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ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Δυο μήνες μετά την προσωρινή «λήξη» της πανδημίας που ανα-

κοίνωσε η κυβέρνηση, βρισκόμαστε σε νέα έξαρση, με τους επιδημι-
ολογικούς δείκτες να ανεβαίνουν μέρα με τη μέρα. Τα νέα κρούσματα 
ξεπέρασαν τις 20.000, αυξήθηκαν οι εισαγωγές στα νοσοκομεία και οι 
νεκροί έφτασαν και πάλι σε διψήφιους αριθμούς. 

Ωστόσο η κυβέρνηση συνεχίζει τον ίδιο τρόπο διαχείρισης της 
πανδημίας. Δεν  παίρνει κανένα μέτρο εκεί όπου ο ιός βρίσκει έδα-
φος για να διασπείρεται όπως στα μέσα συγκοινωνίας, σε καράβια και 
αεροπλάνα, στους μεγάλους χώρους δουλειάς. Σπέρνει τη σύγχυση 
«συστήνοντας» να «αυτοαξιολογούμε» αν, πού και πότε θα χρησιμο-
ποιήσουμε μάσκα και αν αυτό μας καθησυχάζει... ας κάνουμε την 4η 
δόση, δίνοντάς μας ραντεβού για τον Σεπτέμβρη! Ας μην παραπονού-
μαστε όμως έχει κατανόηση.  Όπως είπε ο υπουργός Υγείας, «ενώ 
ως τώρα είχαμε κεντρική πολιτική στα εμβόλια, πλέον το Ευρωπαικό 
Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσου (ECDC) (...) έχει αφήσει την πρω-
τοβουλία στο κάθε κράτος - μέλος. Οπότε είναι λογικό να δημιουργείται 
μία σύγχυση, ειδικά για το Σεπτέμβριο στο τί θα γίνει»..

Στο ίδιο πνεύμα η κυβέρνηση διαχειρίζεται και το μεγάλο ζήτημα 
της ακρίβειας. Πακτωλός χρημάτων για τους εφοπλιστές και ενεργει-
ακούς ομίλους, που  ετοιμάζονται να ξεκοκαλίσουν τα δισ. ευρώ του 
Ταμείου Ανάκαμψης και του κουμπαρά για τη διαχείριση της «ενερ-
γειακής κρίσης». Για το λαό, μετά από μια σειρά αντεργατικών νόμων 
για τον περιορισμό των διαδηλώσεων, για την απαγόρευση της συν-
δικαλιστικής δράσης, για την απαγόρευση του απεργιακού δικαιώμα-
τος, που ψήφισαν όλες οι κυβερνήσεις για να είναι «ανταγωνιστικό» 
το «κόστος εργασίας», εξαγγέλλονται μέτρα με επιδόματα - ψίχουλα, 
που σε καμιά περίπτωση δεν καλύπτουν τις τεράστιες απώλειες στο 
λαϊκό εισόδημα από την αύξηση των τιμών.

Όσο για τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν τα ίδια κριτήρια με αυ-
τές της ΝΔ: Είναι «κοστολογημένες» στα όρια των «αντοχών της οι-
κονομίας», και «προσηλωμένες» στη διασφάλιση της «κοινωνικής 
συνοχής», στην ενσωμάτωση δηλαδή της λαϊκής δυσαρέσκειας που 
μεγαλώνει.

Με την τουριστική περίοδο να ξεπερνάει τις προσδοκίες των του-
ριστικών ομίλων και τα κέρδη τους να εκτοξεύονται, τα παιδιά μας 
πληρώνονται με 500-600 ευρώ και εμείς δεν μπορούμε να πάμε ούτε 
στα χωριά μας! Το δικαίωμα των συνταξιούχων και εργαζόμενων για 
ξεκούραση και αναψυχή  έχει γίνει άπιαστο όνειρο με την εκτίναξη 
των τιμών σε ενέργεια, είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, μεταφο-
ρές, καύσιμα κλπ καθώς και την ανησυχία που αφορά τον πόλεμο και 
την εμπλοκή της χώρας σε αυτόν. Ελάχιστοι είναι και φέτος αυτοί που 
θα καταφέρουν να αποδράσουν έστω και για λίγες μέρες. 

Στα ελληνοτουρκικά ΗΠΑ - ΝΑΤΟ – ΕΕ, στο όνομα της «συμμαχι-
κής συνοχής», σιγοντάρουν την επιθετικότητα της τουρκικής αστικής 

τάξης, σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύ-
πρου, μιλώντας για «διαφορές» στο Αιγαίο και καλώντας σε «επίλυ-
σή» τους σε «συμμαχικό πνεύμα». Την ίδια στιγμή Αμερικανοί, Γάλ-
λοι και άλλοι ΝΑΤΟικοί συμμετείχαν στην πρόσφατη άσκηση «EFES 
‘22» των τούρκικων Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία προέβλεπε μεταξύ 
άλλων  σενάρια κατάληψης μικρού νησιού και ναυτικό αποκλεισμό 
μεγαλύτερου.

Η κυβέρνηση όμως συνεχίζει να καλλιεργεί τον εφησυχασμό, 
προβάλλοντας  τη συμβολή της στα ΝΑΤΟικά σχέδια και στη «συνοχή» 
της συμμαχίας ως «ασπίδα» απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα.  

Στην Ουκρανία ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος συνεχίζεται, με το 
ΝΑΤΟ - ΗΠΑ - ΕΕ και Ρωσία να προετοιμάζονται και να εξοπλίζονται 
για  παρατεταμένη και ευρύτερη σύγκρουση. 

Σ’ αυτό το ζοφερό περιβάλλον συνταξιούχοι και εργαζόμενοι το 
Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιούνη, έζησαν μία από τις κορυφαίες συλ-
λογικές, ουσιαστικές και ζωντανές διαδικασίες του εργατικού κινή-
ματος. Με το σύνθημα: «Στην οργάνωση η δύναμη, στον αγώνα η 
ελπίδα, όπλο μας η αλληλεγγύη!» πραγματοποιήθηκε η πανελλαδική 
σύσκεψη του ΠΑΜΕ με τη συμμετοχή Εργατικών Κέντρων, Ομοσπον-
διών, επιχειρησιακών σωματείων, συνταξιουχικών οργανώσεων και 
ξένων αντιπροσωπειών. Βγήκαν πολύτιμα συμπεράσματα για την ορ-
γάνωση και το συντονισμό των αγώνων ενάντια σε αυτό το εκμεταλ-
λευτικό σύστημα που συνθλίβει τη ζωή μας.

Ο Σύλλογός μας συμμετείχε με αντιπροσώπους από τα κεντρικά 
και τα περιφερειακά γραφεία.  

