
Αριστοτέλους 11-15 5ος Όροφος, Αθήνα, ΤΚ 10432
Τηλέφωνο: 2105249317 - 2105232602, Φαξ: 2105249331

e-mail: pasasdeh@otenet.gr, website: www.pasas-deh.gr

Tης Σύνταξης...................................................2

Οικονομική Κρίση...........................................3

Όταν η ατομική ευθύνη χρησιμοποιείται
για το ξέπλυμα της κρατικής..........................4

Για την απόφαση του ΣτΕ.................................5

Δελτία τύπου................................................6-7

Ελληνοτουρκικά..............................................8

Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων.....................9

Δεν μπορώ να αναπνέυσω.............................9

Νόμος κατά των διαδηλώσεων...................10

Χρήσιμες πληροφορίες................................10

Ομάδα ζωγραφικής ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ............11

Ποιήματα συναδέλφων................................11

Για τη βιβλιοθήκη..........................................12

Σε αυτό το τεύχος:

Τεύχος 1ο · ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

Επιφυλλίδα
του Πανελλήνιου Συλλόγου 

Αλληλεγγύης Συνταξιούχων / ΔΕΗ
(ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ)

Φτωχέ, σου μάραναν

κόποι και πόνοι

τη θέληση άβουλη,

πιωμένη αφιόνι!

Αν είν’ ο λάκκος σου

πολύ βαθής

χρέος με τα χέρια σου

να σηκωθείς.

Μ’ αυτό το τεύχος ξεκινάμε την 

προσπάθεια έκδοσης της εφημερίδας 

του  ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ, στοχεύοντας στην 

πιο πλατιά και πολύπλευρη ενημέρωση 

των μελών μας.
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Σ υνταξιούχοι,  εργαζόμενοι, συνολικά ο λαός ζήσαμε μια πρω-
τόγνωρη κατάσταση. Ως  ευάλωτη ομάδα, μείναμε για μεγάλο 
διάστημα έγκλειστοι στα σπίτια μας και παρακολουθούσαμε 

καθημερινά ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να πεθαίνουν αβοήθητοι 
στα σπίτια τους, γιατί αποδείχθηκε ότι το Δημόσιο Σύστημα Υγείας δεν 
μπόρεσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες της πανδημίας ακόμα και στις 
πιο ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες π,χ,  ΗΠΑ.   

Με λίγα λόγια η κατάσταση που ζήσαμε έδειξε με τον πιο ξεκά-
θαρο τρόπο τις συνέπειες της πολιτικής στον τομέα της Υγείας που 
εφαρμόστηκε στην Ελλάδα, την ΕΕ και σε όλο τον κόσμο. Η ιδιωτικο-
ποίηση και εμπορευματοποίηση της Υγείας, διέλυσαν το Σύστημα 
Υγείας και μας άφησαν απροστάτευτους από το νέο κορονοϊό. 

Η κυβέρνηση της ΝΔ για να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση, πήρε 
τα περιοριστικά μέτρα και μας ζήτησε να μην πηγαίνουμε στα νοσο-
κομεία, γιατί δεν θα αντέξουν. Ταυτόχρονα, με Πράξεις Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΠΝΠ), κατ’ απαίτηση των μεγάλων επιχειρηματικών 
ομίλων, πήρε μια σειρά αντεργατικά, αντιλαϊκά, αντισυνταξιουχικά 
μέτρα (πχ εξ αποστάσεως εργασία, αναστολή εργασίας  με κρατική 
στήριξη, εκ περιτροπής απασχόληση και μειωμένου μισθού με μειω-
μένο ωράριο), για να στηρίξει την οικονομία. 

Το κυβερνητικό επιτελείο αξιοποίησε την υγειονομική κρίση για 
να προπαγανδίσει με όλα τα μέσα, διαγγέλματα, ανακοινώσεις, οδη-
γίες «ειδικών», ΜΜΕ (έντυπα και ηλεκτρονικά), τη λογική της «ατο-
μικής ευθύνης», της «νέας εμπιστοσύνης» του πολίτη προς το κρά-
τος και την εκάστοτε κυβέρνηση. Η προπαγάνδα αυτή στοχεύει στην 
αποδοχή των μέτρων ως αναγκαία και στη δημιουργία του υπάκουου 
πολίτη, που θα ακολουθεί χωρίς αμφισβήτηση τις κυβερνητικές επι-
λογές σήμερα για την πανδημία και την κρίση αύριο… 

Εύκολα καταλαβαίνει κανείς, ειδικά οι συνταξιούχοι, ότι η κυβέρ-
νηση στο στόχαστρο έχει  το εργατικό-λαϊκό κίνημα. Η ψήφιση του 
νόμου για τις «δημόσιες συναθροίσεις» συμπληρώνει το παζλ

Το ταξικό εργατικό κίνημα «πειθαρχημένα απειθάρχησε» σε 
αυτή τη λογική. Με τη δράση του έδειξε τις κρατικές ευθύνες. Δεν  
παρασύρθηκε σε τυχοδιωκτικές, μικροαστικές αντιλήψεις, που δυ-
νάμεις του συστήματος προπαγάνδιζαν. Θεωρίες υποτίμησης του 
πραγματικού κινδύνου της πανδημίας, ή «συνομωσίας», στόχο 
είχαν να βάλουν εμπόδια στην δράση και στη χάραξη της ταξικής 
γραμμής του. 

Η δράση και οι πρωτοβουλίες του ταξικού συνδικαλιστικού κινή-
ματος μέσα στην πανδημία με τις κινητοποιήσεις των γιατρών, νο-
σηλευτών, εργαζομένων στα σουπερμάρκετ, τις παρεμβάσεις στα 
εργοστάσια, στους χώρους δουλειάς και  με αποκορύφωμα τις εκδη-
λώσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά ανέδειξαν:

• Ότι τα προβλήματα της υγείας που προέκυψαν είναι αποτέλεσμα 
όλων όσων είχαν προηγηθεί. Η ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποί-
ηση της Υγείας είναι η αιτία για τις ελλείψεις γιατρών, νοσηλευτών, 
κρεβατιών, ΜΕΘ, καθώς και το κλείσιμο δομών στην Υγεία. Η κατά-
σταση αυτή αφήνει την κυβέρνηση έκθετη στο λαό και αποκαλύπτει 
το ρόλο όλων των κομμάτων, που κυβέρνησαν τη χώρα τα τελευταία 
30 χρόνια. 

• Ότι πίσω από τα συνθήματα για την «ευρωπαϊκή αλληλεγγύη» 
και τις «ευρωπαϊκές αξίες» κρύβεται ο αδυσώπητος ανταγωνισμός 
συμφερόντων μέσα στην ΕΕ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι εγκλη-
ματικές ελλείψεις στον τομέα  της Δημόσιας Υγείας σε όλα τα κράτη 
μέλη της ΕΕ, η έλλειψη συντονισμού και αλληλεγγύης σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, ο ανταγωνισμός για το ποιος από τους μονοπωλιακούς ομί-

λους θα ανακαλύψει πρώτος φάρμακο ή εμβόλιο ενάντια στον κορο-
νοϊό για την εξασφάλιση περισσότερου κέρδους. 

• Μόνο η αποκλεισμένη για πολλές δεκαετίες Κούβα έδωσε ια-
τρική βοήθεια. 

• Με την «πειθαρχημένη απειθαρχία» το οργανωμένο ταξικό ερ-
γατικό κίνημα έδειξε ότι μπορεί σε οποιεσδήποτε συνθήκες να διεκδι-
κεί και να δρα.  «Απείθαρχα», ως προς τις κυβερνητικές αποφάσεις, 
που με πρόσχημα και αφορμή την πανδημία πέρασε ως «προσωρι-
νά» μια σειρά αντεργατικά – αντιλαϊκά μέτρα μέχρι και  προσπάθεια 
αναστολής των εργατικών εκδηλώσεων για την Πρωτομαγιά.  «Πει-
θαρχημένα», με όλα τα μέτρα προστασίας και περιφρούρησης, οργά-
νωσε τις κινητοποιήσεις του. Γι’ αυτό η εκδήλωση της Πρωτομαγιάς 
που η οργάνωση και σημασία της ξεπέρασε τα σύνορα της χώρας, 
ενόχλησε τα μέγιστα την κυβέρνηση, αλλά και τους παρατρεχάμενους 
της αστικής εξουσίας. 

Τα συνθήματα και η δράση του κινήματος με το ότι δεν μένουμε 
σιωπηλοί, προστατεύουμε τους εαυτούς μας, τους  συναδέλφους μας 
και αναπτύσσουμε την δράση μας με αιτήματα στη βάση των προ-
βλημάτων, που προέκυψαν από την πανδημία, βοήθησαν να κατα-
νοηθεί η κατάσταση και να αναπτυχθεί γενικότερος προβληματισμός 
στην κοινωνία για τα Δημόσια Συστήματα Υγείας και να δραστηριοποι-
ηθεί κόσμος. Αυτό υποχρέωσε την κυβέρνηση να πάρει κάποια μέτρα 
ανακούφισης, τα οποία δεν είχε σκοπό να πάρει.

Τα περιοριστικά μέτρα βρήκαν το κίνημα των συνταξιούχων σε 
σημαντική δράση, η οποία κλιμακωνόταν μετά τη μεγάλη  πανελλαδι-
κή κινητοποίηση  της 14.12.19.  

Ο ΠΑ.Σ.Α.Σ/ΔΕΗ, με την κήρυξη της πανδημίας πήρε όλα τα απα-
ραίτητα μέτρα για να προστατέψει τα μέλη του, όμως δεν έμεινε σιω-
πηλός. Ως ευάλωτη ομάδα και παίρνοντας υπόψη τις επιστημονικές 
οδηγίες στηρίξαμε τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις, που αναπτύχθη-
καν από το εργατικό λαϊκό κίνημα, είτε με Δελτία Συμπαράστασης, 
είτε και με φυσική παρουσία. 

Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει, ωστόσο οι βασικές μας εκτιμή-
σεις για το πώς και σε ποια κατεύθυνση η κυβέρνηση θα κινηθεί, δεν 
αλλάζουν. 

Σε αυτή την βάση συνεχίζουμε την δράση μας, μέσα από το πρό-
γραμμα της ΣΕΑ, διεκδικώντας όλα μας τα αιτήματα με αιχμή τα ζη-
τήματα της υγείας. 

ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
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Η πανδημία λειτούργησε ως καταλύτης στην οικονομία και 
έφερε πιο κοντά και πιο γρήγορα τη νέα καπιταλιστική κρίση. Με 
στοιχεία πλέον και αναλύσεις οι Διεθνείς Οργανισμοί μιλάνε για 
πιο βαθιά κρίση από αυτή του 2008 – 2009  και με μεγαλύτερη  δι-
άρκεια.  Αυτή η κατάσταση οξύνει ακόμα πιο πολύ τους ανταγωνι-
σμούς και τις αντιθέσεις των συμφερόντων σε παγκόσμιο επίπεδο.  

Η κυβέρνηση της ΝΔ βλέποντας πως η ελληνική, όπως και η 
διεθνής καπιταλιστική οικονομία μπαίνουν σε πρωτόγνωρη για τις 
τελευταίες δεκαετίες κρίση,  φτιάχνει νομοθετικό πλαίσιο ανάλογο 
με τις ανάγκες της κερδοφορίας των επιχειρήσεων και προσπαθεί 
να τονώσει το κλίμα, προβάλλοντας γρήγορους ρυθμούς ανάπτυ-
ξης για τον επόμενο χρόνο. 

Με αυτά τα δεδομένα, όλα τα κράτη έχουν ανοίξει τη συζήτη-
ση για το πως θα βοηθήσουν την κερδοφορία. Από την άμεση 
οικονομική στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων μέχρι τις κρα-
τικοποιήσεις των ζημιογόνων. Έτσι βλέπουμε κυβερνήσεις (ανε-
ξάρτητα από ιδεολογικές αφετηρίες) τις προηγούμενες 10ετίες να 
μειώνουν την κρατική παρέμβαση, ενώ σήμερα την αυξάνουν. Τα 
δημοσιεύματα στις εφημερίδες είναι αποκαλυπτικά. Πχ. στην Κα-
θημερινή διαβάζουμε: «όταν η ανάγκη καλεί, όλοι στο τέλος γίνονται 
κενσιανοί» ή ότι «ο Μητσοτάκης…πορεύεται χωρίς ιδεολογικά τα-
μπού. Χωρίς «δεξιόμετρο»… αν πετύχει, θα είναι ο πιο επιτυχημέ-
νος σοσιαλδημοκράτης πρωθυπουργός της Ελλάδας»!!!  

Όλα τα κόμματα που υπηρετούν το εκμεταλλευτικό σύστημα, 
ανεξάρτητα από το πώς χειρίζονται την κατάσταση και πως πολιτι-
κά αυτοπροσδιορίζονται, κοινή συνισταμένη έχουν την περιφρού-
ρηση του συστήματος της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. 

Οι εξελίξεις αυτής της περιόδου είναι διδακτικές. Οι διάφοροι 
μύθοι που κυριαρχούσαν το περασμένο διάστημα καταρρέουν. 
Αποκαλύπτουν ότι πίσω απ’ τα απατηλά συνθήματα της «ευρω-
παϊκής αλληλεγγύης» και των «ευρωπαϊκών αξιών» κρύβεται ο 
αδυσώπητος ανταγωνισμός των αστικών τάξεων, που συγκροτούν 
την ιμπεριαλιστική συμμαχία της ΕΕ. Ανταγωνισμός που δυναμώ-
νει όσο αυξάνει η απόκλιση συμφερόντων στο σκληρό πυρήνα της 
Ευρωζώνης μεταξύ Γερμανίας, Γαλλίας και Ιταλίας, λόγω της ανι-
σόμετρης εκδήλωσης της κρίσης και των συνεπειών της.

Πάνω απ’ όλα, οι εξελίξεις διαλύουν το μύθο ότι η ΕΕ μπορεί 
να αποτελέσει ασπίδα των λαών απέναντι στην κρίση. Όλες οι δια-
πραγματεύσεις και αντιθέσεις δείχνουν ότι την κρίση θα πληρώσει 
ξανά ο λαός. Με ή χωρίς ευρωομόλογα. Για τον λαό τους εργαζό-
μενους, τους συνταξιούχους,  προβλέπονται αντιλαϊκές πολιτικές 
διαρκείας.  Οι εξελίξεις θα αξιοποιηθούν ως ευκαιρία για να αυξη-
θεί ο βαθμός εκμετάλλευσης, να επεκταθούν οι ελαστικές εργασι-

ακές σχέσεις, να γίνει ακόμα πιο φθηνή η εργατική δύναμη, ενώ 
μικρομάγαζα κινδυνεύουν με λουκέτο. Στο στόχαστρο μπαίνουν 
ξανά οι συντάξεις τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Εκείνος, που στα-
θερά πληρώνει, τόσο σε περίοδο καπιταλιστικής κρίσης, όσο και 
καπιταλιστικής ανάπτυξης, είναι ο λαός. 

Όμως την ίδια στιγμή όλες οι κυβερνήσεις, οποιασδήποτε πο-
λιτικής απόχρωσης, ξοδεύουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια σε 
εξοπλιστικά προγράμματα του ΝΑΤΟ και άλλων ιμπεριαλιστικών 
οργανισμών, για την εξυπηρέτηση  των ιμπεριαλιστικών πολέμων 
που γίνονται σε πολλές περιοχές της υφηλίου.  Χρήματα που εί-
ναι βγαλμένα από την εργασία δισεκατομμυρίων εργατών, που θα 
τους επέτρεπαν να έχουν καλή υγεία, σχολεία, κοινωνικές δομές, 
κατοικίες, κέντρα αποκατάστασης, γηροκομεία, συντάξεις και πολ-
λά άλλα που τα στερούνται.  Για την χώρα μας, το 2019 τα ποσά για 
το ΝΑΤΟ φθάνουν τα 4,6 δις. και για το διάστημα 2011-20018 τα 
33,8 δις. 

Σε αυτή την στρατηγική είναι ευθυγραμμισμένα τα κυβερνητι-
κά εργοδοτικά συνδικάτα με πρωτεργάτη την ηγεσία της ΓΣΕΕ να 
μη διαφέρει ούτε φραστικά από τις κυβερνητικές προτάσεις για τη 
στήριξη των επιχειρηματιών και την ευελιξία στην εργασία. Στην 
ίδια γραμμή και η ηγεσία της ΓΣΕΒΕΕ που προβάλει τα προβλήμα-
τα των αυτοαπασχολούμενων για να διεκδικούν τα αιτήματα των 
μεγάλων επιχειρήσεων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Τ ο συμπέρασμα που με σαφήνεια βγαίνει 
είναι ότι η διαχείριση, είτε της υγειονομικής 
κρίσης, είτε της οικονομικής καπιταλιστικής 

κρίσης που γίνεται σήμερα από την κυβέρνηση 
της ΝΔ, προηγούμενα  από το ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
κλπ, αλλά και στα άλλα κράτη, έγινε και γίνεται 
με κριτήριο την διασφάλιση της σταθερότητας του 
καπιταλιστικού συστήματος και την αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων στην οικονομία και όχι σύμφωνα 
με τις λαϊκές ανάγκες. Πράγμα που το ζήσαμε και 
την περίοδο της καπιταλιστικής κρίσης που πρό-
σφατα περάσαμε. 

Ο 
ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ με ανακοινώσεις, ενημερώσεις, όλο το προηγούμενο διάστημα, προειδοποιούσε τα 
μέλη του  ότι παρά την αναιμική ανάπτυξη που διαφαίνονταν στην οικονομία της χώρας μας, ο νέος 
κύκλος της οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης είναι πολύ κοντά. Όλοι οι βασικοί διεθνείς οργανισμοί 

(ΟΟΣΑ, ΔΝΤ, ΚΟΜΙΣΙΟΝ) και ινστιτούτα, πριν την εμφάνιση του κορονοϊού, προειδοποιούσαν ότι η παγκόσμια 
οικονομία για  το 2020 θα παρουσιάσει μεγάλη επιβράδυνση σε μεγάλα οικονομικά κέντρα (ΕΕ,ΗΠΑ,Κίνα).
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Ό πως η πανδημία COVID-19 αξιοποιήθηκε για το ξέπλυμα 
της οικονομικής κρίσης με τις Πράξεις Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου (ΠΝΠ) που γενικεύουν τον εργασιακό μεσαί-

ωνα στους χώρους δουλειάς και αυξάνουν την εκμετάλλευση των 
εργαζομένων, έτσι με την καθημερινή αναφορά, από τον πρωθυ-
πουργό μέχρι το τελευταίο  κυβερνητικό στέλεχος, στην ατομική 
ευθύνη  προσπαθούν όχι μόνο να ξεπλύνουν την κρατική ευθύνη, 
αλλά και να δικαιολογήσουν τα πρωτόκολλα–λάστιχο και τις τε-
ράστιες ελλείψεις του κράτους στην αντιμετώπιση της πανδημίας. 

Λένε ότι “είμαστε σε πόλεμο” με έναν κοινό εχθρό και όλοι μαζί 
να δώσουμε την “κοινή μάχη”. Είναι όμως έτσι; Από το ίδιο χαρά-
κωμα δίνει τη μάχη ο υγειονομικός, ο εργαζόμενος στα σούπερ 
μάρκετ κλπ. με τα ελλιπή μέτρα και εφόδια προστασίας, τα εξα-
ντλητικά ωράρια και την απληρωσιά, με τον επιχειρηματία υγεί-
ας που μοσχοπουλά τα διαγνωστικά τεστ και παζαρεύει τις ΜΕΘ 
και με τον ιδιοκτήτη των σούπερ μάρκετ, που μέσα στην πανδημία 
πολλαπλασίασε τα κέρδη του; Βιώνουν τις ίδιες συνέπειες, έχουν 
τις ίδιες απώλειες ή δυνατότητες αντιμετώπισης του κορονοϊού οι 
εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι συνταξιούχοι, γενικά τα 
λαϊκά στρώματα με τους κατέχοντες τον πλούτο;

Για να δούμε και την ατομική ευθύνη. Πρώτον, η προβολή της 
ατομικής ευθύνης οδηγεί στην αυταπάτη της ατομικής διεξόδου. 
Να βλέπω το συνάδελφό μου ή το γείτονά μου σαν εστία λοίμωξης, 
να τον ανταγωνίζομαι στην προμήθεια μέσων ατομικής προστα-
σίας. Δεύτερον, η άκριτη αποδοχή όλων των μέτρων στη λογική 
μιας αμερόληπτης και αταξικής επιστήμης, που έτσι και αλλιώς 
δεν υπάρχει, καθότι  καθορίζεται από τον χρηματοδότη της έρευ-
νας. Παραδείγματα: Ναι ή όχι στη χρήση της μάσκας. Κινδυνεύουν 
ή όχι οι ηλικιωμένοι και τα ευπαθή άτομα από τα παιδιά. Ναι ή όχι 
στη μεταλαβιά στην εκκλησία.

