείας
• οι δεκάδες χιλιάδες πλειστηριασμοί που προγραμματίζονται

από τα κοράκια των funds και των τραπεζών
• το νομοσχέδιο έκτρωμα για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη

Να γίνει πράξη το σύνθημα σε όλη τη χώρα που ακούστηκε στις 
μεγάλες συγκεντρώσεις:

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 9 ΝΟΕΜΒΡΗ 2022
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Μορφωτικές δραστηριότητες
Σε συνέχεια του προηγουμένου κειμένου για το Ρεαλισμό, θα αναφερθούμε

σε αυτό το τεύχος στο  ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΡΕΑΛΙΣΜΟ.

Ο σοσιαλιστικός ρεαλισμός είναι ένα στιλ ρεαλισμού που αναπτύχθηκε στη Σοβιετική 
Ένωση  και αναδείχθηκε σε κυρίαρχο στιλ σε διάφορες άλλες  σοσιαλιστικές 
χώρες. Ο σοσιαλιστικός ρεαλισμός χαρακτηρίζεται από την απεικόνιση 
των κομμουνιστικών αξιών, όπως η χειραφέτηση του προλεταριάτου, με ρεαλιστικό 
τρόπο. Αν και συναφές, δεν θα πρέπει να συγχέεται με τον  κοινωνικό ρεαλισμό, 
ένα ευρύτερο είδος της  τέχνης  που απεικονίζει ρεαλιστικά τα θέματα  κοινωνικού 
ενδιαφέροντος.

Ο σοσιαλιστικός ρεαλισμός ήταν κυρίαρχη μορφή τέχνης στη Σοβιετική Ένωση 
από την ανάπτυξή του στις αρχές της   δεκαετίας του 1920. Βέβαια σπέρματα μιας 
επαναστατικής τέχνης εντοπίζουμε πολύ νωρίτερα, στα τέλη του 19ου αιώνα, σε 
χώρες της Ευρώπης που βρίσκονται την εποχή εκείνη σε συνθήκες επαναστατικής 
προετοιμασίας. Στη Βρετανία η τέχνη αυτή εκφράζεται με την ποίηση του χαρτιστικού 
κινήματος και την προλεταριακή ποίηση που δημοσιεύεται σε εφημερίδες της εποχής 
(The poor man’s guardian, The Northern star), στη Γερμανία με την ποίηση του Γ. 
Χέρβεγκ και του Φ. Φράιλιγκρατ , στη Γαλλία κατά την Παρισινή Κομμούνα με λογο-
τέχνες όπως ο Ε. Ποτιέ και ο Ε. Ζολά . 

Τέλος θέλουμε να επισημάνουμε ότι σε άλλες σοσιαλιστικές χώρες χρησιμοποίησαν 
και άλλους κανόνες της τέχνης αλλά ο σοσιαλιστικός ρεαλισμός στη Σοβιετική Ένωση 
επιβίωσε περισσότερο από ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Στο επόμενο τεύχος θα αναφερθούμε στο ΣΟΥΡΕΑΛΙΣΜΟ. Άγαλμα αγροτών Σοβιετικής Εποχής

Μπροστά στις γιορτές παραθέτουμε μικρά δείγματα της προσπάθειας των συναδέλφων
που συμμετέχουν στα μαθήματα ζωγραφικής.
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Μιχάλης Σταυρακάκης,

ο αυθεντικός λαϊκός ποιητής, ο προσκυνητής του Λαού 
(1928-2000)

Η μαντινάδα που έγραψε μέσα στη δικτατορία και τραγούδησε ο Νίκος 
Ξυλούρης, έγινε σύνθημα για τη λευτεριά.  

   «Ένας αετός στη θύελλα 
   παλεύει μη πλαντάξει 
   και καρτερεί την ξαστεριά 
   στον ήλιο να πετάξει».

Ελάχιστη τιμή και χρέος οφείλουμε στο λαϊκό ποιητή «Νιδιώτη», το βοσκό 
του Ψηλορείτη, τον αγαπημένο Μίχαλο, τον αγωνιστή-κομμουνιστή 
Μιχάλη Σταυρακάκη.  
«Τύχη αγαθή» να τον γνωρίσουμε τα μαύρα εκείνα χρόνια της χούντας 
στο χωριό του, το χωριό σύμβολο της Αντίστασης, του πολιτισμού, της 
παράδοσης και της λεβεντιάς, τα Ανώγεια Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο 
της Κρήτης.
Με τις μαντινάδες και τα ποιήματά του καταγγέλλει την εκμετάλλευση του 
εργαζόμενου ανθρώπου, την καταπίεση και την αδικία. Υπερασπίζεται 
τα δικαιώματα του φτωχού αγρότη, την ειρήνη και τη διεθνιστική 
αλληλεγγύη.
Έγραφε βιωματικά, γιατί άκουγε την ψυχή του. Ήταν ένας εξαιρετικά 
ευαίσθητος και χαρισματικός άνθρωπος, σεμνός και αληθινός. Έγραφε 
με το ρομαντισμό και την ευαισθησία, στοιχεία  που δίνουν απαράμιλλη 
ομορφιά στις ιδέες. «Ένας ποιητής που έκανε το βοσκό», όπως εύστοχα 
κάποιος παρατήρησε. 

“Χέρια που δεν αρπάξανε
ξένο ψωμί να φάνε
αυτά κρατάνε την τιμή
όσο βαριά και να’ ναι.”