Ο ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ, με όπλο και τις αποφάσεις της πανελλαδικής 
σύσκεψης του ΠΑΜΕ: 

• Συμμετείχε μαζικά στο πανελλαδικό-πανσυνταξιουχικό συλλα-
λητήριο την Παρασκευή 24/6, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθή-
κες αποδεικνύοντας ότι οι συνταξιούχοι είμαστε «παντός καιρού». 
Μαζί με όλους τους συνταξιούχους, έστειλε το μήνυμα «Δώστε 
τώρα γενναίες αυξήσεις στις συντάξεις» για να πάρουμε μία 
πραγματική ανάσα από το κύμα ακρίβειας που μας σαρώνει. 
• Απαιτεί να αποδώσει η κυβέρνηση με πολιτική απόφαση σε 
όλους τους συνταξιούχους όλα τα αναδρομικά του 11μηνου 2015-
2016 δίχως δικαστικές αποφάσεις και προαπαιτούμενα. Άλλωστε  
10 χρόνια τώρα  με πολιτικές αποφάσεις πληρώνουμε κάθε χρόνο 
8,5 δισεκατομμύρια από τις συντάξεις και τα δικαιώματα που μας 
έχουν περικόψει. 
• Θα συνεχίσει τη συλλογική λειτουργία του και την αγωνιστική-
πολιτιστική-επιμορφωτική δράση του. 
• Θα συνεχίσει να κοιτάζει στα μάτια τους συναδέλφους, να ανα-
δεικνύει τις αιτίες για τις αντιλαϊκές - αντισυνταξιουχικές πολιτικές 
που εφαρμόζονται εναλλάξ από όλες τις κυβερνήσεις, παίρνοντας 
η μία τη σκυτάλη από την άλλη.

Για όλα τα ζητήματα που δυσκολεύουν τη ζωή μας, από την αρχή 
της έκδοσης της Επιφυλλίδας, αλλά και στο παρόν τεύχος, υπάρχει 
πλούσια και αναλυτική αρθρογραφία.

Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι και καλή υγεία!
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ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ:
Η ΠΙΟ ΑΔΙΚΗΜΕΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ

Εδώ και δεκατρία χρόνια -από το 2009- οι Συνταξιούχοι δεν 
έχουν δει καμία αύξηση στις συντάξεις τους. Αντίθετα έχουν υπο-
στεί πολλές και συνεχόμενες περικοπές της τάξης του 60% και 
πλέον, στις συντάξεις -κύριες και επικουρικές- στις κάθε είδους 
παροχές, σε όλα τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις τους.  

Με τους νόμους Βρούτση, Κατρούγκαλου και πάλι Βρούτση και 
τελευταία Χατζηδάκη, μας έχουν πετσοκόψει τις συντάξεις μας και 
όλα τα δικαιώματά μας. Δυστυχώς θεωρούν πως οι συνταξιού-
χοι, δεν έχουν την δύναμη να επιβάλλουν τα δίκαιά τους, γιατί είναι 
απόμαχοι πλέον της εργασίας και δεν έχουν το όπλο της απεργίας 
και δεν μπορούν να πλήξουν πλέον τον εργοδότη τους δηλαδή το 
Κράτος - Κυβέρνηση, δεν φοβούνται το πολιτικό κόστος. ‘’Λογα-
ριάζουν όμως χωρίς τον ξενοδόχο’’.

Οι συνταξιούχοι, εδώ και πολλά χρόνια είμαστε η πιο αδικημέ-
νη κατηγορία της κοινωνίας.

Οι συνταξιούχοι ‘’είμαστε απόμαχοι της δουλειάς άλλα όχι από-
μαχοι της Ζωής και της ενεργού δράσης’’. Αυτό αν το συνειδητο-
ποιήσουμε όλοι μας, έχουμε δυνατό όπλο, την ‘’ενότητα - συσπεί-
ρωση και τον αγώνα’’, μαζί με το ταξικό κίνημα της πατρίδας μας.

Οι αντεργατικοί και αντιλαϊκοί νόμοι που επιβλήθηκαν τα τε-
λευταία χρόνια, είχαν και έχουν στόχο να καθυποτάξουν το ερ-
γατικό και Λαϊκό Κίνημα, να οδηγήσουν στην φτωχοποίηση των 
εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Οι νόμοι όμως που 
«γράφονται στα χαρτιά» μπορούν να παραμείνουν ανενεργοί «στα 
χαρτιά», με την δυναμική και αγωνιστική παρέμβαση του εργατι-
κού κινήματος. 

Γι αυτό αγωνίζεται το ταξικό κίνημα -με μπροστάρη το ΠΑΜΕ- 
γιαυτό αγωνίζονται οι συνταξιούχοι, ο ΠΑΣΑΣ/ΔΕΗ με την Ομο-
σπονδία μας ΟΣΙΚΑ και τη ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΣΕΑ).

Οι μεγάλες κινητοποιήσεις των συνταξιούχων μέσα από την 
ΣΕΑ, όπως το μαζικό - μαχητικό Πανελλαδικό συλλαλητήριο στις 
24/6/22, απέδειξαν την δύναμή μας και έχουν ταρακουνήσει την 

Κυβέρνηση, που βλέπει την οργή και αγανάκτηση των 2,5 εκατ. 
συνταξιούχων και ενόψει και των επερχόμενων Εθνικών εκλο-
γών, υπολογίζει σοβαρά και το πολιτικό κόστος. 

Η φτωχοποίηση των συνταξιούχων, των εργαζομένων, των 
λαϊκών κοινωνικών στρωμάτων είναι πλέον γεγονός. Το βλέπου-
με καθημερινά με τις αυξήσεις στα καύσιμα, στο ρεύμα, στα τρόφι-
μα, σε κάθε κοινωνικό αγαθό και προϊόν που έχει ανάγκη η λαϊκή 
οικογένεια. Αντίθετα, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι αυξάνουν 
τα αθέμιτα κέρδη τους, ‘’οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι 
φτωχοί φτωχότεροι’’.

ΠΟΥ ΠΑΜΕ; Μέχρι πότε θα ανεχόμαστε αυτή την κατάσταση, 
την μιζέρια και την φτώχεια που μας οδηγούν; Είναι ώρα να πούμε 
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!!!

Οι συνταξιούχοι έχουν ΚΟΙΝΑ (και όχι κλαδικά ή συντεχνιακά) 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, έχουν τον ίδιο εργοδότη το Κράτος - Κυβέρνηση 
γιαυτό επιβάλλεται η συσπείρωση όλων μας -μέσα από την ΣΕΑ- 
για να δείξουμε τη δύναμή μας και την αποφασιστικότητά μας.

Οι Κυβερνήσεις, όποιο πρόσημο και αν έχουν, δεν θα μας λύ-
σουν τα προβλήματά μας με παρακάλια και ευχολόγια. Το απέ-
δειξαν άλλωστε στο παρελθόν, το αποδεικνύουν και στο παρόν. 
Γιαυτό το μόνο ΟΠΛΟ μας είναι ο αγώνας, η ενότητα και η συ-
μπαράταξή μας με το εν ενεργεία Ταξικό Κίνημα που φοβούνται 
οι εργοδότες και η Κυβέρνηση. 

Αυτό κάνει ο ΠΑΣΑΣ/ΔΕΗ, σ’ αυτόν το δρόμο ΚΑΛΟΥΜΕ να συ-
μπαραταχθούν όλοι οι συνταξιούχοι της ΔΕΗ και της χώρας και 
είναι σίγουρο πως θα πέτυχουμε ΝΙΚΕΣ.  