Είναι ατομική ευθύνη η διασφάλιση αναγκαίων υποδομών, η 
διαμόρφωση στρατηγικών πρόληψης, επιδημιολογικής επαγρύ-
πνησης και αντιμετώπισης;

Είναι ατομική ευθύνη η χαλάρωση των υγειονομικών πρωτο-
κόλλων με το άνοιγμα του τουρισμού με βάση τις κατευθύνσεις 
της Ε.Ε. καθ’ υπόδειξη μεγάλων συμφερόντων (μεγαλοξενοδόχοι, 
μεταφορικές εταιρείες, tour operators, κλπ.) και η μη διενέργεια 
καθολικών προληπτικών ελέγχων σε όλους τους επισκέπτες πριν 
ξεκινήσουν το ταξίδι τους στη χώρα; Οι πολύωρες αεροπορικές 
πτήσεις με 100% πληρότητα; Η έλλειψη συστηματικών και τακτι-
κών ελέγχων στον γενικό πληθυσμό,  με έμφαση στους κατοίκους 
και τους εργαζομένους στις τουριστικές περιοχές της χώρας;

Είναι ατομική ευθύνη οι τεράστιες ελλείψεις στις δημόσιες 
μονάδες υγείας, που στα 30.000 κενά γιατρών και νοσηλευτών η 
κυβέρνηση έκανε ελάχιστες προσλήψεις και αυτές με ημερομη-
νία λήξης; Οι ρημαγμένες δομές Πρωτοβάθμιας Υγείας , όπως για 
παράδειγμα στα νησιά, που οι ασθενείς ξεψυχούν στο δρόμο ή σε 
κάποια καρότσια, λόγω έλλειψης ασθενοφόρων;

Είναι ατομική ευθύνη οι σχεδιασμοί για παραπέρα εμπορευμα-
τοποίηση και ιδιωτικοποίηση της Υγείας, στο δρόμο που οδήγησε 
στη σημερινή εκρηκτική κατάσταση των μονάδων Δημόσιας Υγεί-
ας και στην κατάρρευση των συστημάτων Υγείας όλων των μεγά-
λων προηγμένων χωρών;

Σαφώς, δεν λέμε ότι δεν είναι αναγκαίο να παίρνουμε, στο μέ-
τρο που μας αναλογεί, προσωπικά μέτρα προστασίας. Όμως η ατο-
μική ευθύνη για τον κάθε λαϊκό άνθρωπο είναι μια. 

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΕΧΤΕΙ ΑΛΛΟ ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ 
ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ MIA ΖΩΗ ΠΟΥ ΤΟΥ ΑΞΙΖΕΙ.

Όταν η ατομική ευθύνη

για το ξέπλυμα  της κρατικής
χρησιμοποιείται
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Η κυβέρνηση, με τον υπουργό εργασίας κ. Βρούτση καθώς και 
ορισμένα ΜΜΕ, προσπαθούν να κάνουν το μαύρο-άσπρο προ-
παγανδίζοντας συνέχεια αυξήσεις στις συντάξεις.

Ωστόσο, στις 14 Αυγούστου 2015 με το 3ο μνημόνιο που ψήφισαν 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ-ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, καθώς και με τους νόμους 4387/2016 
(Κατρούγκαλου) και  4670/2020  ( Βρούτση) απαγορεύονται οι αυξή-
σεις στις συντάξεις μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Όχι άλλη προπαγάνδα ότι οι συνταξιούχοι παίρνουν αυξήσεις! 
Από το 2010 μέχρι σήμερα μας έχουν μειώσει το εισόδημά μας πάνω 
από 40% και με νόμους απαγορεύσαν αυξήσεις στις συντάξεις έως 
το 2022. Γι’ αυτό απαιτούμε νομοθετική ρύθμιση για αυξήσεις κάθε 
χρόνο σε όλους τους συνταξιούχους και επαναφορά της 13ης και 
14ης σύνταξης.

Όποιες διορθώσεις έγιναν στις επικουρικές συντάξεις (σε πολύ 
λίγους συνταξιούχους),  δεν είναι αυξήσεις αλλά, κάτω από την πίεση 
των αγώνων μας, εφαρμογή των νόμων.  

Για τους συνταξιούχους της ΔΕΗ, οι λεγόμενες αυξήσεις στις 
επικουρικές αφορούν μόνο όσους είχαν επικουρικό των Ηλεκτρο-
λόγων (ΤΕΑΗΕ) και όχι επικουρικό της ΔΕΗ. Στις επικουρικές συ-
ντάξεις της ΔΕΗ τον Ιούνιο του 2016 δεν έγιναν περικοπές. Οι πε-
ρικοπές που μείωσαν τις επικουρικές μας έγιναν με τους νόμους 
4051 και 4093 του 2012 (ν. Βρούτση) που κρίθηκαν αντισυνταγ-
ματικοί. Οι επικουρικές συντάξεις μετά τη διόρθωση, όσοι είχαν 
διαφορά, επανήλθαν στις συντάξεις που παίρναμε στις 31/12/2014, 
δηλ. ισχύουν για όλους τους συνταξιούχους οι περικοπές των ν. 
4051/2012 και 4093/2012.

Οι συνάδελφοι του ταμείου Ηλεκτρολόγων (ΤΕΑΗΕ) έχασαν επί 40 
μήνες, από το Μάη του 2016 μέχρι τον Οκτώβρη του 2019, το 50% της 
επικουρικής τους σύνταξης. Να σταματήσουν να τους κοροϊδεύουν, 
ότι είναι τυχεροί που πήραν αύξηση.

Απόφαση του ΣτΕ
Η απόφαση του ΣτΕ είναι επιζήμια για τους συνταξιούχους και 

δίνει στην κυβέρνηση αυτό που ήθελε. Νομιμοποιεί όλες τις περι-
κοπές που έγιναν από το 2010 μέχρι σήμερα. Όλοι οι νόμοι από τον 
2084/92 (ν. Σιούφα) μέχρι τον 4387/16 (ν. Κατρούγκαλου) και 4670/20 
(ν. Βρούτση) θεωρούνται συνταγματικοί. Εξαιρεί από αυτή τη νομιμο-
ποίηση μόνο το 11μηνο από τον Ιούνη 2015 έως τον Μάη 2016. 

Αναγνωρίζει αναδρομικά μόνο για το 11μηνο 6/2015-5/2016 
και απορρίπτει οποιαδήποτε  διεκδίκηση αναδρομικών από την 
ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου και μετά,  παρότι αναγνωρίζει 
ότι ο νόμος Κατρούγκαλου ουσιαστικά θεσπίζει εκ νέου τις ίδιες 
περικοπές.

Να σταματήσει η κυβέρνηση την καραμέλα περί   «σεβασμού των 
δικαστικών αποφάσεων» και «συνεκτίμησης των δημοσιονομικών 
δυνατοτήτων και αντοχών» και να προχωρήσει στην άμεση απόδοση 
αυτών των περιορισμένων αναδρομικών σε όλους τους συνταξιού-
χους. 

Όσο για το ΣΥΡΙΖΑ να σταματήσει την πρόκληση στους συνταξι-
ούχους με δηλώσεις του τύπου: «να δώσει τα αναδρομικά σε όλους 
τους συνταξιούχους, μην τους αναγκάσει σε δικαστικά έξοδα για να 
πάρουν αυτό που δικαιούνται», γιατί η Κα Αχτσιόγλου μπορεί να μη 
θυμάται ότι η  κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν εφάρμοσε τις αποφάσεις του 
ΣτΕ τον Ιούνη του 2015 και συνέχισε να εφαρμόζει τις αντισυνταγ-
ματικές περικοπές των κυβερνήσεων ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, οι συνταξιούχοι 
όμως θυμούνται.

Λέγεται ότι «η ελπίδα πεθαίνει τελευταία». Η αλήθεια είναι ότι αν 

δεν στηρίζεται σε ένα σχεδιασμένο αγωνιστικό πλαίσιο αλλά στα δι-
καστήρια, τότε πεθαίνει από την αρχή. Έτσι όπως ακριβώς έγινε με 
την απόφαση του ΣτΕ, όπου με προτροπή του κ. Βρούτση ο ΕΦΚΑ 
προχώρησε στις 10/1/2020 στην πιλοτική δίκη.

Οι περικοπές των συντάξεων ή οι όποιες διορθώσεις δόθηκαν 
μόνο από τη Βουλή των Ελλήνων. Τα δικαστήρια όλων των βαθμί-
δων κρίνουν τους νόμους με τους οποίους γίνονται οι περικοπές ή οι 
αυξήσεις και οι κυβερνήσεις βάσει των «δημοσιονομικών χώρων» 
αποφασίζουν αν θα τους εφαρμόσουν ή όχι. Π.χ. Το ΣτΕ, τον Ιούνιο 
του 2015 έκρινε αντισυνταγματικούς τους ν. 4051/12 και 4093/12. Η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ούτε αναδρομικά έδωσε, ούτε σταμάτησε 
τις κρατήσεις γι’ αυτούς τους νόμους, τουναντίον προχώρησε και σε 
νέες περικοπές.

Ό,τι επιστράφηκε στη 10ετία δεν επιστράφηκε με καμμιά από-
φαση δικαστηρίου, αλλά μετά από τους μαζικούς αγώνες των συ-
νταξιούχων που υποχρέωσαν τις κυβερνήσεις να νομοθετήσουν. 
Όπως η επιστροφή από την παρακράτηση για την υγεία στις κύριες, 
η εισφορά αλληλεγγύης στις επικουρικές, η μη παρακράτηση της 
προσωπικής διαφοράς που με νόμο είχε ψηφιστεί να παρακρατηθεί 
από 2019. Με νόμο έγιναν οι πρόσφατες διορθώσεις σε ορισμένους 
συνταξιούχους στις επικουρικές, η άρση της αδικίας στις συντάξεις 
χηρείας όπου καταργήθηκε το όριο ηλικίας και το ποσοστό σύνταξης 
επανήλθε στο 70% από το 50% κλπ. Με λίγα λόγια όποιες διορθώσεις 
έγιναν, με νομοθετική ρύθμιση έγιναν και για το σύνολο των συ-
νταξιούχων. Γι’ αυτούς δηλαδή που διάλεξαν το δρόμο του αγώνα 
και της διεκδίκησης, όπως καλούσε ο ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ και γι’ αυτούς 
που διάλεξαν να τρέχουν, όπως τους  ωθούσαν διάφοροι να κάνουν 
αγωγές. Μάλιστα αυτοί έχασαν και χρήματα προς όφελος των δικη-
γορικών γραφείων.