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Σταυρακάκης που γεννήθηκε στ’ Ανώγεια το 
1928. Σε ηλικία 15 ετών, το 1943 οργανώθηκε στην ΕΠΟΝ Ανωγείων. 
Τον Απρίλη του 1944 συλλαμβάνεται μαζί με άλλους πατριώτες από τους 
Γερμανούς και φυλακίζεται στο Χουδέτσι, αλλά καταφέρνει να αποδράσει. 
Το 1951 συλλαμβάνεται ξανά με την κατηγορία ότι έγραφε κομμουνιστι-
κά συνθήματα και εξορίζεται για δύο χρόνια στο Γύθειο. Στο σχολείο της 
εξορίας γνώρισε την ποίηση του Βάρναλη, του Ρίτσου και του Λειβαδίτη. 
Το 1962 συλλαμβάνεται ξανά και φυλακίζεται ως «ληστοτρόφος» «και 
εκτελεστικό όργανο» των τότε καταδιωκόμενων αγωνιστών μετά τον 
εμφύλιο.
Από το 1963 αρθρογραφεί στην εφημερίδα του Ηρακλείου «Κρητικό 
Φως» με το ψευδώνυμο «Οι Σύντεκνοι» και αργότερα (1970) στην 
εφημερίδα «Η Φωνή των Ανωγείων» με το ψευδώνυμο «Νιδιώτης» 
(από το οροπέδιο της Νίδας του Ψηλορείτη, που είχε το μητάτο του).
Το 1973 μέσα στη Χούντα γίνεται μέλος του παράνομου τότε ΚΚΕ. Μετά την 
πτώση της χούντας πρωτοστατεί στην  ανασυγκρότηση των κομματικών 
Οργανώσεων, αλλά και στην ανασυγκρότηση του αγροτικού κινήματος 
στην Κρήτη. Συμμετέχει στους αγώνες για την ειρήνη και εκδίδει την 
εφημερίδα ΕΙΡΗΝΗ.
Ο Μιχάλης Σταυρακάκης, ο βοσκός που δεν μπόρεσε να τελειώσει 
το δημοτικό σχολείο (πόλεμος, κατοχή, κάψιμο του χωριού από 
τους Γερμανούς),  έγινε ποιητής και συγκίνησε με τα γραφόμενά του 
μουσικοσυνθέτες και τραγουδιστές.
Το 1983 ο συνθέτης Γιάννης Μαρκόπουλος μελοποιεί ποιήματά του, 
ανάμεσα σε αυτά και το πασίγνωστο «Προσκυνώ τη χάρη σου Λαέ μου».

«Προσκυνώ τη χάρη σου Λαέ μου, 
σκύβω το κεφάλι στα μαρτύριά σου
και θαυμάζω Λαέ μου τα έργα σου.
ματώνεις τη σκέψη σου

Ματώνεις τα νύχια σου
για να βγάλεις  τον άρτο
τον επιούσιο».

Εκδίδει τρεις ποιητικές συλλογές με τίτλους «Ποιήματα», «Αιχμές»,
«Ντούκου-ντούκου το σοφαδάκι». Ποιήματά του έχουν μεταφραστεί στα 
Γερμανικά και στα Αγγλικά. 
Το 2000 κυκλοφορεί το βιβλίο του «Θύελλες και Κατατρεγμοί» με 
αληθινές διηγήσεις ανθρώπων στα χρόνια της κατοχής, αλλά και της 
καθημερινότητας.
Ο Μιχάλης Σταυρακάκης, ο σταυραετός του Ψηλορείτη, γράφει με 
γλώσσα γνήσια και καθαρή και κατορθώνει να εκλαϊκεύει τις μεγάλες 
πανανθρώπινες αξίες για να γίνουν κτήμα των απλών ανθρώπων. «Το 
αύριο ομορφαίνει με το καθήκον του σήμερα» λέει σε ένα ποίημά του 
οραματιζόμενος το νέο κόσμο του σοσιαλισμού μέσα από τον καθημερινό 
οργανωμένο αγώνα.
Και αλλού σημειώνει: «Πρέπει να πολεμούμε να μην χαθεί αυτό που 
κάνει τον κόσμο μεγάλο. Για να μπορούν τα παιδιά μας να ζούνε χωρίς 
το φόβο του αύριο. Για να μπορούν να περπατούν ελεύθερα στον 
κόσμο, χωρίς το φόβο πως θα συναντήσουν πουθενά κανένα εχθρό, 
όπου κι αν πάνε να συναντούν φίλους- μονάχα φίλους. Για να μπορούν 
οι αγέννητοι να γεννιούνται με το χαμόγελο της Ελπίδας».
Για επίλογο παραθέτουμε δύο συναρπαστικά ποιήματά του:
«Ο εργάτης» και «Γράμμα σε μία Αφρικάνα».

Ο Εργάτης

Φτωχέ εργάτη με το ψέμα 
όσο σου δίνουν τη σκλαβιά, 
εσύ τη νιώθεις στο πετσί σου 
πιο δυνατή και πιο βαριά.

Δεν είναι λευτεριά εκείνη 
φώναξε εργάτη δυνατά, 
που ξεχωρίζει τους ανθρώπους 
σε δούλους και αφεντικά.

Δεν είναι λεύτερη πατρίδα 
που έχει σύνορα στη γη, 
ζωή που ζει μέσα στη φτώχεια 
δεν είναι λεύτερη ζωή.

Χτύπησε μ’ όλα σου τα χέρια 
τα ψέματα να γκρεμιστούν 
κι’ όλη η  πατρίδα ανθισμένη  
χαρά να γίνει του Λαού.