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ το στόχο μας, κάθε ένας από εμάς, κάθε μέλος 
να προσπαθήσει να εγγράψει έναν ακόμη συνάδελφο συνταξιούχο 
στο Σύλλογό μας. Η δύναμη του ΠΑΣΑΣ/ΔΕΗ, αποτελεί εγγύηση 
για τη λύση των προβλημάτων μας.

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

Πρόωρες εκλογές;
Καρδιά του καλοκαιριού και άνοιξε η συζήτηση για πρόωρες 

εκλογές.

Κάθε μέρα  που περνά χειροτερεύει η θέση συνταξιούχων και ερ-
γαζόμενων. Κάθε μέρα που περνά εφαρμόζονται νέα αντιλαϊκά  μέ-
τρα, που προστίθενται στα προηγούμενα. Ακρίβεια, κλιμάκωση του 
πολέμου,  εξελίξεις στα Ελληνοτουρκικά…

Αυτήν τη δύσκολη κατάσταση θα έχει να διαχειριστεί η κυβέρνηση 
που θα προκύψει από τις επόμενες εκλογές. Και για να μας εγκλωβί-
σουν για άλλη μια φορά, κομματικά επιτελεία επεξεργάζονται διάφορα 
σενάρια. 

Ακούμε σενάρια για διπλές και τριπλές εκλογές, σενάρια κυβερ-
νήσεων «εθνικής συνεννόησης». Βλέπουμε την προσπάθεια «ανα-
παλαίωσης» δοκιμασμένων πυλώνων, όπως το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, για 
να δώσει ένα χέρι βοηθείας σε μια κυβέρνηση της ΝΔ ή του ΣΥΡΙΖΑ. 
Ακούμε τον κο Τσίπρα να επαναλαμβάνει ότι σε περίπτωση «εθνικής 
ανάγκης» μπορούν να συνεργαστούν οι δύο πόλοι του αστικού πολιτι-
κού συστήματος σε μια κυβέρνηση «μεγάλου συνασπισμού»!

Οι συνταξιούχοι μια ζωή δουλέψαμε και πληρώσαμε για τις συ-
ντάξεις μας, την υγεία, την πρόνοια, την παιδεία, για να ζούμε με αξι-
οπρέπεια. 

Όλες οι κυβερνήσεις, ανεξάρτητα από πρόσημο, μονοκομματικές 
ή συνεργασίας έχουν τσακίσει τη ζωή μας. 

Κάθε φορά, για να κερδίσουν την ανοχή μας, την προεκλογική πε-
ρίοδο μπορεί να τάξουν κάποια ψίχουλα, ώστε να συνεχίσουν τις ίδιες 
αντιλαϊκές πολιτικές.

Η ζωή μας και η ζωή των παιδιών μας, του λαού, δεν χωράει στις 
πολιτικές που εφαρμόζονται από όλες τις κυβερνήσεις, όπου η ενέρ-
γεια, τα τρόφιμα, η υγεία, η παιδεία, από κοινωνικά αγαθά μετατρέπο-
νται σε εμπορεύματα κάτω από τον έλεγχο των μεγάλων επιχειρημα-
τικών ομίλων. 

Οι συνταξιούχοι μόνο με τον αγώνα μας μπορούμε να διεκδική-
σουμε ό,τι δικαιούμαστε, έχουμε πλούσια πείρα θετική και αρνη-
τική και μπορούμε να κρίνουμε ποιος μας στηρίζει και ποιος μας 
εμπαίζει.
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Ωρολογιακή βόμβα που προκαλεί σοβαρά ζητήματα επιβίωσης 
για εκατομμύρια λαϊκά νοικοκυριά, είναι η ακρίβεια με τις αλλε-
πάλληλες ανατιμήσεις στην Ενέργεια και σε όλα τα βασικά αγαθά: 
μεταφορές,  βιομηχανία, κοινωνικά αγαθά, είδη πλατιάς λαϊκής 
κατανάλωσης. Όπου πάει ο εργαζόμενος, η εργαζόμενη, η νοι-
κοκυρά να ψωνίσει βλέπει τις τιμές να εκτινάσσονται. 
Σπάει ρεκόρ 28ετίας ο πληθωρισμός του Ιούνη!

Η ακρίβεια στην Ενέργεια οφείλεται σε πα-
ράγοντες, που προϋπήρχαν του πολέμου 
στην Ουκρανία και επιταχύνθηκαν από 
αυτόν, όπως είναι η απελευθέρωση 
(το «άνοιγμα») της αγοράς ενέργειας, 
η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, η πολιτι-
κή της «πράσινης μετάβασης» της ΕΕ, 
με την απολιγνιτοποίηση και τα Χρημα-
τιστήρια Ενέργειας. Από τις διαβεβαιώσεις 
ότι όλα τα προηγούμενα θα έφερναν φτηνότερο 
ηλεκτρισμό, οδηγηθήκαμε στο σημερινό «ηλεκτρο-
σόκ». Για όλα αυτά βέβαια είναι συνένοχοι ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑ-
ΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ όπως και οι συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες.

Η μαγιά για το «φούσκωμα» των τιμών είναι ο υψηλός πληθωρι-
σμός, που κι αυτός βέβαια προϋπήρχε του πολέμου. Είναι παιδί 
της πολιτικής διαχείρισης της τελευταίας οικονομικής κρίσης, που 
την χαρακτήρισε ο πακτωλός φτηνού χρήματος στήριξης των ομί-
λων από την ΕΚΤ και τους κρατικούς προϋπολογισμούς.

Εφοπλιστές και ενεργειακοί όμιλοι ετοιμάζονται να ξεκοκαλίσουν 
τα δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης και του κουμπαρά για τη δι-
αχείριση της «ενεργειακής κρίσης». Το ακριβότερο καύσιμο (LNG 
αντί του ρωσικού αερίου), σε συνδυασμό με την «απελευθέρωση» 
της αγοράς Ενέργειας και το σχέδιο της «πράσινης μετάβασης» εγ-
γυώνται ότι οι αυξήσεις στην Ενέργεια ήρθαν για να μείνουν.

Σήμερα, μπροστά στο ενδεχόμενο μιας νέας κρίσης, παίρνουν 
μέτρα «αποπληθωρισμού», όπως η αύξηση των επιτοκίων, που 
ακριβαίνει όμως τον δανεισμό για κράτη, τράπεζες και επιχειρή-
σεις, ενώ αυξάνει και το κρατικό χρέος, το οποίο φορτώνεται ξανά 
στον λαό.

«ΜΟΝΑ,  ΖΥΓΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ»;
Ο λαός στη μέγγενη!! Από τη μία η ακρίβεια που σαρώνει το ει-
σόδημα, σε συνδυασμό με μισθούς και συντάξεις «στον πάτο του 
βαρελιού», συνέπεια των αντεργατικών νόμων που ψήφισαν όλες 
οι κυβερνήσεις για να είναι «ανταγωνιστικό» το «κόστος εργασί-
ας». Από την άλλη η διόγκωση των κρατικών ελλειμμάτων και 

χρεών, που για να συγκρατηθούν επαναφέρουν δημο-
σιονομικούς περιορισμούς και πρωτογενή πλε-

ονάσματα. Απ’ όπου και να το πιάσει κανείς, 
χάνουμε!! 