Οι συνάδελφοι συνταξιούχοι που επιλέγουν τις αγωγές και τα 
δικαστήρια πρέπει να γνωρίζουν ότι όλες οι αποφάσεις, τόσο στα 
ελληνικά, όσο και ευρωπαϊκά δικαστήρια είναι καρμπόν με το ίδιο 
αιτιολογικό. Πχ, απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ για 
τις«… εφόσον οι περικοπές δικαιολογούνται για σκοπούς γενικού 
συμφέροντος που επιδιώκει η Ευρ. Ένωση… μείωση των συντά-
ξεων ανταποκρίνονται εν προκειμένω σε σκοπούς γενικού συμφέ-
ροντος... κατά συνέπεια τα μέτρα αυτά ανταποκρίνονται σε σκοπούς 
γενικού συμφέροντος που επιδιώκει η Ευρ. Ένωση...». Γι’ αυτό και 
το ευρωπαϊκό δικαστήριο απέρριψε την αγωγή που έκαναν συντα-
ξιούχοι για τη μείωση του εισοδήματός τους από τους νόμους 4051 
και4093/2012,    

Ακόμα πρέπει να γνωρίζουν ότι πέρα από τα χρήματα που χάνουν 
στα δικηγορικά γραφεία, κάνουν ζημιά στο συνταξιουχικό κίνημα με 
τον αποπροσανατολισμό μέσω αιτήσεων και αγωγών. Περιμένουμε 
την υπουργική απόφαση για τα αναδρομικά του 11μήνου, που θα συ-
μπεριλαμβάνει όλους τους συνταξιούχους.  Βάσει «δημοσιονομικού 
χώρου» θα εξαρτηθεί σε πόσες δόσεις θα αποδοθούν.

Καλούμε άλλη μια φορά τους συνταξιούχους να μην τρέχουν ούτε 
στα ελληνικά, ούτε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, όπως έχουν ξεκινήσει 
διάφοροι να τους καλούν.

Με εμπιστοσύνη να συσπειρωθούν στον ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ,  που για 
άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται. 

Η Ομοσπονδία συνταξιούχων ΙΚΑ και ο ΠΑΣΑΣ/ΔΕΗ δεν συμβι-
βάζονται με την αντίληψη του «ο γέγονε, γέγονε», ούτε επαφίονται 
σε δικαστικές αποφάσεις. Είναι δικά μας τα 80 δις ευρώ που μας 
πήραν όλες οι κυβερνήσεις. Με αγώνες θα τα διεκδικήσουμε μέχρι 
τέλους, ανεξάρτητα από αποφάσεις του ΣτΕ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ
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ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥ-
ΧΩΝ ΔΕΗ (ΠΑ.Σ.Α.Σ/ΔΕΗ) μέσα από τη ΣΕΑ (Συντονιστική Επιτρο-
πή Συνταξιουχικών Οργανώσεων), το ΠΑΜΕ αλλά και αυτοτελώς, 
σταθερά βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα και διεκδι-
κούμε λύσεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν στους συνταξιού-
χους, όπως το μεγάλο ζήτημα της Υγείας και ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης.

Γνωρίζουμε ότι το μεγάλο πρόβλημα στο Δημόσιο Σύστημα 
Υγείας είναι αποτέλεσμα των αντιλαϊκών πολιτικών όλων των κυ-
βερνήσεων, που στη στρατηγική τους έχουν την ιδιωτικοποίηση 
και εμπορευματοποίηση της Υγείας. 

Σήμερα, περίοδο παγκόσμιας πανδημίας του κορονοϊού, τα 
αποτελέσματα των αντιλαϊκών πολιτικών (κλείσιμο νοσοκομείων, 
υποστελέχωση, έλλειψη ΜΕΘ, ΠΦΥ, κλπ)  διογκώνουν τα προβλή-
ματα στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας και η κατάσταση γίνεται επικίν-
δυνη για τη ζωή μας.

Οι συνταξιούχοι, παρότι η ηλικία μας δεν μας επιτρέπει να εί-
μαστε στο δρόμο, (ομάδα υψηλού κινδύνου), δεν μένουμε σιω-
πηλοί. Ανταποκρινόμαστε στο κάλεσμα της ΟΕΝΓΕ (Ομοσπονδία 
Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας) για την Παγκόσμια 
Μέρα Υγείας, με σύνθημα «Σπάμε τη σιωπή μας, δυναμώνουμε 
τη φωνή της διεκδίκησης για μέτρα προστασίας, για την υγεία 
του λαού» και διεκδικούμε:

• Μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών, νοσηλευτών και λοι-
πών υγειονομικών.

• Πλήρη επίταξη άνευ όρων κλινών, κλινικών, κρεβατιών 
ΜΕΘ, εξοπλισμού εργαστηρίων και του προσωπικού του ιδιωτι-
κού τομέα περίθαλψης και ένταξή του στο κρατικό σχέδιο για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας.

• Μέσα Ατομικής Προστασίας για όλους τους υγειονομικούς.
• Να ανοίξουν όλες οι ανενεργές δομές Πρωτοβάθμιας Υγείας 

σε 24ωρη λειτουργία. 

Αθήνα, 6-4-2020
Το Γραφείο Τύπου

ΝΕΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Συνάδελφοι – Συναδέλφισσες 
Σε συνέχεια του υπομνήματος που είχαμε αποστείλει στον 

Υπουργό Τουρισμού σχετικά με τον Κοινωνικό Τουρισμό, σας ενη-
μερώνουμε για τις εξελίξεις πάνω στο υπόμνημά μας:

Ύστερα από 9 χρόνια συνεχών περικοπών στα προγράμματα 
Κοινωνικού και Θεραπευτικού Τουρισμού, εκδρομών, αγοράς βι-
βλίων, εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων, έγινε κατορθωτό μετά 
από συνεχείς επαφές της ΣΕΑ με το Υπουργείο Εργασίας και Του-
ρισμού να βρουν ικανοποίηση ορισμένα από τα αιτήματα μας. 

Στην παράσταση διαμαρτυρίας και την συνάντηση που ακολού-
θησε στις 2 Ιούλη 2020 με το Υπουργείο Τουρισμού, ο Σύλλογός 
μας πρωτοστάτησε με τη δυναμική συμμετοχή μελών του. 

Στη συνάντηση αυτή οι συνταξιούχοι όλων των ταμείων, (εκτός 
ΟΓΑ που υπάρχει ξεχωριστό πρόγραμμα), απαίτησαν Κοινωνικό 
Τουρισμό μέσα από το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» έτους 
2020. Οι αιτήσεις λήγουν στις 5 Ιούλη, αλλά θα δοθεί παράταση 
ώστε να μπορέσουν όσοι συνταξιούχοι το επιθυμούν να κάνουν 
αίτηση και εφόσον έχουν κάνει φορολογική δήλωση του 2018 και 

το ατομικό τους εισόδημα είναι μέχρι 16.000 ευρώ και το οικογε-
νειακό 28.000 ευρώ. 

Στη κατάθεση του συνόλου των αιτημάτων μας για Κοινωνικό 
και Θεραπευτικό Τουρισμό μας απάντησαν ότι βρίσκονται σε επι-
κοινωνία με το Υπουργείο Εργασίας και τον ΕΦΚΑ για την καλύτε-
ρη επίλυση τους. 

Εάν καλυφθεί από τους αιτούντες το ποσό που εγκρίθηκε τότε 
θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση. 

Οι αιτήσεις συμμετοχής των δικαιούχων υποβάλλονται προς 
το Υπουργείο Τουρισμού αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής 
εφαρμογής (www.tourism4all.gr)

Όποιοι επιλεγούν θα λάβουν διατακτική ταξιδιού (e–voucher) 
το πρόγραμμα περιλαμβάνει 5 ημέρες (4 διανυκτερεύσεις) με 
συμμετοχή των συνταξιούχων 50% ή 40% σε άτομα με αναπηρία 
πάνω από 67%. 

Οι συνταξιούχοι μέσα από τους αγώνες τους θα διεκδικήσουν 
για όλους όλα όσα τους ανήκουν. 

Αθήνα, 3-7-2020
Το Γραφείο Τύπου
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ 
ΤΩΝ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΩΝ

Οι συνταξιούχοι και από την πείρα μας γνωρίζουμε πολύ καλά 
ότι με τη μαζική -αγωνιστική συμμετοχή μας στη δράση του εργα-
τικού-λαϊκού-συνταξιουχικού κινήματος, λύσαμε προβλήματα και 
βελτιώσαμε τη θέση μας.

Το νομοσχέδιο για τον περιορισμό των διαδηλώσεων που έφερε 
στη βουλή η κυβέρνηση της ΝΔ, είναι αντιδραστικό στο σύνολό του 
και στόχο έχει να συκοφαντήσει συλλήβδην τους εργατικούς-λαϊ-
κούς-αγώνες, να χειραγωγήσει συνειδήσεις κυρίως των νέων αν-
θρώπων ότι οι διαδηλώσεις, οι διεκδικήσεις είναι κάτι εγκληματικό.

Αντί η κυβέρνηση να σκύψει και να δώσει λύσεις στα προβλή-
ματα των συνταξιούχων, που επί μια 10ετία έχουν υποστεί περι-
κοπές στις συντάξεις τους πάνω από 40%, τώρα απαιτεί να μη δι-
εκδικούμε και να μην αγωνιζόμαστε.

Καλούμε την κυβέρνηση να ακούσει τη φωνή των συνδικά-
των, των μαζικών φορέων, των συνταξιούχων και να αποσύρει 
τώρα το νομοσχέδιο. Της κάνουμε γνωστό ότι αν δεν ακούσει τη 
φωνή μας και προχωρήσει στην ψήφισή του και αυτός ο νόμος θα 
έχει την κατάληξη που είχαν όλα τα αυταρχικά κατασταλτικά αντι-
λαϊκά νομοθετήματα. Να καταργηθεί στην πράξη.