Γράμμα σε μία Αφρικάνα

Τώρα που σου γράφω Χαϊμαλίνα,  
από το πιο ψηλό βουνό της Κρήτης  
προβοδώ τα πρόβατά μου 
στον ίσκιο ενός ασφένταμου

Έχω πρόβατα λευκά 
σαν το λευκό μου χρώμα, 
έχω πρόβατα μαύρα
σαν το μαύρο σου χρώμα, Χαϊμαλίνα. 
Το αίμα τους είναι το ίδιο κόκκινο, 
σαν το δικό μας αίμα, Χαϊμαλίνα

Ρωτάω τα πρόβατά μου 
πώς μοιράζουνε στα ίσα 
τον ίσκιο του ασφένταμου

“Αυτός που ξέρει ν’ αγαπά
και να ελπίζει ξέρει
μέσα στη νύχτα πολεμά
ξημέρωμα να φέρει”

Μεγάλη η δύναμή σου, Λαέ μου
δόξα νάχει η αντοχή σου,
που κάθε μέρα προδίνεσαι,
κάθε μέρα σταυρώνεσαι
και κάθε μέρα περιμένεις
την Ανάστασή σου».

και έχουνε, λευκά και μαύρα
τα ίδια δικαιώματα,
ενώ οι άνθρωποι σκοτώνονται 
μοιράζοντας μία  πήχυ γης.
Αρμέγω τα πρόβατά μου 
και φθιάχνω το γάλα τους τυρί.

Μια φορά το χρόνο 
κουρεύω τα πρόβατά μου 
και η γυναίκα μου
στο τελάρο ολημερίς 
φθιάχνει ρούχα, μαύρα και λευκά.

Εσύ Χαϊμαλίνα δεν γνωρίζεις
εμάς τους λευκούς 
που φθιάχνουμε το τυρί, 
τις γυναίκες μας 
που φθιάχνουνε
τα ρούχα στο τελάρο.

Εσύ γνωρίζεις
τους άγριους λευκούς,
που ήρθανε στην πατρίδα σου,
που σκοτώνουνε τα αδέρφια σου 
και κλέβουνε το βιός σου.

Αυτοί που κλέβουνε το βιός σου, 
Χαϊμαλίνα 
κλέβουν και το δικό μου τυρί.
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Σ τις 20 Νοέμβρη είναι η Παγκόσμια Μέρα διακήρυξης και υπο-
γραφής της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Στις 11 
Δεκέμβρη είναι η Παγκόσμια Μέρα του Παιδιού.

Οι θεμελιώδεις αρχές, που περιέχονται στη Σύμβαση των 
Δικαιωμάτων του Παιδιού, μιλούν για την «προστασία του παιδιού από 
τη βία και την κακοποίηση, ειδικότερα από σεξουαλική κακοποίηση 
και εκμετάλλευση, από οικονομική εκμετάλλευση και εργασία, σε 
μέρη ή συνθήκες που βλάπτουν την υγεία του ή παρεμποδίζουν την 
εκπαίδευσή του, αλλά και στη διάρκεια πολεμικών συρράξεων».
Λόγια, διακηρύξεις,  κροκοδείλια δάκρυα, υποκρισία! Τα στοιχεία 
συγκλονίζουν:

• Ο ΟΗΕ, η UNΙCEF, ο ΔΟΕ μιλούν για πάνω από 250 
εκατομμύρια παιδιά να εργάζονται σε όλο τον κόσμο.  Παιδιά που 
σακατεύονται χωμένα μέσα σε ορυχεία, σε στοές εκεί που δεν 
χωράει ενήλικας. Παιδιά στα κάτεργα των μεγάλων πολυεθνικών 
ρούχων, για μερικά σεντς. Παιδιά σε βιομηχανικές καλλιέργειες 
αγκαλιά με επικίνδυνα χημικά.  Παιδιά κλειδωμένα σε δωμάτια 
που ικανοποιούν τις σεξουαλικές διαστροφές ενηλίκων. Παιδιά 
στρατιώτες, παιδιά «βαποράκια», παιδιά σκλάβοι… Μακρύς ο 
κατάλογος.
• κάθε χρόνο τουλάχιστον 22.000 από αυτά σκοτώνονται σε 
εργατικά «ατυχήματα». Χιλιάδες μικρά παιδιά καταρρέουν κάθε 
μέρα από την εξάντληση, δουλεύοντας για 14 και 16 ώρες.
• 10 χιλιάδες παιδιά πεθαίνουν καθημερινά από την πείνα!!!!
• 1 εκατομμύριο παιδιά παρασύρονται ή εξαναγκάζονται στην 
πορνεία κάθε χρόνο, 300 έως 500 χιλιάδες από αυτά στην  
Ευρώπη, που προωθούνται από χώρες του Τρίτου Κόσμου.
• 100 εκατομμύρια παιδιά - κυρίως κορίτσια - δεν πηγαίνουν 
σχολείο. 
• 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν στους δρόμους, 300 εκατομμύρια 
ζουν σε τενεκεδουπόλεις στον αναπτυσσόμενο κόσμο, 600 - 700 
εκατομμύρια παιδιά ζουν με λιγότερο από ένα δολάριο τη μέρα.