Πριν ενοχοποιούσαν τον λαό ότι «έμαθε 
να ζει με περισσότερα από όσα αντέ-
χει η οικονομία» και γι’ αυτό έπρεπε 
να αποδεχτεί μνημόνια και περικοπές. 

Τώρα μας παραμυθιάζουν ότι πρέπει 
«να θυσιάσουμε ένα μέρος της ευημερί-

ας μας, σαν αναγκαίο τίμημα για την υπερά-
σπιση των δυτικών αξιών, απέναντι στον αναθε-

ωρητισμό της Ρωσίας». Δεν υπάρχει αμφιβολία ποιός 
θα πληρώσει ξανά το μάρμαρο των ελλείψεων, για τις οποίες προ-
ετοιμάζεται η ευρωπαϊκή αγορά.

Η κυβέρνηση και όλοι οι άλλοι που φιλοδοξούν να είναι οι επόμε-
νοι … σωτήρες μας «κονταροχτυπιούνται» για το πόσο «γενναία» 
πρέπει να είναι η ενίσχυση των εφοπλιστών κ.α. Αντίθετα τα μέτρα 
που παίρνει ή εξαγγέλλει σαν αντίδοτο στην ακρίβεια η κυβέρνη-
ση ή διαλαλούν οι άλλοι, δεν είναι κάν ασπιρίνες. Επιβεβαιώνεται 
ξανά πως για να ανακουφιστεί πραγματικά ο λαός από την ακρί-
βεια, χρειάζονται μέτρα όπως αξιοποίηση όλων των μορφών της 
ενέργειας, κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, πραγματι-
κή κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής και όχι ενσωμάτωση 
της σε νέες σταθερές τιμές της κιλοβατώρας,  κατάργηση των 
ειδικών φόρων στα καύσιμα, κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά 
είδη πλατιάς κατανάλωσης με γενναία μείωση και πλαφόν στις 
τιμές τους, επιδότηση ενοικίου στις λαϊκές οικογένειες και τους 
νέους, αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Τον 21ο αιώνα, που η 
τεχνολογία κάνει θαύματα, είναι εξοργιστικό να μεγαλώνει το χά-
σμα ανάμεσα στο πώς ζει και στο πώς θα έπρεπε και θα μπορούσε 
να ζει ο λαός.

Κυβέρνηση, τουριστικοί πράκτορες και εκπρόσωποι των επιχει-
ρήσεων του τουρισμού τρίβουν τα χέρια τους, αφού η «ατμομη-
χανή της οικονομίας» θα τρέξει δυνατά, με κινητήρια βέβαια δύ-
ναμη την άγρια εκμετάλλευση χιλιάδων εργαζόμενων στο χώρο 
του τουρισμού. Δυστυχώς όμως οι καλοκαιρινές διακοπές  δεν 
αφορούν στην εργατική - λαϊκή οικογένεια, αφού η ακρίβεια κάνει 
το «όνειρο» των διακοπών στην κυριολεξία απλησίαστο.

Το κόστος μετακίνησης υπερκαλύπτει τον μισό οικογενειακό προ-
ϋπολογισμό. Οι τιμές σε όλα τα μέσα μεταφοράς και σε οποιον-
δήποτε προορισμό, είναι αυξημένες έως και 30% - 35% σε σχέση 
με πέρυσι, ενώ με την τιμή των καυσίμων στα ύψη και τα διόδια 
«τσουχτερά», γεννιούνται δεύτερες και τρίτες σκέψεις για απόδρα-
ση με ΙΧ.

Το κόστος διαμονής, στην καλύτερη περίπτωση - σε ενοικιαζό-
μενο δωμάτιο και όχι ξενοδοχείο – δεν είναι λιγότερο από 45-50 
ευρώ τη μέρα. Αν προστεθούν το κόστος διατροφής, στοιχειώδους 
διασκέδασης και η παραμονή σε μια οργανωμένη παραλία, όπου 
γίνεται η μπίζνα της ...ξαπλώστρας, το κοντέρ «γράφει» ασταμάτη-
τα. Βλέπετε οι ελεύθερες παραλίες ολοένα και λιγοστεύουν, ενώ 
στην πλειοψηφία τους είναι παρατημένες και σε κακή κατάσταση.

Έτσι, ελάχιστοι είναι και φέτος αυτοί που θα καταφέρουν να απο-

ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΤΡΕΛΟ,  ΟΝΕΙΡΟ ΑΠΑΤΗΛΟ!!!
δράσουν έστω και για λίγες μέρες. Κι αν το κάνουν, θα είναι σε 
βάρος άλλων αναγκών, από τις οποίες θα πρέπει να περικόψουν, 
προνοώντας συνάμα να αφήσουν και κάτι στην άκρη για την επι-
στροφή, αφού οι λογαριασμοί και τα χαράτσια «τρέχουν». 

Κάπως έτσι, μια ζωτική ανάγκη για τον εργαζόμενο και τη λαϊκή 
οικογένεια, όπως αυτό της ξεκούρασης και της αναψυχής κατά 
τη διάρκεια της καλοκαιρινής άδειας, γίνεται πανάκριβο εμπό-
ρευμα, απλησίαστο για τη μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία. Κι αυτό 
δεν αλλάζει με τα διάφορα επιδοτούμενα προγράμματα του λεγό-
μενου «κοινωνικού τουρισμού» και «τουρισμού για όλους», που 
αποτελούν ...παρηγοριά στον άρρωστο: δεν είναι για όλους, αφο-
ρούν ένα περιορισμένο τμήμα των πιο ευάλωτων εργαζομένων, 
είναι μικρής χρονικής διάρκειας και δεν μπορούν να καλύψουν 
την ανάγκη για πραγματικές διακοπές. Και οι συνταξιούχοι πάλι…. 
«στην απέξω».

Η διεκδίκηση φτηνών και ποιοτικών διακοπών για όλους, εργα-
ζόμενους, συνταξιούχους και το λαό είναι ανάγκη να δυναμώσει 
μέσα από τους φορείς του κινήματος, παράλληλα με την πάλη για 
αυξήσεις στους μισθούς, μειώσεις στα ναύλα, κρατική μέριμνα 
για φτηνή μετακίνηση και διαμονή, για να μην είναι οι διακοπές 
«όνειρο απατηλό» για τη μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία.
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Δυνατά και αποφασιστικά ακούστηκε η φωνή χιλιάδων συντα-
ξιούχων την Παρασκευή 24 Ιούνη από το κέντρο της Αθήνας, στα 
Προπύλαια, στη μεγάλη πανελλαδική κινητοποίηση που οργάνωσε 
η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα (ΣΕΑ) των Συνεργαζόμενων Συ-
νταξιουχικών Οργανώσεων. 