Καλούμε τα μέλη να δώσουν αποφασιστική απάντηση στην 
κυβέρνηση με μαζική συμμετοχή στα συλλαλητήρια που διοργα-
νώνει το ΠΑΜΕ στις 9 Ιουλίου, για να υπερασπιστούμε τη ζωή και 
την αξιοπρέπειά μας. Να υπερασπιστούμε τη ζωή των παιδιών και 
των εγγονιών μας.

Στην Αθήνα στις 8μ.μ στο Σύνταγμα, στη Θεσσαλονίκη στις 8μ.μ 
στο Άγαλμα Βενιζέλου και σε όλες τις πόλεις που έχει διοργανωθεί.

Αθήνα, 3-7-2020 
Το Γραφείο Τύπου

Προς: Διοικητή e-ΕΦΚΑ
Κο Χάλαρη Χρήστο

Αξιότιμοι Κύριοι,
Τις τελευταίες 10ετίες όλες οι κυβερνήσεις με το επιχείρημα 

της «βιωσιμότητας των Ταμείων», κατακρεούργησαν ασφαλιστικά 
δικαιώματα και συντάξεις.

Η κυβέρνηση της ΝΔ ως αξιωματική αντιπολίτευση κατήγγειλε 
την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ειδικά για το ν. «Κατρούγκαλου» και 
διακήρυττε ότι θα διορθώσει τις αδικίες όταν γίνει κυβέρνηση. Η 
πραγματικότητα είναι ότι όχι μόνο δεν «διόρθωσε» τις αδικίες αλλά 
συνεχίζοντας στην ίδια ρότα τον θωράκισε και τον έκανε ακόμα 
πιο άδικο, με αποτέλεσμα να διαιωνίζονται τα προβλήματα των 
συνταξιούχων και να δημιουργούνται πρόσθετα σε εργαζόμενους 
και συνταξιούχους.

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε:
• Δραματική είναι η κατάσταση για τους δικαιούχους σύνταξης 

χηρείας, που πέρα από την απώλεια του/της συζύγου που έχουν 
να αντιμετωπίσουν, δεν τους απονέμεται οριστική σύνταξη, γιατί 
δεν υπάρχει λογισμικό!!!, με αποτέλεσμα να ζουν στην ένδεια. Επί-
σης παρά την αποκατάσταση του 70% στις συντάξεις χηρείας από 
τον 6/2019 εξακολουθούν να πληρώνονται με το 50% της σύνταξης 
του θανόντα. 

• Σε μεγάλο αριθμό συναδέλφων γίνεται παρακράτηση του συ-
νόλου της σύνταξης προκειμένου να εξοφληθούν τα αχρεωστήτως 
καταβληθέντα ποσά που προέκυψαν από υπαιτιότητα του ΕΤΕΑ-
ΕΠ και σε πολλές περιπτώσεις τα ποσά αυτά είναι πολύ μεγάλα, 
με αποτέλεσμα τη στέρηση της σύνταξής τους για χρόνια. Οι συνά-
δελφοι έχουν καταθέσει ενστάσεις από το 2014 για τις οποίες δεν 
έχει οριστεί ακόμα συζήτηση. Πέρα από την πάγια θέση μας ότι τέ-
τοιου είδους οφειλές, που επαναλαμβάνουμε πως δεν προέκυψαν 
από υπαιτιότητα των συναδέλφων, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται 
με σχετικό διακανονισμό, ώστε να μη στερεί από το συνταξιούχο 
ποσοστό μεγαλύτερο του 25% της καταβαλλόμενης επικουρικής 
σύνταξης. Θεωρούμε πως στη δύσκολη στιγμή αυτή, περίοδο πα-
γκόσμιας επιδημίας και γενικής ανασφάλειας, το δίκαιο αίτημα του 
διακανονισμού των οφειλών καθίσταται επιτακτικά επίκαιρο. Άλ-
λωστε δεν υφίσταται λόγος ανησυχίας για τη μη απόδοση των υπό-

ψη οφειλών, αφού εξασφαλίζεται, σύμφωνα με το ν. 4670/2020, 
ακόμα και σε περίπτωση θανάτου του οφειλέτη. 

• Οι έμμισθοι μηχανικοί του Ομίλου ΔΕΗ, ουσιαστικά στερού-
νται το δικαίωμα στην επικουρική σύνταξη, αφού σύμφωνα με την 
«άποψη» της Περιφερειακής Διεύθυνσης Συντάξεων & Ασφάλι-
σης (ΤΜΕΔΕ), «δεν είναι δυνατή η εφαρμογή των διατάξεων της 
διαδοχικής ασφάλισης με τον καταργηθέντα Ειδικό Λογαριασμό 
Προσθέτων Παροχών (ΕΛΠΠ) του ΤΣΜΕΔΕ, καθότι ο χρόνος που 
έχουν πραγματοποιήσει οι ασφαλισμένοι σ’ αυτόν, μπορεί να αξι-
οποιηθεί αποκλειστικά για την προσαύξηση της κύριας σύνταξης 
που θα λάβουν από τον ΕΦΚΑ, ως ασφαλισμένοι του εντασσόμε-
νου τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ», χρησιμοποιώντας ουσιαστικά τις διατάξεις 
που αφορούν αποκλειστικά την «Ειδική Προσαύξηση». Θεωρούμε 
ότι η ερμηνεία αυτή προκύπτει με «λογικό άλμα». Οι υπόψη μη-
χανικοί κατέβαλαν εισφορές στον ΕΛΠΠ, ο οποίος λειτουργούσε 
ως φορέας επικουρικής ασφάλισης, και στη συνέχεια κατέβαλαν 
εισφορές στο επικουρικό ΕΤΕΑΕΠ/ΤΕΑΠ- ΔΕΗ και άρα εμπίπτουν 
στη διάταξη της διαδοχικής επικουρικής ασφάλισης, σύμφωνα με 
το άρθρο 7 παρ. 2 του ν.3518/2006, που είναι σε ισχύ και δεν έχει 
αναθεωρηθεί. Ουδέποτε οι ως άνω ασφαλισμένοι εντάχθηκαν στις 
διατάξεις της «Ειδικής Προσαύξησης». 

• Εξακολουθούμε να επιβαρυνόμαστε με 1% επιπλέον κράτηση 
στο σύνολο της σύνταξής μας για τον Τομέα Πρόνοιας όταν στην 
πράξη έχουν καταργηθεί όλες οι προβλεπόμενες παροχές.

Για την πλειοψηφία των συναδέλφων η σύνταξη είναι το μονα-
δικό εισόδημα επιβίωσης. Τα προβλήματα που προκύπτουν, είτε 
από την ανεπάρκεια του συστήματος που δημιουργεί καθυστερή-
σεις στην απονομή της σύνταξης, είτε από αυθαίρετες ερμηνείες 
των νόμων σε βάρος των ασφαλισμένων, οδηγούν στη μείωση 
του εισοδήματος τους και τους στερούν την αξιοπρεπή διαβίωση. 

Αξιότιμοι Κύριοι,
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αλληλεγγύης Συνταξιούχων ΔΕΗ εί-

ναι ο μαζικότερος Σύλλογος σε όλους τους συνταξιούχους πανελ-
λαδικά και διεκδικεί την άμεση επίλυση των προβλημάτων που 
τους απασχολούν και τα οποία ενδεικτικά σας αναφέραμε. 

Αθήνα, 4-6-2020
Το Γραφείο Τύπου



8

Π αρακολουθούμε με ανησυχία και προβληματισμό τις 
εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας. Οι εντάσεις για 
το πώς θα μοιραστούν οι ενεργειακοί πόροι και από 

ποιους δρόμους θα περάσουν αυτοί οι πόροι προς την Ευ-
ρώπη, έχουν αυξηθεί.

Στο πλαίσιο αυτό της κλιμάκωσης των ανταγωνισμών 
και των αντιθέσεων η Τουρκία αναπτύσσει μια πολύπλευ-
ρη παρέμβαση με βασικό στόχο τη δημιουργία κι εδραίωση 
τετελεσμένων, που παραβιάζουν ακόμα και το διεθνές δί-
καιο.

Το στόχο αυτό υπηρετούν τόσο οι ανοιχτές κι επαναλαμ-
βανόμενες παραβιάσεις της κυπριακής ΑΟΖ, όσο και η κλι-
μάκωση της αμφισβήτησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων 
της Ελλάδας, με γεγονότα όπως του Έβρου, που θέτουν σε 
αμφισβήτηση το Πρωτόκολλο του 1926 και τη συνθήκη της 
Λοζάνης, με την ένταση της επιθετικότητας και προκλητικό-
τητας στο Αιγαίο, αλλά και με δηλώσεις για την ενεργοποίη-
ση του απαράδεκτου και ανυπόστατου τουρκολυβικού συμ-
φώνου, για τον καθορισμό των ΑΟΖ, μεταξύ των δύο αυτών 
χωρών.

Επίσης η απαράδεκτη και προκλητική απόφαση της 
τουρκικής κυβέρνησης να μετατρέψει την Αγιά Σοφιά, 
αυτό το Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Μνημείο, 
σε τζαμί, αποδεικνύει πως η προκλητικότητα της Τουρκί-
ας κλιμακώνεται βήμα – βήμα, ενώ την ίδια στιγμή, οξύνει 
τους θρησκευτικούς και εθνικιστικούς ανταγωνισμούς, 

Ελληνοτουρκικά

που αξιοποιούνται από τους ισχυρούς για τη διαίρεση των 
λαών.

Με αφορμή την Navtex που εξέδωσε πρόσφατα η Τουρ-
κία για έρευνες σε θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου 
και νοτιοανατολικά της Κρήτης, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντι-
πάρτμεντ θεώρησε ότι η έρευνα γίνεται σε αμφισβητούμενα 
νερά στην Ανατολική Μεσόγειο, δείχνοντας τις πραγματικές 
προθέσεις των ΗΠΑ για επιβολή καθεστώτος συνδιαχείρι-
σης.