Το φαινόμενο βέβαια της παιδικής εργασίας  έχει τις ρίζες του στην 
απαρχή κάθε εκμεταλλευτικής κοινωνίας. 
Στην δουλοκτητική κοινωνία υπήρχαν παιδιά δούλοι, όπως αυτά που 
«εργάζονταν» στα μεταλλεία Λαυρίου. Στην Αθήνα και πιο έντονα 
στην αρχαία Ρώμη υπάρχει σαφής ταξική κατηγοριοποίηση ανάμεσα 
στα παιδιά των δουλοκτητών και των δούλων, αφού τα παιδιά των 
σκλάβων  δεν πάνε σχολείο γιατί δουλεύουν ακόμα και σαν «παιδιά-
παιχνίδια» για τους συνομήλικους κυρίους τους!
Αργότερα, στους δέκα αιώνες του ευρωπαϊκού μεσαίωνα (φεουδαρχία 
και εκκλησία) απεικονίζονται ακόμα και σε πίνακες, παιδιά μικρής 
ηλικίας στον τόπο εργασίας των γονιών τους, για να τα επιβλέπουν 
και να τα βάζουν στην πρακτική του επαγγέλματός τους. 
Όμως τίποτε δεν μπορεί να συγκριθεί με τις συνθήκες εκμετάλλευσης, 
που βίωσαν και βιώνουν οι εργαζόμενοι και ιδιαίτερα τα παιδιά μέσα 
στον καπιταλισμό. 
Το φαινόμενο της παιδικής εργασίας έλαβε εκρηκτικές διαστάσεις στην 
Αγγλία στα τέλη του 18ου, ειδικότερα στον κλάδο της βαμβακουργίας, 
καλύπτοντας το 15%, του εργατικού δυναμικού της Αγγλίας. Η παιδική 
εργασία, μαζί με αυτή των γυναικών, συνέβαλε στην μείωση των 

Σε τι κόσμο μπαμπά μ’ έχεις φέρει να ζήσω…
μεροκάματων και των ανδρών εργατών και αποτέλεσε ουσιώδες 
στοιχείο για την επιτυχία της «βιομηχανικής επανάστασης» στην 
Αγγλία. Οι εργοστασιάρχες βρήκαν φτηνή και ελαστική εργατική 
δύναμη, δουλευτές που να μαθαίνουν εύκολα στα ορφανοτροφεία 
των πόλεων!!! 
Σήμερα, κάτω από την κυριαρχία του καπιταλισμού, εκατομμύρια 
παιδιά αναγκάζονται να εργαστούν και στις φτωχές χώρες και στις 
αναπτυσσόμενες και στις μητροπόλεις του καπιταλισμού.
Σε μια εκμεταλλευτική κοινωνία λοιπόν, που θεοποιεί το κέρδος, που 
γεννά διακρίσεις, φτώχεια, ανεργία, πολέμους, προσφυγιά, εμπόριο 
ανθρώπων, κοινωνικούς αποκλεισμούς ευάλωτων κοινωνικών 
ομάδων και συνεχείς παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων των 
λαϊκών στρωμάτων, τα παιδιά δεν θα μπορούσαν να αποτελούν 
εξαίρεση. Αντιθέτως δέχονται τα μεγαλύτερα πλήγματα. 
Αυτή εξάλλου είναι η μήτρα, που μέσα της αναπτύσσεται η ατομική 
εγκληματικότητα, μάρτυρες της οποίας γνόμαστε όλο και πιο συχνά 
τον τελευταίο καιρό. Η δολοφονία, η σεξουαλική κακοποίηση και 
ο βιασμός πηγάζουν από το «δίκαιο» που επιβάλλει η σημερινή 
εκμεταλλευτική κοινωνία, τις αξίες που εκπορεύονται από την ίδια τη 
φύση της: την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, τον ανελέητο 
ανταγωνισμό, τον ατομισμό, τον εγωιστικό τρόπο ζωής και σκέψης, 
που διαπερνούν τις διαπροσωπικές σχέσεις και τις οικογενειακές 
σχέσεις. Τέτοια “μαθήματα ζωής” μας μαθαίνουν στο σχολείο, στο 
πανεπιστήμιο, στο χώρο δουλειάς, όπου “ο θάνατός σου, η ζωή μου” 
γίνεται κυρίαρχο δόγμα. Σε αυτό το έδαφος γεννιούνται η αλαζονεία, 
η υποτίμηση της φίλης ή του φίλου, του συναδέλφου, του συντρόφου, 
η απαξίωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η υποτίμηση της ίδιας της 
ανθρώπινης ζωής. 
Αυτό λοιπόν το κράτος της εκμετάλλευσης, κόντρα στις ανάγκες και 
δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα, προσανατολισμένο στη λογική 
κόστους-οφέλους, αποποιείται των ευθυνών του στο κρίσιμο ζήτημα 
της παιδικής προστασίας. Αποσύρεται όλο και περισσότερο από τη 
δημιουργία και λειτουργία των απαραίτητων δομών για την πρόληψη 
της βίας και της κακοποίησης, την αντιμετώπιση του τραύματος, την 
προστασία των κακοποιημένων παιδιών και των παιδιών χωρίς 
οικογένεια. Εγκαταλείπει το ευαίσθητο αυτό θέμα στα χέρια των κάθε 
είδους ιδιωτών, ΜΚΟ, επιχειρηματιών, επαγγελματιών αναδόχων 
(άκουσον, άκουσον, θα πληρώνονται ζευγάρια να αναθρέψουν (;) 
μέχρι και 5 παιδιά στο σπίτι τους!!!), εκκλησιαστικών ιδρυμάτων και 
διαφόρων «φιλανθρώπων».
Η προστασία του παιδιού και της μητέρας πρέπει να είναι αποκλειστική 
και μόνο ευθύνη του κράτους, με την ανάπτυξη ενός ενιαίου 
φορέα προστασίας, μέσα από ένα πλέγμα αλληλοϋποστηριζόμενων 
δομών και δράσεων στον τομέα της υγείας, της περίθαλψης, της 
πρόληψης, της σχολικής ιατρικής, του δημόσιου δωρεάν δικτύου 
βρεφονηπιακων σταθμών και κέντρων δημιουργικής απασχόλησης, 
της ενιαίας παιδείας (που θα προσανατολίζεται να διαπαιδαγωγεί 
και να δημιουργεί ολοκληρωμένες προσωπικότητες, συνειδητούς 
συντελεστές της κοινωνικής προόδου), της χορήγησης όλων των 
προϋποθέσεων για τη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό των παιδιών, 
της ανάπτυξης ενός πλατιού πολύμορφου κινήματος ερασιτεχνικής 
δημιουργίας και πολιτιστικής δραστηριότητας μαζί με την ουσιαστική 
στήριξη των θεσμών της τεκνοθεσίας και αναδοχής. 