Το μήνυμα «Δώστε τώρα αυξήσεις στις συντάξεις. Απαιτούμε 
ζωή με αξιοπρέπεια!» υψώθηκε από χιλιάδες στόματα. Τα συνθή-
ματα στα πανό των Σωματείων όπως: «Δεν θα μας πεθάνετε! Αντι-
στεκόμαστε σε κάθε πολιτική που τσακίζει τη ζωή μας» και άλλα 
παρόμοια έστειλαν την προειδοποίηση πως το αγωνιστικό κίνημα 
των συνταξιούχων δεν το βάζει κάτω, θα συνεχίσει με όλες του τις 
δυνάμεις να παλεύει για τα δίκαια αιτήματά μας, να είναι καρφί στο 
μάτι της πολιτικής εξουσίας.

Αυτό ήταν και το μήνυμα που έστειλε με την κεντρική ομιλία ο 
Δήμος Κουμπούρης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων 

ΙΚΑ, εκ μέρους 
της ΣΕΑ, αναφέ-
ροντας χαρακτη-
ριστικά: «Είμαστε 
πάλι εδώ, στον 
δρόμο του αγώνα, 
μέσα σε δύσκολες 
συνθήκες γιατί 
δεν έχουμε άλλη 
επιλογή. Δεν ανε-

«ΔΩΣΤΕ ΤΩΡΑ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ!»
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΔΙΑΔΗΛΩΣΑΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

χόμαστε να μας κόβουν όλες οι κυβερνήσεις, ό,τι με τον μόχθο μιας 
ζωής αποκτήσαμε και να μας κοροϊδεύουν και από πάνω κάθε φορά 
προεκλογικά. Η ζωή μας, όπως και των παιδιών μας, δεν χωράει στο 
πλαίσιο μιας πολιτικής που προκαλεί την ακρίβεια, την εμπορευματο-
ποίηση της Υγείας, την ιδιωτικοποίηση της Ασφάλισης……..».

Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες χιλιάδες ήταν οι συνταξιούχοι 
που βρέθηκαν στην Αθήνα από κάθε γωνιά της χώρας μας, από 
την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη και από τη Ρόδο μέχρι την 
Κεφαλονιά.

Ο ΠΑΣΑΣ/ΔΕΗ, συμμετείχε οργανωμένα, με δυναμική παρουσία 
πίσω από το πανό του, έτσι όπως ταιριάζει στο μεγαλύτερο σύλλογο 
συνταξιούχων της χώρας μας.

Μετά τη συγκέντρωση ακολούθησε μαχητική πορεία, η οποία 
κατέληξε στη Βουλή, όπου αντιπροσωπεία των Συνεργαζόμενων 
Συνταξιουχικών Οργανώσεων επέδωσε στα κόμματα το υπόμνημα 
με τα αιτήματά μας. 

Οι συνταξιούχοι διεκδικούμε:
• Αυξήσεις στις συντάξεις μας, επιστροφή της 13ης και της 
14ης σύνταξης, κατώτατη σύνταξη 650 ευρώ. 
• Άμεση έκδοση συντάξεων και να σταματήσει η κοροϊδία με 
τα λογισμικά και τις ιδιωτικές εταιρείες που τα διαχειρίζονται.
• Να σταματήσουν οι περικοπές στα εφάπαξ. 
• Να γίνουν προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών στα νοσοκο-
μεία, να ανοίξουν αυτά που έχουν κλείσει και να δημιουργη-
θούν παντού δημόσιες δομές οίκων ευγηρίας.

Δημοσιεύτηκε πρόσφατα άλλη μια απόφαση του Συμβουλίου 
της Επικράτειας  (ΣτΕ Ολομέλεια 1403-7/2022) για τα αναδρομικά 
των συνταξιούχων από τις περικοπές των νόμων 4051/2012 και 
4093/2012 (συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ). 

Οι περικοπές αυτές το 2015 είχαν κριθεί αντισυνταγματικές (ΣτΕ 
Ολομέλεια 2287-2288/2015), με πρόφαση όμως το δημοσιονομικό 
κόστος, δεν αναγνωρίστηκε  αναδρομικότητα της οφειλής. 

Στη συνέχεια η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όχι μόνο δε στα-
μάτησε, ως όφειλε βάσει της απόφασης του 2015, τις παράνομες 
κρατήσεις στις συντάξεις μας, αλλά τις ενσωμάτωσε στο νόμο 
4687/2016 (Κατρούγκαλου). Έτσι προέκυψε η διεκδίκηση των 
αναδρομικών από τους συνταξιούχους μόνο για το 11μηνο (από 
τον 6ο/2015 έως τον 5ο /2016).

Στη συνέχεια η κυβέρνηση της ΝΔ και παρά τις διακηρύξεις 
της ότι θα υλοποιήσει τις δικαστικές αποφάσεις, αντί να δώσει σε 
όλους τους συνταξιούχους έντοκα τα αναδρομικά του ενδεκάμη-
νου για κύριες, επικουρικές και δώρα, με το άρθρο 114 του νόμου 
4714/2020, νομοθέτησε να αποδοθούν στους συνταξιούχους μόνο 
τα αναδρομικά των κύριων συντάξεων, αποσβένοντας τις απαιτή-
σεις από τα δώρα και τις επικουρικές και απαγορεύοντάς τους να 
προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Με τον τρόπο αυτό αποκλείστηκαν 
οι μικροσυνταξιούχοι (συντάξεις κάτω από 1.000 ευρώ) που δικαι-
ούνταν αναδρομικά μόνο από τα δώρα και τις επικουρικές. 

Από το 2015 μέχρι σήμερα χύθηκε πολύ μελάνι και δαπανήθη-
καν πολλές τηλεοπτικές ώρες, για να αποπροσανατολιστούν και  
παραπλανηθούν οι συνταξιούχοι ώστε να τρέχουν στα δικηγορικά 
γραφεία για αγωγές, παρά του ότι υπήρχαν οι αποφάσεις του ΣτΕ.

Τελικά, για τα αναδρομικά του 11μήνου στις κύριες συντάξεις, 
που πήραμε όλοι οι συνταξιούχοι, πέρα από το φόρο που σε κά-
ποιες περιπτώσεις έφτανε και το 40%, όσοι έκαναν αγωγές έπρεπε 
να πληρώσουν επιπλέον και τους δικηγόρους με 4-20%. 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΟΥ 11ΜΗΝΟΥ
ΑΠΟ 6/2015 ΕΩΣ 5/2016. 

Σήμερα η καινούρια απόφαση, υιοθετώντας όλο το σκεπτικό 
του νόμου 4714/2020 με το οποίο αποδόθηκαν τα κουτσουρεμένα 
αναδρομικά, τον κρίνει συνταγματικό. Παράλληλα δίνει τη δυνατό-
τητα σε αυτούς που είχαν εκκρεμείς δίκες για τα αναδρομικά του 
11μήνου, κατά τη δημοσίευση του νόμου, να συνεχίσουν τη  δι-
καστική διεκδίκηση με αβέβαιο και χρονοβόρο αποτέλεσμα, ενώ 
βέβαιο θα είναι τα έξοδα των αγωγών. Ακόμα ότι οι χαμηλοσυντα-
ξιούχοι (κάτω από 1.000 ευρώ) μπορούν να  διεκδικήσουν δικα-
στικά δώρα και επικουρικές, ενώ είναι προφανές πως στο τέλος 
του 2021 παραγράφηκαν οι αξιώσεις του 2015. 