Καταλαβαίνει κανείς ότι όλα αυτά φέρνουν πολύ κοντά 
ένα θερμό επεισόδιο, το οποίο με τη σειρά του θα στρώσει 
το τραπέζι της διαπραγμάτευσης για τη συνδιαχείριση του 
Αιγαίου από τα μονοπώλια που θα εκμεταλλευτούν αυτό 
τον πλούτο προς όφελός τους και όχι προς όφελος των 
λαών. 

Σε αυτό το έδαφος, προβάλλεται πρόσφατα στον ελληνικό 
λαό το εκβιαστικό και ανυπόστατο δίλημμα «υποχώρηση σε 
κυριαρχικά δικαιώματα και συνεκμετάλλευση με την Τουρ-
κία ή πολεμική σύγκρουση». Πρόκειται για ένα δίλημμα το 
οποίο κρύβει ότι μια πολεμική εμπλοκή μπορεί να λειτουρ-
γήσει ως καταλύτης για την προώθηση των σχεδίων συνεκ-
μετάλλευσης, αλλά και αντίστροφα, τα σχέδια συνεκμετάλ-
λευσης ενέχουν το σπέρμα μιας επόμενης σύγκρουσης για 
μια νέα μοιρασιά στη βάση της ισχύος.

Λύση δεν είναι ούτε η πολεμική εμπλοκή, ούτε τα πα-
ζάρια με την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, που θα πάρουν αμπά-
ριζα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας.  Η λύση 
βρίσκεται στην ειρήνη, στη φιλία ανάμεσα στους λαούς, 
η λύση βρίσκεται βεβαίως σε διαπραγματεύσεις, η λύση 
βρίσκεται στο να φύγουμε από ΝΑΤΟ και ΕΕ, να πάψουν 
να λειτουργούν οι επικίνδυνες αμερικάνικες στρατιωτικές 
βάσεις στην πατρίδα μας, να σταματήσει η συμμετοχή και 
η εμπλοκή μας σε πολεμικές επιχειρήσεις με αποστολές 
στρατιωτών και αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων 
εκτός της χώρας.

Η εμπλοκή της Ελλάδας  σε πολέμους σε βάρος άλλων 
λαών, όπως της Λιβύης, της Συρίας κ.λπ., όχι μόνο δεν δι-
ασφαλίζει την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή, αλλά 
βάζει σε περιπέτειες τον ελληνικό και τους άλλους λαούς, 
προκαλεί αιματοχυσίες, διάλυση χωρών, μεταναστευτικά 
κύματα από κατατρεγμένους ανθρώπους που θέλουν να γλι-
τώσουν από τον πόλεμο.

Χρειάζεται επομένως ενεργοποίηση και κινητοποίηση 
του λαού  μας γύρω από αυτές τις εξελίξεις, γιατί ένα θερμό 
επεισόδιο στο Αιγαίο ή στην ευρύτερη περιοχή, στα ελληνικά 
σύνορα, μπορεί να αποτελέσει την αφορμή για τη  συνδιαχεί-
ριση, που βέβαια δεν θα είναι προς όφελος των εργαζομέ-
νων και των λαϊκών συμφερόντων και θα βάζει σε κίνδυνο 
τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας.
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Γ ια άλλη μια χρονιά στην Παγκόσμια Μέρα Προσφύγων αποκαλύ-
πτεται το τραγικό πρόσωπο της βαρβαρότητας των πολέμων και 
της εκμετάλλευσης.

Στα τέλη του 2019, σε παγκόσμιο επίπεδο, οι πρόσφυγες έφτασαν 
τα 79,5 εκατ., εκ των οποίων πάνω από 30εκατ. είναι παιδιά.

Στην Ελλάδα μεγαλώνει συνεχώς ο αριθμός των προσφύγων και 
των αιτούντων άσυλο. Μακραίνουν οι ουρές στην Υπηρεσία Ασύλου 
και ασφυκτιούν τα άθλια hot spot σ’ όλη τη χώρα.

Η κυβέρνηση της ΝΔ συνεχίζοντας την πολιτική όλων των προη-
γούμενων, αλλά και στηρίζοντας την πολιτική της ΕΕ, καταπατώντας 
τη Συνθήκη της Γενεύης, καταφεύγει σε μεγαλύτερη καταστολή, 
ενώ την ίδια ώρα αναβαθμίζει τη συμμετοχή της στις ιμπεριαλιστι-
κές επεμβάσεις και αποστολές. Δηλαδή ενισχύει τις αιτίες που γιγα-
ντώνουν το προσφυγικό πρόβλημα!!!

Η Συνθήκη της Γενεύης (1951) που κυρώθηκε και από την Ελλάδα 
το 1959, καθορίζει ακριβώς το ποιος είναι πρόσφυγας και το είδος 
της νομικής προστασίας ή άλλης παροχής, αλλά και τα κοινωνικά δι-
καιώματα, που οι πρόσφυγες έχουν από τα κράτη που υπέγραψαν 
τη Συνθήκη. Είναι η πρώτη διεθνής συμφωνία, που κάλυπτε τις πιο 
ουσιαστικές πλευρές της ζωής των προσφύγων.

Ουσιαστικά αυτή η Συνθήκη ακυρώνεται με τη συμφωνία ΕΕ-
Τουρκίας που είναι σ’ εφαρμογή από το 2016 και αφορά πρόσφυγες, 
που έρχονται από Τουρκία, χωρίς άδεια και επαναπροωθούνται στη 
Τουρκία. Αυτή η συμφωνία μετατρέπει τα νησιά και τη χώρα μας σε 
κέντρο εγκλωβισμού.

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση αναβαθμίζει τη συμμετοχή της στον 
Frontex (ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή- ακτοφυλακή) στο όνομα της 
δήθεν αλληλεγγύης της ΕΕ.

Η εμπλοκή του ΝΑΤΟ και του Frontex στο Αιγαίο δεν έφερε καμ-
μιά λύση. Το αντίθετο. Από την άλλη μεριά η αύξηση των ρατσιστι-
κών επιθέσεων και συμπεριφορών μεγαλώνει τα προβλήματα των 
προσφύγων, αλλά και των λαών στις χώρες υποδοχής, όπως είναι η 
χώρα μας.

Ο αντιδραστικός εθνικισμός και η καταστολή όσο και η θεωρία 
των «ανοικτών» συνόρων είναι επικίνδυνα ζητήματα.

Εμείς πρέπει να ενώσουμε τη φωνή μας με το ΠΑΜΕ και την τα-
ξική αλληλεγγύη απέναντι στους πρόσφυγες και να απαιτήσουμε να 
καταργηθούν όλοι οι νόμοι και οι αποφάσεις, που καταπατούν τα δι-
καιώματα των προσφύγων και αιτούντων άσυλο, έτσι όπως προβλέ-
πεται στη Συνθήκη της Γενεύης.

• Να κλείσουν όλα τα hot-spot στα νησιά. Να απεγκλωβιστούν 
οι πρόσφυγες με γρήγορες διαδικασίες και να πάνε στις χώρες 
προορισμού τους.

• Να σταματήσει κάθε συμμετοχή της χώρας μας, στήριξης και 
εμπλοκής στις ενέργειες του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της ΕΕ στην 
περιοχή της Μ. Ανατολής, που διαιωνίζουν τον πόλεμο και τις 
καταστροφές.

20 ΙΟΥΝΗ

Παγκόσμια Μέρα Προσφύγων

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΩ
Μ ια εν ψυχρώ δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζ. Φλόϊντ στη 

Μινεάπολη των ΗΠΑ έδωσε την αφορμή για να εκδηλωθούν 
μαζικές λαϊκές κινητοποιήσεις στην Αμερική.

Έδωσε την αφορμή να φανούν οι τεράστιες ανισότητες και αντιφά-
σεις, που δεν είναι εύκολο να κρύβονται.

Σε μια εποχή που η επιστήμη και η παραγωγή έχουν αναπτυχθεί 
σε εκπληκτικό βαθμό και μπορούν να ικανοποιηθούν όλες οι σύγ-
χρονες ανάγκες των εργαζόμενων και των λαϊκών στρωμάτων, πα-
ραμένουν άλυτα ζωτικά προβλήματα για τους πολλούς. Από την εξα-
σφάλιση δουλειάς με δικαιώματα, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, 
στέγασης, μόρφωσης, μέχρι την πρόσβαση στον πολιτισμό.

Και ενώ όλα αυτά λείπουν από τους πολλούς, η αύξηση των κατασταλ-
τικών μηχανισμών χρησιμοποιείται για να «αντιμετωπισθούν» οι αντιδρά-
σεις. «Δεν μπορώ να αναπνεύσω» φώναξε με όση δύναμη του είχε απο-
μείνει ο Φλόϊντ, το πολλοστό θύμα της αστυνομικής βίας στις ΗΠΑ.

Αυτή την ασφυξία, στην πραγματικότητα βιώνουν τα λαικά στρώματα 
στην Αμερική, αλλά και σε πολλά ακόμη ανεπτυγμένα καπιταλιστικά κράτη.

Οι δεκάδες χιλιάδες νεκροι-θύματα του καπιταλιστικού συστή-

ματος Υγείας στις ΗΠΑ, οι ομαδικοί τάφοι, τα πάνω από 40 εκατ. 
των νέων ανέργων τους τελευταίους μήνες και τα δεκάδες εκατ. 
όσων αναμένεται να πεινάσουν τους επόμενους, είναι μόνο μερικά 
παραδείγματα της καταπίεσης, που νοιώθουν τα εργατικά -λαικά 
στρώματα στη «μητρόπολη» του καπιταλισμού. Αυτές οι τελευταίες 
εξελίξεις στις ΗΠΑ μπορούν να αποκαλύψουν σ’ όλο και περισ-
σότερους ανθρώπους τη μεγάλη βασική αντίφαση του καπιταλι-
στικού συστήματος, δηλ. οι πολλοί να παράγουν αμύθητα πλούτη 
και την ίδια στιγμή να ζουν στη φτώχεια και την εξαθλιωση, γιατί 
οι λίγοι έχουν στα χέρια τους τα μέσα παραγωγης, την εξουσία και 
το ίδιο το κράτος.

Από δω και πέρα βέβαια, αυτό που θα κρίνει την πορεία αυτών 
των εξελίξεων είναι αν αυτή η διαμαρτυρία και οργη θα μπορέσει να 
διοχετευθεί στη σωστή κατεύθυνση, δηλ. να αναπτυχθούν εργατικοί, 
λαικοί αγωνες στις ΗΠΑ.