Η ΣΕΛΙΔΑ 
ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Έργο του Α. Τάσσου “Το Κορίτσι με τα Μικρά Δέντρα” (1963)
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Με αφορμή το Μουντιάλ του Κατάρ θυμηθήκαμε την «ανταρσία» 
των Ελλήνων διεθνών ποδοσφαιριστών το 1953.
Τότε γίνονταν αγώνες των εθνικών ομάδων για την πρόκρισή 
τους στα τελικά του «Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου» 
της Ελβετίας. Η εθνική Ελλάδας είχε κληρωθεί με αντιπάλους 
τις ομάδες της Γιουγκοσλαβίας και του Ισραήλ. Από τις τρεις θα 
προκρινόταν μία. Στον πρώτο αγώνα στο Βελιγράδι οι Έλληνες 
διεθνείς ηττήθηκαν από τους Γιουγκοσλάβους με σκορ 1-0. Την 
παραμονή του επαναληπτικού αγώνα στο γήπεδο της Λεωφόρου 
οι παίκτες της εθνικής απαίτησαν αυτά που τους είχαν υποσχεθεί: 
ένα εκατομμύριο δραχμές (ο καθένας) για να αγωνιστούν την 
επομένη. Μη βάζει ο νους σας τρελά λεφτά: ήταν ένας μέσος 
μισθός της εποχής.
Επειδή δεν τους τα έδιναν, σηκώθηκαν όλοι μαζί και έφυγαν από 
το ξενοδοχείο της Κηφισιάς και κατέβηκαν σε αθηναϊκό ξενοδοχείο, 
πλην ενός. Πανικός στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία!!! Τους έψα-
χναν όλη τη νύχτα και αφού τελικά τους βρήκαν ικανοποίησαν το 
αίτημά τους. Για την ιστορία την επομένη η εθνική μας κέρδισε με 
σκορ 1-0.
Δύο μέρες αργότερα συνήλθε το Δ. Σ. της Ε.Π.Ο. και αποφάσισε:
•	 Την οριστική διαγραφή από τα μητρώα της Ελληνικής 

Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του αρχηγού της εθνικής 
ομάδας Ανδρέα Μουράτη (του κόψανε το ποδόσφαιρο 
δηλαδή), ο οποίος θεωρήθηκε υποκινητής της «ανταρσίας».

•	 Την διά παντός απομάκρυνση από την εθνική Ελλάδας 
των παικτών Ε. Μανταλόζη (του Εθνικού Πειραιώς), Κ. 
Καραπατή, Α. Σούλη, Ι. Ιωάννου, Γ. Δαρίβα και Χ. Δρόσου 
(του Ολυμπιακού Πειραιώς), Κ. Πούλη και Π. Εμμανουηλίδη 
(της Α.Ε.Κ.), Θ. Αλούπη, Ι. Νεμπίδη και Β. Πετρόπουλου (του 
Π.Α.Ο.), Χ. Σεραφείδη (του Απόλλωνα Αθηνών), Κ. Νεστορίδη 
(τότε του Πανιωνίου) και Αθ. Μπέμπη (τότε του Ακράτητου).

Γέλαγε ο κόσμος! Ακόμα κι οι εφημερίδες που στάθηκαν αρνητικά 
στις κινήσεις των παικτών, στηλίτευσαν την απόφαση της Ε.Π.Ο.

Τις μέρες που συντασσόταν η εφημερίδα, διεξήχθη το μουντιάλ ποδοσφαίρου στο 
Κατάρ, το ακριβότερο στην ιστορία του θεσμού. Εξαρχής η επιλογή του Κατάρ για τη 
διοργάνωση στιγματίστηκε από αποκαλύψεις για σκάνδαλα διαφθοράς και χρηματισμού 
παραγόντων της FIFA προκειμένου να ψηφίσουν υπέρ της ανάθεσης της διοργάνωσης 
στην πετρελαιομοναρχία του Κατάρ, όπου είναι καθεστώς η καταπάτηση δημοκρατικών 
ελευθεριών, η απαγόρευση απεργιών και συνδικάτων, η καταπίεση των γυναικών, η 
απαγόρευση της ομοφυλοφιλίας κλπ. Η διοργάνωση όμως  έχει κυρίως στιγματιστεί από 
τους χιλιάδες θανάτους και τους εκατοντάδες τραυματισμούς εργατών στα έργα-κάτεργα 
της διοργάνωσης, κυρίως μεταναστών από φτωχότερες χώρες της Ασίας. Θανάτους και τραυματισμούς με βασικές αιτίες τις άθλιες 
συνθήκες δουλειάς (έλλειψη μέτρων προστασίας και ασφάλειας, εντατικοποίηση της εργασίας με ελάχιστο χρόνο ξεκούρασης, απειλές και  
μεθόδοι τρομοκράτησης των εργατών, όπως η κατάσχεση διαβατηρίων και εγγράφων, μη καταβολή των μεροκάματων κλπ), αλλά και τις 
απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης (κοντέινερ στην έρημο!!!). 