Η κοροϊδία από όλες τις κυβερνήσεις στους συνταξιούχους 
δεν έχει όριο!   

Συνάδελφοι, κάθε φορά που δημοσιεύεται μία απόφαση του 
ΣτΕ για τα αναδρομικά των συνταξιούχων, μεγαλοδικηγόροι και 
δημοσιολόγοι πανηγυρίζουν ότι κέρδισαν μόνο οι συνταξιούχοι 
που έκαναν αγωγές. Καλούν τους υπόλοιπους να ακολουθήσουν 
το δρόμο των αγωγών.

Η πραγματικότητα όμως είναι ότι: καμία απόφαση του ΣτΕ για 
τους συνταξιούχους του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα δεν έχει 
υλοποιηθεί μέχρι σήμερα. Τα  κουτσουρεμένα αναδρομικά, η 
προσωπική διαφορά και ό,τι άλλο κερδίσαμε ή εμποδίσαμε,  είναι 
αποτέλεσμα του μαζικού αγώνα του συνταξιουχικού κινήματος 
που ανάγκασε τις κυβερνήσεις με πολιτικές αποφάσεις να δώ-
σουν έστω και αυτά τα ψίχουλα σε όλους. Καλούμε την κυβέρνηση 
να αποδώσει σε όλους τους συνταξιούχους τα αναδρομικά για τα 
δώρα και τις επικουρικές του 11μηνου με πολιτική απόφαση. 

Σήμερα μετά τη μεγαλειώδη συγκέντρωση στις 24/6, έχει ήδη 
προγραμματιστεί το ραντεβού στο μέγαρο Μαξίμου για τις 14/7 με 
τη ΣΕΑ, όπου οι συνταξιούχοι θα καταθέσουμε τα αιτήματά μας και 
θα απαιτήσουμε την επίλυσή τους με πολιτική απόφαση. 
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8/5/1934 Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Με αφορμή και την εκδρο-

μή στην Καλαμάτα θα ανα-
φερθούμε στα αιματηρά γεγο-
νότα του 1934.

Το λιμάνι της Καλαμάτας 
βρισκόταν σε αναβρασμό για 
τουλάχιστον δύο χρόνια. Αι-
τία του αναβρασμού ήταν η 
“ρουφήχτρα” (σιλό) για την 

εκφόρτωση σιτηρών από τα πλεούμενα απ’ ευθείας στους αλευ-
ρόμυλους, που εγκατέστησαν στην προβλήτα τα αφεντικά των 
αλευρόμυλων “Ευαγγελίστρια” Πάστρας και Τραβασάρας. Η χρη-
σιμοποίηση του σιλό σήμαινε ότι οι 150 περίπου από τους 300 λι-
μενεργάτες θα έμεναν χωρίς δουλειά. 

Τον Οκτώβριο του 1932 οι λιμενεργάτες του λιμανιού ξεκίνη-
σαν απεργιακό αγώνα με αίτημα να εργάζονται εκ περιτροπής, για 
να μη μείνουν άνεργοι δεκάδες συνάδελφοί τους. Οι εργολάβοι 
του λιμανιού απέρριψαν το αίτημα και οργάνωσαν απεργοσπαστι-
κό μηχανισμό, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν συμπλοκές. 

Πέρασε ένας χρόνος με συσκέψεις επί συσκέψεων, χωρίς 
όμως αποτέλεσμα και οι ιδιοκτήτες φορτηγίδων κήρυξαν λοκ-
άουτ.  

Τον Απρίλη του 1934 έφτασε στην Καλαμάτα επόπτης του 
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.  Στη σύσκεψη που έγινε στη 
Νομαρχία μπήκε το ζήτημα της μείωσης των λιμενεργατών στους 
μισούς περίπου. Για πρώτη φορά συζητήθηκε σχέδιο σύστασης 
Ταμείου Συντάξεως Φορτοεκφορτωτών, ώστε να μειωθεί ο αριθ-
μός των λιμενεργατών (από 300 σε 150). 

Τη ρύθμιση αυτή απέρριψαν οι λιμενεργάτες και ετοιμάστηκαν 
για νέο απεργιακό αγώνα.

Από τη μεριά τους οι εκπρόσωποι των κυλινδρόμυλων για να 
λειτουργήσει οπωσδήποτε το σιλό και με τη σύμφωνη γνώμη του 
υπουργείου, απαίτησαν από την πολιτική ηγεσία του τόπου να πά-
ρει κατασταλτικά μέτρα. Έτσι με εντολή του Νομάρχη το απόγευμα 
της 6ης Μαΐου του 1934 εγκαταστάθηκαν στο λιμάνι ισχυρές δυ-
νάμεις στρατιωτών και χωροφυλάκων, καθώς και το τμήμα της 
έφιππης χωροφυλακής για να διασφαλιστεί η λειτουργία του σιλό. 

Οι λιμενεργάτες μέσα σε συνθήκες τρομοκρατίας και προσπά-
θειών αποπροσανατολισμού από τους εργοδοτικούς συνδικα-
λιστές, αποφάσισαν να προχωρήσουν σε απεργία στις 8 Μαΐου. 
Αλληλέγγυοι στους λιμενεργάτες τάχθηκαν όλοι σχεδόν οι επαγ-
γελματίες της παραλίας. 

 Στις 8 Μάη του 1934, η πόλη έχει νεκρώσει. Στην παραλία τα 
πάντα είναι κλειστά. Εκτός από τους λιμενεργάτες απεργούν και οι 
μυλεργάτες που ζητούν αυξήσεις κατά 30%. Τα μεσημέρι το σιτο-
φόρο πλοίο «Λίμνη» μπήκε στο λιμάνι.  Η χωροφυλακή  με δύο 
λόχους πεζικού με πολυβόλα και όλη την πεζή και έφιππη χωρο-
φυλακή απέκλεισε τη ζώνη που βρίσκονταν το πλοίο. Οι λιμενερ-
γάτες μαζί με τις γυναίκες και τα παιδιά τους φώναζαν: πίσω καπε-
τάνιε μην πλευρίζεις, μη θέλεις να μας κόψεις το ψωμί. Το απόγευ-
μα προσπάθησαν να σπάσουν τον δυτικό κλοιό των στρατιωτών 
και σημειώθηκαν μικροσυγκρούσεις και πετροπόλεμος που έλα-
βαν τέλος με την επέμβαση της έφιππης χωροφυλακής. Το βράδυ 
μια ισχυρή έκρηξη ακούστηκε κοντά στο σιλό. Ορισμένοι μίλησαν 
για βόμβα. Πάντως δε σημειώθηκαν ζημιές ούτε θύματα από την 
έκρηξη.  Βλέποντας την κλιμάκωση της έντασης, το κράτος ενι-
σχύει την φρουρά, τοποθετώντας έναν επιπλέον λόχο πεζικού.