Η ελπίδα βρίσκεται εδώ, στους ταξικούς αγώνες και στην ανα-
σύνταξη του παγκόσμιου επαναστατικού κινήματος για να αναπνεύ-
σουν οι λαοί όλου του κόσμου.
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Τ α στοιχεία από το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» που σκό-
πιμα και με αλχημείες προσπαθεί να το αλλοιώσει ο Υπουργός 
Εργασίας, αποκαλύπτουν ότι κάθε μήνα γίνονται  200.000 απο-

λύσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο είναι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον 
ΟΑΕΔ. Και ενώ η πραγματικότητα είναι ακόμη χειρότερη, γιατί δεν 
καταγράφονται όλοι οι άνεργοι, τα παπαγαλάκια των καναλιών μιλούν 
για αυξήσεις συντάξεων. Η απάντηση σε όλα αυτά είναι η ενίσχυση 
των αγώνων με κριτήριο τις δικές μας ανάγκες. Η πάλη οργανώνεται 
και πραγματοποιείται μόνο από το ταξικό κίνημα και όχι από συμβιβα-
σμένες ηγεσίες εργαζομένων και συνταξιούχων.

 Όμως η κυβέρνηση με την πλειοψηφία που διαθέτει στη βουλή 
παίρνει τα μέτρα της, καθ’ υπόδειξη των μεγάλων μονοπωλιακών 
ομίλων, και ψηφίζει το νόμο έκτρωμα για τις διαδηλώσεις. Αυτός ο 
νόμος με τους αντιδραστικούς περιορισμούς ξεπερνάει ακόμα και 
αυτούς που θέτει το ίδιο το ΣΥΝΤΑΓΜΑ!

Άρθρο το άρθρο ο νόμος δεν αφορά τις μικρές συναθροίσεις των 50 
και 100 ατόμων που λέει η κυβέρνηση, αλλά αντίθετα παίρνονται μέτρα, 
για να τίθεται υπό απαγόρευση κάθε εργατική - λαϊκή κινητοποίηση.

Στο άρθρο 19, με το οποίο, η κυβέρνηση ιδρύει «ειδική Διεύθυνση 
Πρόληψης της Βίας», τσουβαλιάζοντας υπαρκτές μορφές βίας, όπως 
είναι η ενδοσχολική βία, η ενδοοικογενειακή βία κ.λπ. με τον ρατσισμό 
και τη ριζοσπαστική δράση. Στην ουσία, δηλαδή, μιλάμε για έναν μηχα-

νισμό ιδεολογικό, έναν μηχανισμό κατασταλτικό, χαφιεδίστικο, ο οποί-
ος θα παίρνει προληπτικά μέτρα, θα συκοφαντεί και θα ποινικοποιεί τη 
δράση όποιου αντιστέκεται, παλεύει και συγκρούεται. Όλες οι κυβερ-
νήσεις και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν «λερωμένη 
τη φωλιά τους», καθώς μια σειρά τέτοιες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης θεσπίστηκαν και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Έρχεται 
η σημερινή κυβέρνηση να κάνει ένα ακόμη περαιτέρω βήμα.

Ο νόμος αυτός αποδεικνύει, όπως και άλλοι νόμοι  στο παρελθόν, 
ότι ο αυταρχισμός και η καταστολή πάει χέρι χέρι με την αντιλαϊκή 
πολιτική, πάει χέρι χέρι με την επίθεση στα εργατικά, τα λαϊκά δικαι-
ώματα.

 Ο νόμος ορίζει σημεία που εξαρχής απαγορεύονται οι διαδηλώσεις 
όπως υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες κλπ. Δηλαδή όταν μας κόψουν 
τη σύνταξη δεν θα μπορούμε να πάμε στο υπουργείο ή στον ΕΦΚΑ, 
αλλά θα διαδηλώσουμε στο περίπτερο της γειτονιάς μας ή στο φούρνο.

Απέναντι σε αυτό το αντιλαϊκό μπαράζ οι συνταξιούχοι μαζί με τα  
παιδιά και τα εγγόνια τους έχουν το δικό τους δρόμο. Το δρόμο της 
οργάνωσης της πάλης με κριτήριο τις δικές τους ανάγκες. ΤΟΝ ΔΡΟ-
ΜΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ που θα ακυρώσει στην πράξη το νόμο, όπως έκανε 
με άλλους νόμους στο παρελθόν, όπως έκανε και με το νομοθετικό 
διάταγμα της χούντας που καμιά κυβέρνηση δεν φρόντισε να το κα-
ταργήσει, που όμως το κατέστησε ανενεργό η ίδια η λαϊκή πάλη».

Νόμος κατά των διαδηλώσεων

2,25

0,90

Α. ΑΠΟΝΟΜΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΓΗΡΑΤΟΣ: Εξετάζονται οι αιτήσεις όσων συνταξιοδοτήθηκαν ΙΟΥ-
ΝΙΟ 2019.

ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ: Εξετάζονται οι αιτήσεις ΙΟΥΛΙ-
ΟΥ 2019. Σημειώνουμε ότι όσες μεταβιβάσεις έχουν οριστικοποιηθεί 
μέχρι σήμερα, τους έχει απονεμηθεί το 50% της σύνταξης που δικαι-
ούνται και όχι το 70% που ορίζει ο νόμος. Σύμφωνα με πληροφόρηση 
που είχαμε από τον ΕΦΚΑ, τον Αύγουστο 2020 θα έχει λυθεί το πρό-
βλημα για όλους τους δικαιούχους.

ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ: Μέχρι σήμερα απονέμεται 
μόνο προσωρινή σύνταξη ύψους 345 ευρώ με την απαράδεκτη δι-
καιολογία ότι δεν υπάρχει εφαρμογή! που θα υπολογίζει τις οριστικές 
συντάξεις. Για το ζήτημα αυτό, αλλά και μια σειρά άλλα ζητήματα, ο 
Σύλλογος κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες.

ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: Με την κατάθεση της αίτησης και την απόφαση του 
ΚΕΠΑ εκδίδεται άμεσα προσωρινή και εφόσον απαντήσουν τα Ταμεία 
εκδίδεται αναπηρική σύνταξη για όσο χρόνο ορίζει η απόφαση (συ-
νήθως για 2 χρόνια και επανεξέταση). Με την τρίτη επανεξέταση στο 
ΚΕΠΑ και εφόσον δεν έχει προηγηθεί άλλη απόφαση, η προσωρινή 
αναπηρική μετατρέπεται σε οριστική αναπηρική. 

Ενημερώνουμε ότι με την χορήγηση προσωρινής αναπηρικής σύ-
νταξης ο συνάδελφος δεν παίρνει Εφάπαξ, ούτε Επικουρική. Επίσης 
σύμφωνα με τα ισχύοντα, αν κάποιος έχει αναπηρία 80% και άνω δι-
καιούται όλη την Εθνική σύνταξη. Για ποσοστό 67% δικαιούται τα 3/4 
της Εθνικής και για ποσοστό 50% τι 1/2 της Εθνικής. Η ανταποδοτική 
αποδίδεται ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΥΡΙΕΣ: Με καθυστέρηση 2 το πολύ 3 μηνών από 
την ημερομηνία υποβολής, απονέμονται μαζί με τα αναδρομικά των 
προηγούμενων μηνών.

Β.  ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΓΗΡΑΤΟΣ & ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: Εξετάζονται οι αιτήσεις όσων συνταξι-
οδοτήθηκαν ΜΑΡΤΗ 2019.

ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ: Εξετάζονται οι αιτήσεις ΜΑΡ-
ΤΗ 2019.

ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ: Εξετάζονται οι αιτήσεις με ημε-
ρομηνία ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019, εφόσον ο θάνατος έχει επέλθει μέχρι 
το 2016. Θέλουμε να σημειώσουμε ότι η μεταβίβαση της επικουρικής 
σύνταξης εξαρτάται και από την κύρια σύνταξη.

ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ 3ΕΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ: Η 
συνέχιση της απονομής σύνταξης μετά την παρέλευση της τριετίας 
εξαρτάται άμεσα από την έγκαιρη αποστολή των δικαιολογητικών. 
Αρκετά πριν την συμπλήρωση της τριετίας, οι συνάδελφοι να επικοι-
νωνούν με το Σύλλογο για ενημέρωση σχετικά  με τα έντυπα, που 
πρέπει να συμπληρώσουν.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ: Από τον Ιούνιο του 2019, σύμφωνα 
με Υπουργική απόφαση της κας ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ, το ΕΤΕΑΕΠ έχει ξεκι-
νήσει και παρακρατεί ΟΛΗ την επικουρική σύνταξη για τα «αχρεω-
στήτως καταβληθέντα», ανεξαρτήτως υπευθυνότητας. Η σημερινή 
κυβέρνηση την περίοδο της πανδημίας με ευλάβεια υλοποιεί την 
απόφαση, παρότι στον αντιασφαλιστικό νόμο 4670/20 εξασφαλίζει ότι 
θα πάρει τις οφειλές από τους κληρονόμους!  

Γ.  ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΦΑΠΑΞ

Πληρώνονται αυτές τις ημέρες όσοι συνταξιοδοτήθηκαν τον ΓΕ-
ΝΑΡΗ 2019 με την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί η οριστική απόφαση. 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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2,25

0,90 Ε δώ και πάνω από δυό χρόνια ξεδιπλώνεται μια αξιόλογη 
προσπάθεια από την Ομάδα Ζωγραφικής ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ και 
τη δασκάλα-ζωγράφο Κατερίνα ΧΑΤΖΗ. 

Οι συνάδελφοι/ισσες που συμμετέχουν στην Ομάδα σημειώ-
νουν σταθερά βήματα και σε μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται στη δα-
σκάλα και τη στήριξή της.

Η ζωγραφική είναι μεράκι, είναι αγάπη, είναι ξεκούραση ψυ-
χής, είναι πολιτισμός.

Κάθε Τετάρτη και για δυό ώρες οι συνάδελφοι/ισσες δημιουρ-

Ομάδα Ζωγραφικής ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ

Ποιήματα συναδέλφων

γούν, ο καθένας με τη δική του ματιά και ευαισθησία και το αποτέ-
λεσμα είναι πραγματικά όμορφο.

Πέρσι είχε πραγματοποιηθεί έκθεση με τα πρωτόλεια έργα της 
Ομάδας.