Δεν πρόκειται βέβαια για εργατικά ατυχήματα αλλά για εργοδοτικά εγκλήματα, μια μαζική εργατοθυσία στις μπίζνες δισεκατομμυρίων 
μεταξύ του Κατάρ, της FIFA, των κατασκευαστικών ομίλων και των χορηγών που θησαυρίζουν. Αυτό άλλωστε αποδεικνύει και η τεράστια 
προσπάθεια συγκάλυψης των όσων συνέβησαν όλα τα προηγούμενα χρόνια από τους αρμόδιους. Είναι βαθιά υποκριτικά και κροκοδείλια 
τα δάκρυα της ΕΕ, αφού ευρωενωσιακοί όμιλοι και χορηγοί πρωτοστατούν στην κόλαση αυτή. Γιατί αυτό το καθεστώς ( μέχρι χτες το 
Κατάρ ήταν»στρατηγικός εταίρος» για την «εναλλακτική ενεργειακή επάρκεια» της ΕΕ και με απελευθερωμένη VISA) εκθειάζουν ως το 
πιο «δημοκρατικό» και «μεταρρυθμιστικό» απ' όλες τις χώρες του Κόλπου, «θάβοντας» ακόμα πιο βαθιά τους χιλιάδες ξένους εργάτες 
που δολοφονήθηκαν στην προετοιμασία του Μουντιάλ. Η ΕΕ και τα όργανά της  επιδιώκουν να αποσυνδέσουν τον χρηματισμό και τη 
διαφθορά πρώην και εν ενεργεία ευρωβουλευτών, όπως η Ε. Καϊλή, από τον χαρακτήρα και την αποστολή της ΕΕ, ανακαλύπτοντας 
τάχα τώρα τα λόμπι, που πρωταγωνιστούν σε αυτόν τον βούρκο πλάι σε ύποπτες ΜΚΟ.

Από την άλλη όμως είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρο το γεγονός ότι πολλοί αθλητές, φίλαθλοι, καλλιτέχνες κλπ σήκωσαν κίνημα αλληλεγγύης  
καταγγέλλοντας αυτό το έγκλημα, απαιτώντας παράλληλα μέτρα για την προστασία της ζωής, της υγείας, των δικαιωμάτων των εργατών 
και πλήρεις αποζημιώσεις για τις οικογένειες των νεκρών και τους σακατεμένους εργάτες.

Η «ΑΝΤΑΡΣΙΑ» ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΤΟ 1953
Οι αντιδράσεις των τιμωρημένων 
ποδοσφαιριστών απείλησαν την 
ύπαρξη του ελληνικού ποδοσφαίρου, 
αφού αποφάσισαν να μην αγωνιστούν 
στους κυριακάτικους αγώνες των 
ομάδων τους, τασσόμενοι έτσι 
αλληλέγγυοι στον Α. Μουράτη, απει-
λώντας μάλιστα να δημιουργήσουν 
δική τους επαγγελματική ομάδα.
Μπροστά στην έκρυθμη κατάσταση 
που είχε δημιουργηθεί λόγω της 
αποχής των τιμωρημένων διεθνών 
από τους αγώνες των ομάδων τους, οι 
παράγοντες των τριών μεγάλων (Ολυμπιακός, ΠΑΟ, ΑΕΚ) συναπο-
φάσισαν να τιμωρήσουν από δύο παίκτες κάθε ομάδας με τρίμηνο 
αποκλεισμό!!
Μετά από λίγο με παρέμβαση του υπουργείου Παιδείας 
διαγράφτηκε η ποινή του αποκλεισμού των δεκατεσσάρων 
διεθνών από την εθνική ομάδα. Μάλιστα λόγω των αντιδράσεων 
των φιλάθλων ο Αντρέας Μουράτης επανήλθε μετά από δύο 
χρόνια στα γήπεδα, όχι όμως και στην εθνική ομάδα!! 
Η ποινή που επιβλήθηκε στον Μουράτη, σε έναν από τους 
καλύτερους αμυντικούς του ελληνικού πρωταθλήματος, 
προφανώς οφειλόταν στο αγωνιστικό του παρελθόν.  Στην Κατοχή 
είχε ενταχθεί στην Ε.Π.Ο.Ν. Είχε συμμετάσχει μάλιστα σ’ έναν πο-
δοσφαιρικό αγώνα μεταξύ Ε.Π.Ο.Ν. Πειραιά και Ε.Π.Ο.Ν. Αθήνας 
τον Αύγουστο του 1944, δίπλα στον Νίκο Γόδα (μεγάλο ταλέντο 
του Ολυμπιακού, λοχαγού στον επίλεκτο 5ο Λόχο Κοκκινιάς του 
ΕΛΑΣ, που μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας συνελήφθη και εξορί-
στηκε και τελικά εκτελέστηκε στις 19 Νοέμβρη 1948, στο Λαζαρέτο 
της Κέρκυρας, αφού δεν υπέγραφε «δήλωση μετανοίας»). Μαζί 
με τον Γόδα εξάλλου δώσανε τη Μάχη της Ηλεκτρικής. Αλλά και 
αργότερα ο Μουράτης δεν έκρυβε τα αριστερά του φρονήματα. Έτσι 
το μετεμφυλιακό κράτος βρήκε την ευκαιρία να τον ….. «τιμήσει»!! 
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Το «Ημερολόγιο μιας εβδομάδας» είναι τα ποιήματα του Γ. Ρίτσου 
που γράφτηκαν τις μέρες των γεγονότων της εξέγερσης του 
Πολυτεχνείου.

Στις 15 Νοέμβρη 1973, ο Γ. Ρίτσος βρίσκεται στις πρώτες γραμμές 
της μεγάλης διαδήλωσης από το Πολυτεχνείο μέχρι την πλατεία 
Κλαυθμώνος, που διαλύεται από την αστυνομία βίαια. Έχει 
ξεκινήσει η επίθεση στους συγκεντρωμένους με δακρυγόνα και 
αργότερα με σφαίρες και τάνκς…… Ο Γ. Ρίτσος αρχίζει να γράφει 
το «Ημερολόγιο μιας εβδομάδας» που το τελειώνει στον Κάλαμο 
Αττικής. 