Το ξημέρωμα της 9ης Μάη βρίσκει σχεδόν όλη την πόλη στο 
λιμάνι, να προσπαθεί να αποτρέψει την εκφόρτωση του “Λίμνη”. 
Οι στρατιώτες χτυπούν τους συγκεντρωμένους με τους υποκόπα-
νους των όπλων. Mια ομάδα λιμενεργατών, μερικοί είχαν πάρει 
και τα παιδιά τους, μπαίνει σε μια βάρκα για να προσεγγίσει το 
πλοίο μέσω θαλάσσης. Oι στρατιώτες διατάσσονται να ανοίξουν 
πυρ στο πλήθος, ενώ συγχρόνως η βάρκα γαζώνεται από το πο-
λυβόλο, που είχε στηθεί από τη χωροφυλακή στην ταράτσα των 
μύλων. Ο απολογισμός είναι δύο νεκροί στην βάρκα, τρεις στην 
προκυμαία και δεκάδες τραυματίες. Οι συγκεντρωμένοι εναπο-
θέτουν τους νεκρούς σε ξύλα και διαδηλώνουν στο κέντρο της 
πόλης. Στην διάρκεια της πορείας οι συγκεντρωμένοι προκαλούν 
ζημιές στο σπίτι του ενός από τους ιδιοκτήτες των μύλων, του Πά-
στρα, στην Τράπεζα Αθηνών και στο τραμ της πόλης. Στη συνέχεια, 
αφού σπάνε την στρατιωτική φρουρά, οι συγκρούσεις γενικεύο-
νται. Αποτέλεσμα των συγκρούσεων στο κέντρο της πόλης είναι 
άλλοι τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες. Η χωροφυλακή απα-
γορεύει για ώρες την περισυλλογή των νεκρών προς παραδειγ-
ματισμό! Τα ονόματα των νεκρών είναι: Γιάννης Κολιτσιδάκης, Π. 
Πηλίκας, Μαραγκουδάκης Αντώνης, Σπάλας Ανδρέας, Μπλίκος 
Παναγιώτης, Γιαλατσινός Βασίλης, Βασίλης Καπετανέας και Γκρι-
ζέπη Μαρία. Οι δύο τελευταίοι εξέπνευσαν στο Νοσοκομείο, όπου 
είχαν διακομιστεί.

Τελικά, η απεργία έληξε με την ηγεσία του σωματείου των λι-
μενεργατών να προχωρά σε συμφωνία με την κυβέρνηση και τους 
αλευροβιομήχανους, πολύ πίσω από τα αιτήματα και τις ανάγκες 
τους.

Ο Σύλλογος, μετά από περί-
που 2 χρόνια (λόγω πανδημίας), 
πραγματοποίησε  διήμερη εκ-
δρομή στην Καλαμάτα, το Σαβ-
βατοκύριακο 28-29 Μαΐου 2022.

Η  συμμετοχή των συνάδελ-
φων ήταν μεγάλη, γεγονός που 
δείχνει την ανάγκη που έχουμε 

για επικοινωνία και για να ξεδώσουμε μετά από 2 χρόνια κλεισού-
ρας και απομόνωσης.

Με σύμμαχο τον καλό καιρό, το Σάββατο το πρωί από τη πλατεία 
Εθνικής Αντίστασης αναχωρήσαμε με 2 πούλμαν για Καλαμάτα. 
Φτάνοντας στην πόλη, μας περίμενε η ξεναγός για μια περιήγηση 
στο Ιστορικό κέντρο και στο όμορφο Αρχαιολογικό μουσείο. Κα-
τόπιν, αφού τακτοποιηθήκαμε στα ξενοδοχεία, είχαμε ελεύθερο 
χρόνο. 

Το απόγευμα μας περίμενε άλλη μια ενδιαφέρουσα ξενάγηση 
στο λιμάνι από συναδέλφισσα  του Εργατικού Κέντρου της πόλης 
με θέμα το εργατικό κίνημα και τους αγώνες των λιμενεργατών 
και εργαζομένων της Καλαμάτας, η οποία κατέληξε στο Μνημείο 
των Πεσόντων λιμενεργατών στη μεγάλη απεργία του 1934, όπου 
ο  πρόεδρος του Συλλόγου κατέθεσε στεφάνι. 

Η ημέρα έκλεισε με συνεστίαση σε κέντρο με πολύ χορό, όπου 
πήραν μέρος και πολλοί συνάδελφοι από Καλαμάτα, Τρίπολη και 

Μεγαλόπολη.
Την επόμενη μέρα ξεκινήσαμε για Αρχαία  Μεσσήνη, όπου πάλι 

μας περίμενε  η ξεναγός και ξεναγηθήκαμε σε έναν από τους ωραι-
ότερα αναστηλωμένους αρχαιολογικούς χώρους. Για μεγάλη μας 
τύχη την ίδια ώρα ξεναγούσε μια άλλη ομάδα ο υπεύθυνος της 
ανασκαφής Καθηγητής Κος Θέμελης και έτσι είχαμε τη χαρά να 
μάθουμε πράγματα για την ανασκαφή από πρώτο χέρι. 

Μετά από μια κουραστική μεν, αλλά πολύ επιμορφωτική τρίωρη 
ξενάγηση αφήσαμε πίσω μας την Αρχαία Μεσσήνη με προορισμό 
τις πηγές του Πάμισου για γεύμα. Παρά τη μικρή αναποδιά, μιας 
10λεπτης μπόρας, γευτήκαμε τις  πεντανόστιμες πέστροφες και τα 
άλλα εδέσματα που μας  προσφέρθηκαν. Κατόπιν επιβιβαστήκα-
με στα πούλμαν για 
Αθήνα όπου φτάσαμε 
κατά τις 9 το βράδυ.

Όλοι οι συμμετέ-
χοντες εκφράστηκαν 
με τα καλυτέρα λόγια 
για την οργάνωση και 
αρτιότητα της εκδρο-
μής από τους υπεύ-
θυνους συναδέλφους 
του Συλλόγου και ευ-
χήθηκαν να γίνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα και νέα εκδρομή.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

6



ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑ.Μ.Ε
ΣΤΙΣ 18-19 ΙΟΥΝΙΟΥ

Με την επιδίωξη η Πανελλαδική Σύσκεψη του ΠΑΜΕ να γίνει 
χώρος μιας μεγάλης συνάντησης των συνδικάτων που βρέθηκαν 
μαζί στους αγώνες για το δίκιο των εργαζομένων, κόντρα σε κυ-
βερνήσεις και επιχειρηματικούς ομίλους, συνεχίζεται η μάχη για 
την προετοιμασία και την επιτυχία της Σύσκεψης που θα γίνει στις 
18 και 19 Ιούνη, στον Πειραιά, στο κλειστό γήπεδο «Αριστείδης 
Παπαμιχαήλ» της Δραπετσώνας.
…………………………………………………………………….......