Φέτος, μετά το Σεπτέμβρη,  ελπίζουμε η έκθεση που θα γίνει να 
είναι ακόμη πιο ενδιαφέρουσα.

Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρεσθε, μπορείτε και τώρα να συμ-
μετέχετε στην Ομάδα. Ανάλογες τέτοιες προσπάθειες μπορούν να 
ξεκινήσουν και στα παραρτήματα της Περιφέρειας. Γιατί όχι;

Συμπολίτες γρηγορείτε
μπείτε σπίτι και μη βγείτε.
Έξω ο Χάρος σουλατσάρει

και θερίζει ήρα – στάρι.

Παίρνει γέρους σαν εμένα
που μας έχει απωθημένα.
Μα και νέους δε χαρίζει

αίμα φρέσκο σαν μυρίζει.

Τον ιό για να δαμάσεις
κράτα πάντα αποστάσεις.
Κι άμα δε φυλάς τα νώτα

μπαίνει από την πίσω πόρτα.

Είναι ο ιός πυρφόρος
φοβερός , θανατηφόρος.

Περιμένουμε τη λύση
πριν προλάβει και μας σβήσει.

Πόλεμος γιγάντων – νάνων
φαρμακοβιομηχάνων.

Προσπαθούν αδιακόπως
ποιος θα βρει το χάπι πρώτος.

Αυτό είναι τροχοπέδη
μα προέχουνε τα κέρδη.

Σύστημα για κερδοσκόπους
δε μετράει τους ανθρώπους.

Μέχρι να περάσει η μπόρα
σωστά σκέψου και προχώρα.

Ζωή τέτοια δεν σου πρέπει
πάλεψε κι ανάτρεψε τη.

D.ARMODOROS

ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ με βάπτισαν
αλλά Πασάς δεν είμαι

κι’ ούτε με δημιούργησαν
για κάποιο θεαθείναι.

Τα δίκαια των απόμαχων
παλεύω να αναδείξω

κι’ όσα μ’ αγώνες κέρδισαν 
μην τους τα πάρουν πίσω.

Να στήσουν την ενέργεια
πάλεψαν μια ζωή

κι’ η χώρα αναπτύχθηκε
και είδε προκοπή.

Τώρα επήραν Σύνταξη
κι’ όσα τους υποσχέθηκαν
γι’ ασφάλιση, καλή ζωή,
με νόμους αναιρέθηκαν.

Γι’ αυτό αγωνίζομαι σκληρά 
χωρίς τα οφέλη ενός Πασά

και στα Συλλαλητήρια 
πάντα είμαι πρωτοπόρος.

Μαζί μου όσοι βαδίσετε
πάρτε το πια χαμπάρι
ίσως ξανακερδίσουμε
ό,τι μας έχουν πάρει.

Αθήνα 05-07-2020
Ελευθερία Ελευθερουδάκη

ΣΑΤΙΡΟΪΟΣ ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ
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Ο ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ στα πλαίσια της πολύπλευρης δράσης του 
(αγωνιστική, διεκδικητική, πολιτιστική, ψυχαγωγία των μελών 
του, θεατρικές παραστάσεις, εκδρομές, επισκέψεις σε Μου-

σεία, ιστορικούς περίπατους κλπ) προχώρησε ένα βήμα ακόμη.  Δη-
μιούργησε δανειστική βιβλιοθήκη για τα μέλη του με αξιόλογες πα-
λιές και σύγχρονες εκδόσεις. Το μεγαλύτερο μέρος των βιβλίων είναι 
προσφορά συναδέλφων και φορέων. 

Μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος: σήμερα που υπάρχουν  πρω-
τόγνωρες δυνατότητες  με τη  σύγχρονη τεχνολογία, δυνατότητες οι 
οποίες διαμορφώνουν όλο και πιο νέα κανάλια γνώσης και επικοινω-
νίας ανάμεσα στους ανθρώπους, τι εξυπηρετεί η βιβλιοθήκη; δεν εί-
ναι ξεπερασμένη η διαδικασία διαβάσματος ενός τυπωμένου βιβλίου;  

Πιστεύουμε, αλλά έχει αποδειχθεί και από επιστημονικές μελέτες, ότι 
οι άνθρωποι καταλαβαίνουν και θυμούνται καλύτερα κείμενο που απο-
τυπώνεται σε χαρτί, παρά σε οθόνη, πόσο μάλλον όταν είναι ηχητικό.

Η  επαφή με το βιβλίο είναι μια απόλαυση. Δεν μπορεί να αντι-
κατασταθεί ούτε με το ηλεκτρονικό, ούτε με το ηχητικό διάβασμα. 
Η αξία και η πραγματική γνώση για να αφομοιωθεί χρειάζεται την 
επαφή με το βιβλίο. Σημαντική η τεχνολογία και απαραίτητη, μπορεί 
όμως  να λειτουργήσει μόνο συμπληρωματικά για τη μελέτη ενός 
βιβλίου.  

Με αυτές τις σκέψεις, ειδικά μπροστά στο καλοκαίρι, προτείνουμε 
«ανοίξτε ένα βιβλίο και κλείστε την τηλεόραση». 

Ο κατάλογος των βιβλίων είναι αναρτημένος στο site του Συλλό-
γου www.pasas-deh.gr

Για το καλοκαίρι σας προτείνουμε:

ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Η Ιστορία και η συγγραφή της, όπως κάθε ανθρώπινο παράγω-
γο, σχετίζονται με τις διεργασίες και τις αντιθέσεις κάθε εποχής κι 
επιδρούν με τη σειρά τους στο κοινωνικό περιβάλλον και περισσό-
τερο στη συνείδηση, στη στάση ζωής, και στην τοποθέτηση απέναντι 
στο εκάστοτε κυρίαρχο οικονομικό-πολιτικό σύστημα. Η Ιστορία δι-
αθέτει επομένως –ως προς τις θεματικές, τη μέθοδο και τις αξι-
ολογήσεις της– την ταξική της οπτική.

Το έργο του Βασίλη Μόσχου είναι 
αποτέλεσμα πολύχρονης συστηματι-
κής μελέτης-εργασίας και συγκροτεί 
ένα μεγάλο μέρος της ομώνυμης δι-
δακτορικής διατριβής του συγγρα-
φέα. Έρχεται, δίχως υπερβολή, να 
προσθέσει το δικό του βάρος στην 
ελληνική κομμουνιστική ιστορι-
ογραφία, στο πλαίσιο της οποίας 
πρώτη φορά επιχειρείται μια ολο-
κληρωμένη αποτίμηση της πολι-
τικής στάσης των λογοτεχνών στη 
δεκαετία του ’40, βασισμένη στα 
αρχεία των ίδιων και σε άρθρα 
τους.

Η ιστορία της εργατικής τάξης των Ηνωμένων Πολιτειών της 
Αμερικής είναι η ιστορία του ίδιου του αμερικανικού λαού. Το κί-
νημα της οργανωμένης εργατικής τάξης εξαπλώθηκε σε όλη τη 
χώρα, προκειμένου ν’ αντιμετωπίσει την εξουσία των μονοπωλί-
ων. Ωστόσο, το βιβλίο περιγράφει γλαφυρά και την απάντηση του 
αμερικανικού μονοπωλίου στο μεγάλο άλμα της εργατικής τάξης 
προς το βιομηχανικό συνδικαλισμό. Μέσα στις σελίδες του βλέ-
πουμε τη Μάνα Τζόουνς, τη μικροκαμωμένη γριούλα που πάλε-
ψε μέχρι τα εκατό της στο πλευρό των μεταλλωρύχων. Βλέπουμε 
όμως και το μεγάλο της αντίπαλο, τον Τζον Ροκφέλερ, τον ιδιο-

Η αξία του βιβλίου Η καινούργια πατρίδα δε βρίσκεται μόνο στο 
ότι συμπληρώνει ένα κενό στη βιογραφία του Γιώργου Φαρσακί-
δη. Το κείμενο αυτό είναι πολύτιμο και για όσους ενδιαφέρονται 
για την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Οι γοητευτικές περιγραφές του 
Φαρσακίδη μάς παρουσιάζουν μια ξεχασμένη πόλη, τη Θεσσαλο-
νίκη της δεκαετίας του ’30. Μέσα από τα παρατηρητικά του μάτια 
ζωντανεύουν οι γειτονιές της πόλης, οι χαρακτηριστικοί τύποι της, 
τα μαγαζιά της, οι καθημερινές ασχολίες των ανθρώπων, οι συζη-
τήσεις τους στα καφενεία, ο αγώνας τους για επιβίωση και για αξι-
οπρέπεια. Ο συγγραφέας μάς δίνει την ευκαιρία να παρακολουθή-
σουμε άγνωστες στιγμές από τη ζωή 
των «ρωσομεριτών» Ελλήνων και των 
Ρώσων εμιγκρέδων που βρέθηκαν 
στη Θεσσαλονίκη του Μεσοπολέμου, 
μας υπενθυμίζει τους τραγικά απολε-
σθέντες Εβραίους φίλους και συμμα-
θητές του, μας συστήνει τη σχετικά 
άγνωστη ιταλική παροικία της πό-
λης. Συμπερασματικά, η «Θεσσα-
λονίκη του Γιώργου Φαρσακίδη» 
μπορεί να σταθεί επάξια δίπλα σε 
αντίστοιχα βιβλία μεγάλων λογο-
τεχνών που έγραψαν για την πόλη 
και τους ανθρώπους της.

ΟΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ
στην ταξική αναμέτρηση της δεκαετίας 1940-1950

Η άγνωστη ιστορία του εργατικού κινήματος 
των ΗΠΑ

Η καινούργια πατρίδα

κτήτη των μεταλλείων και ιδρυτή 
του σύγχρονου τραστ. Βλέπουμε τον 
Μπιγκ Μπιλ Χέιγουντ να πολεμάει με 
τους πιστολάδες των μονοπωλίων 
στα Βραχώδη Όρη, αλλά και τον επι-
βλητικό, «γερακίσιο» Μόργκαν, έναν 
από τους κυριότερους αρχιτέκτονες 
των μονοπωλίων και υπέρμαχο των 
συνθηκών που πολεμούσε ο Χέι-
γουντ. Βλέπουμε, εν τέλει, την ερ-
γατική τάξη στις ΗΠΑ να γεννιέται 
και να αναπτύσσεται μέσα από την 
πάλη της με τα μονοπώλια.