Παραθέτουμε 3 από τα 7 ποιήματά του:

Αθήνα 16 Νοεμβρίου 1973
Ωραία παιδιά με τα μεγάλα μάτια σαν
Εκκλησιές χωρίς στασίδια.

Ωραία παιδιά δικά μας με τη μεγάλη
Θλίψη των ανδρείων.

Αψήφιστοι, όρθιοι στα Προπύλαια στον
πέτρινο αέρα, έτοιμο χέρι, έτοιμο μάτι.

Πως μεγαλώνει το μπόι, το βήμα κι η
παλάμη του ανθρώπου.

17 Νοεμβρίου
Βαριά σιωπή διάτρητη απ’ τους 
πυροβολισμούς, πικρή πολιτεία,

αίμα, φωτιά, η πεσμένη πόρτα, ο καπνός,
το ξύδι, 

ποιος θα πει περιμένω μέσα απ’ το μέσα
μαύρο;
Μικροί σχοινοβάτες με τα μεγάλα
παπούτσια μ’ έναν επίδεσμο φωτιά στο 
κούτελο, 

κόκκινο σύρμα, κόκκινο πουλί και το
μοναχικό σκυλί στ’ αποκλεισμένα 
προάστεια,

ενώ χαράζει η χλωμότερη μέρα πίσω
απ’ τα καπνισμένα αγάλματα

κι ακούγεται ακόμη η τελευταία κραυγή 
διαλυμένη στις λεωφόρους,

πίσω απ’ τα τανκς μέσα στους 
σκόρπιους πυροβολισμούς…

Πως μπορείτε λοιπόν να κοιμάστε; πως 
μπορείτε λοιπόν να κοιμάστε;

22 Νοεμβρίου
Αργά που μεγαλώνει το μαχαίρι, αυτός 
που σιωπεί  

δεν είναι που δεν έχει τίποτα να πει,
δεν είναι τα δώδεκα  καρφιά στον τοίχο,
η ακρίδα στο ποτήρι
είναι που περιμένει να ξεσφίξουν τα 
σαγόνια του.

Ο Ρίτσος για το Νοέμβρη του 1973

49 χρόνια από την Εξέγερση του Πολυτεχνείου

15ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ



Οι ραγδαίες αλλαγές, που προκάλεσαν στη χώρα μας οι συνέπειες 
της Μικρασιατικής  Εκστρατείας και οι καταστροφές από τους 
συνεχείς πολέμους, ανέδειξαν την ανάγκη για σημαντικές 
επενδύσεις στις υποδομές της χώρας.   Σε μια κατεστραμμένη 
οικονομικά χώρα, αλλά με πάμφθηνη εργατική δύναμη λόγω των 
προσφύγων, ξένες εταιρείες που «μύρισαν ψητό» επένδυσαν στην 
Ελλάδα με ηγεμονικά, πολύχρονα συμβόλαια  παραχώρησης. 

Εκείνη την εποχή η ηλεκτροδότηση της Αθήνας καλυπτόταν 
από την Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρεία. Η αλματώδης αύξηση 
του πληθυσμού με την έλευση των προσφύγων καθιστούσαν 
επιβεβλημένη την ανάπτυξη και ενίσχυση του δικτύου. Μετά από 
σκληρές διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ελληνικής Ηλεκτρικής 
Εταιρείας,  του ελληνικού δημοσίου και της βρετανικής  Power 
and Traction Finance Company Ltd, στις  17-12-1925 υπογρά-
φτηκε από την δικτατορική κυβέρνηση Πάγκαλου η σχετική 
«Σύμβαση περί Προμήθειας Ηλεκτρισμού και περί Μεταφορών». 
Μάλιστα για την τελική θετική εισήγηση ο Πάγκαλος είχε φροντίσει 
να συστήσει φιλική προς τους όρους της Πάουερ επιτροπή!  Με 
τη σύμβαση η Πάουερ ανέλαβε την εγκατάσταση μονάδων 
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και τη δημιουργία δικτύου 
αστικών συγκοινωνιών, βασισμένου σε ηλεκτροκίνητα τραμ και 
λεωφορεία. Η Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρεία, που μεταβίβασε τα 
δικαιώματά της για ηλεκτροδότηση της Αθήνας στη νέα εταιρεία, 
συνέχισε να δραστηριοποιείται σε άλλες πόλεις της χώρας. Η 
«Πάουερ» προχώρησε στην  κατασκευή νέου κεντρικού σταθμού 
παραγωγής στον όρμο του Αγίου Γεωργίου στο Κερατσίνι και την 
αντικατάσταση των παλαιών δικτύων ηλεκτροδότησης. 

Η αποικιοκρατική σύμβαση, η διάρκεια της οποίας ήταν 60(!!!) 
χρόνια, προέβλεπε μεταξύ άλλων την παραχώρηση στην Πάουερ  :

•	 του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, μεταφοράς και 
διανομής ηλεκτρικού ρεύματος στην πρωτεύουσα.

•	 της εκμετάλλευσης της Εταιρείας Τροχιοδρόμων Αθηνών - 
Πειραιώς (τραμ και ηλεκτρικό σιδηρόδρομο)

•	 του μονοπωλίου κίνησης λεωφορείων της σε δρόμους της 
Αθήνας, με την υποχρέωση το δημόσιο ταμείο να συντηρεί το 
οδικό δίκτυο, ενώ για τους ιδιώτες αυτοκινητιστές περιορισμό 
των δικαιωμάτων τους. 

•	 ατέλειας βενζίνης, ελαστικών, κάθε μηχανήματος και κάθε 
υλικού σε αντίθεση με τους ιδιώτες αυτοκινητιστές που 
πλήρωναν βαρύτατους φόρους.

•	 του δικαιώματος  να καθορίζει την τιμή του εισιτηρίου για 
το τραμ, τα λεωφορεία και τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και 
εν πολλοίς την τιμή της Kwh.  Η κερδοσκοπική της διάθεση  
οδήγησε πολλές φορές τους εργαζόμενους και τη φτωχολογιά 
σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις.

Μετά τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο έγινε πλέον φανερό ότι οι 
διάσπαρτες ανά τη χώρα ηλεκτρικές εταιρείες εξυπηρέτησης 
μεγάλων αστικών κέντρων, που παρήγαγαν ενέργεια σχεδόν 
αποκλειστικά με εισαγόμενα καύσιμα, αποτελούσαν τροχοπέδη 
στην εκβιομηχάνιση, στη γεωργική ανάπτυξη και γενικά στον 
πλήρη εξηλεκτρισμό. Η ανάγκη της αξιοποίησης των εγχώριων 
φυσικών πηγών ενέργειας (λιγνίτες, υδροηλεκτρικά) και η 
κατασκευή ενιαίου δικτύου μεταφοράς και διανομής η.ε. δεν 
μπορούσε να υλοποιηθεί από τα ιδιωτικά κεφάλαια, που αναζητούν 
πάντα επενδύσεις άμεσης απόδοσης. Έτσι τον Αύγουστο του 1950 
ιδρύθηκε η ΔΕΗ. Το κρατικό μονοπώλιο στην ηλεκτρική ενέργεια 
λειτούργησε για δεκαετίες υπηρετώντας τις συγκεκριμένες 
ανάγκες της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Με την πάροδο του χρό-
νου, με τις απανωτές καπιταλιστικές κρίσεις, προέκυψε η ανάγκη 
του κεφαλαίου να μετατρέψει την ηλεκτρική ενέργεια σε  πεδίο 
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ιδιωτικών επενδύσεων για να βρουν κερδοφόρο διέξοδο 
τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια. Έτσι οδηγηθήκαμε στην 
κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου, στην «απελευθέρωση» 
της αγοράς η.ε., στη σημερινή αβάστακτη ενεργειακή φτώχεια! 

Κάποιοι (κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ) σήμερα θυμήθηκαν το  «Δ» της ΔΕΗ! 
Η «επανακρατικοποίηση» της ΔΕΗ, ακόμα κι αν την εννοούν 
(παλιότερα υποσχόταν την κρατικοποίηση των ναυπηγείων, σήμερα 
πρωτοστατούν στην ιδιωτικοποίησή τους) σε καμιά περίπτωση δεν 
αναιρεί το πλαίσιο λειτουργίας της «απελευθερωμένης» αγοράς 
Ενέργειας, την Ενέργεια - εμπόρευμα, το πλαίσιο εποπτείας 
της Ε.Ε., τους αντικοινωνικούς νόμους κόστους-οφέλους, τους 
ανταγωνισμούς, όλο δηλαδή το πλαίσιο της καπιταλιστικής αγοράς. 

Ξεχνάνε (;) να μας πουν ότι: 

•	 την περίοδο που το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΔΕΗ 
ανήκε στο κράτος, είχαμε διαδοχικές αυξήσεις στην τιμή του 
ρεύματος - πάνω από 300% από το 2009 έως το 2019 - διακοπές 
της ηλεκτροδότησης σε λαϊκά νοικοκυριά,  εντατικοποίηση και 
συντριβή των εργατικών δικαιωμάτων.

•	 επί των ημερών του μειώθηκε κατά 50% η ηλεκτροπαραγωγή 
από λιγνίτη, με δικό του νόμο ξεκίνησε η λειτουργία του 
Χρηματιστηρίου Ενέργειας, συνεχίστηκαν τα προνόμια στους 
«επενδυτές» με το «σύστημα των εγγυημένων τιμών» και τα 
βαριά «πράσινα» και άλλα χαράτσια σε καύσιμα και ηλεκτρικό 
ρεύμα, τα οποία μάλιστα «ανανέωσαν» προ μηνών από κοινού 
ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ στη Βουλή.

•	 ήταν ο (ΣΥΡΙΖΑ) που μείωσε κατά 17% την κρατική συμμετοχή 
στο μετοχικό κεφάλαιό της, προώθησε το 3ο μνημόνιο που 
προβλέπει τη μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ στο 50% του 
συνόλου της αγοράς, εφάρμοσε το σύστημα ΝΟΜΕ.

•	 το πλαίσιο είναι δεδομένο για την όποια επόμενη κυβέρνηση 
προκύψει, αφού όλοι μαζί υπογράφουν τους στόχους 
του «πράσινου New Deal», όπως και τους στόχους για τη 
μετατροπή της χώρας σε «ενεργειακό κόμβο», πρώτα απ΄ 
όλα για το πανάκριβο αμερικάνικο LNG.

Τέτοιου είδους επανακρατικοποιήσεις (που παλιά βαφτίστηκαν 
και κοινωνικοποιήσεις από το ΠΑΣΟΚ) ουσιαστικά μετατρέπουν 
τη ΔΕΗ σε τροχονόμο στην αγορά Ενέργειας για να ξαναμοιραστεί 
η πίτα στους ενεργειακούς ομίλους, με φτηνό ρεύμα στις 
ενεργοβόρες βιομηχανίες και το λαό να πληρώνει από άλλη τσέπη 
το «μάρμαρο».

Όχι άλλο «δούλεμα»!!!
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