Το πλήρες κείμενο είναι στο site του Συλλόγου.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 13/4/2022

Αντιπροσωπεία του ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ συναντήθηκε με τον πρόε-
δρο της ΔΕΗ Κο Στάσση για το θέμα των αναδρομικών από τα ειδι-
κά επιδόματα που δεν αποδόθηκαν στους συναδέλφους, που ήταν 
εργαζόμενοι τη χρονική περίοδο 01.01.2019 έως και 31.05.2020 
και συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι και τον 3ο του 2021.

Η συνάντηση έγινε σε θετικό κλίμα και ο πρόεδρος δεσμεύτηκε 
ότι θα μελετήσει το κόστος που προκύπτει και θα μας ενημερώσει 
μετά το Πάσχα για την αντιμετώπιση του θέματος.

Ο ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ, όπως έχει δεσμευτεί στα μέλη του, θα συνε-
χίσει να διεκδικεί την καταβολή των αναδρομικών στους δικαιού-
χους με όλα τα μέσα.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Έγινε ενημέρωση: 11 Μαΐου
Ο ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ προγραμμάτισε διήμερη (μία διανυκτέρευση) 

εκδρομή στις 28 και 29 Μαΐου στην Καλαμάτα.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ 
ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Το κόστος της ενέργειας και ειδικά της ηλεκτρικής, ανέκαθεν 
-και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια- αποτελεί ένα σημαντικό μέρος 
του προϋπολογισμού κάθε λαϊκής οικογένειας. 
…………………………………………………………………….......

Το πλήρες κείμενο είναι στο site του Συλλόγου.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ-ΠΑΝΑΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ.

Στις 24/6/2022 η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνταξι-
ουχικών Οργανώσεων της χώρας μας, πραγματοποιεί Πανελλαδι-
κή συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία στο Μέγαρο Μαξίμου, 
την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022, στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 
11 το πρωί.

Ο Σύλλογος μας, καλεί όλα τα μέλη του να συμετάσχουν στην 
πανσυνταξιουχική κινητοποίηση.

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2022
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έναρξη υποβολής αιτήσεων ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ για τη 
θερινή κατασκηνωτική περίοδο 2022.

Σε λειτουργία τέθηκε στις 2/6/2022 η ηλεκτρονική πλατφόρμα 
του e-ΕΦΚΑ για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για την θερινή 
κατασκηνωτική περίοδο 2022, για τα έμμεσα μέλη ηλικίας 6 έως 
16 ετών συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων και συνταξι-
ούχων του e-ΕΦΚΑ, καθώς και των παιδιών των εργαζομένων 
στον e-ΕΦΚΑ. 
…………………………………………………………………….......

Το πλήρες κείμενο είναι στο site του Συλλόγου.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν, παρά τις αντίξοες 

συνθήκες (covid κλπ) τα μαθήματα των εργαστηρίων 
ζωγραφικής και κεραμικής. 

Η προσπάθεια και η επιμονή των εξασκούντων απο-
κάλυψαν νέα ταλέντα, με ραγδαία εξέλιξη. Τα μαθήματα 
πλαισιώθηκαν από πρακτική εξάσκηση και θεωρία. 

Εκτενή αναφορά σε θεωρητικό επίπεδο έγινε για τα 
κινήματα ζωγραφικής, όπως ο ρεαλισμός και σοσιαλι-
στικός ρεαλισμός,  ο σουρεαλισμός, ο ιμπρεσιονισμός 
και ο εξπρεσιονισμός. 

Σε επόμενη επιφυλλίδα θα φιλοξενηθεί στήλη με 
κείμενα των ρευμάτων της ιστορίας της τέχνης και των 
κινημάτων της ζωγραφικής.
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Π ραγματοποιήθηκε στις  18-19 
ΙΟΥΝΗ 2022 η πανελλαδική σύ-
σκεψη του ΠΑΜΕ στο κλειστό 

γήπεδο της Δραπετσώνας. Στην σύ-
σκεψη πήραν μέρος  506 συνδικα-
λιστικές οργανώσεις εργαζομένων 
(ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΟΜΟΣΠΟΝ-
ΔΙΕΣ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ) 
με 2.000 συνδικαλιστικά στελέχη. 
Στη σύσκεψη εκπροσωπήθηκαν και 
οι συνταξιούχοι με την Ομοσπονδία 
Συνταξιούχων ΙΚΑ, το σωματείο μας 
ΠΑ.Σ.Α.Σ./ΔΕΗ και άλλα σωματεία. 

Την παρακολούθησαν επίσης 31 
συνδικαλιστές από 19 χώρες του 
εξωτερικού και θα ήταν περισσότε-
ρες εάν δεν υπήρχαν μεγάλα εμπό-
δια λόγω πανδημίας. Χαιρετιστήρια  
μηνύματα έστειλαν συνδικαλιστικές 
οργανώσεις από: ΗΠΑ, Χώρα των 
Βάσκων, Ισπανία, Ινδία, Ρουμανία, Νότια Αφρική, Καζακστάν, 
Πακιστάν, Τουρκία, Παλαιστίνη, Αυστρία, Βενεζουέλα κ.α.

Από τις εργασίες της 2ήμερης Πανελλαδικής Σύσκεψης επι-
βεβαιώθηκε ακόμα πιο ζωντανά και καθαρά ο χαρακτήρας του 
ΠΑΜΕ. Το περιεχόμενο από τις ομιλίες δεκάδων συναδέλφων 
κατέγραψε για μία ακόμα φορά πως το ΠΑΜΕ είναι ταξικό μέ-
τωπο σωματείων, Εργατικών Κέντρων, Ομοσπονδιών, επιτρο-
πών αγώνα και συνδικαλιστών που αντλεί τη δύναμη και το 
κύρος του από την καθημερινή και αταλάντευτη παρουσία του 
μέσα από τη δράση στους κλάδους και τους χώρους δουλειάς.

Από τις ομιλίες των συμμετεχόντων αναδείχθηκαν τα προ-
βλήματα που δημιουργεί στους εργαζόμενους και τους συντα-
ξιούχους η πολιτική των κυβερνήσεων χθες και σήμερα που 
στόχο έχουν την στήριξη της κερδοφορίας των μονοπωλιακών 
ομίλων.

 Ήρθε με ζωντανό τρόπο η πείρα από την προσπάθεια και 
τους αγώνες, που έδωσαν οι εργαζόμενοι το προηγούμενο δι-
άστημα σε μεγάλους και σημαντικούς χώρους δουλειάς όπως 
στην ΛΑΡΚΟ, στην COSCO, στα ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τις 
σημαντικές επιτυχίες που είχαν στην υπογραφή Συλλογικών 
Συμβάσεων Εργασίας με σημαντικές αυξήσεις μετά από πολλά 
χρόνια, όπως στους οικοδόμους.

Αναδείχτηκαν οι αγώνες των συνταξιούχων και των εργα-
ζόμενων στην απόκρουση των αντιασφαλιστικών ρυθμίσεων 
(Νόμοι ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ, ΒΡΟΥΤΣΗ…) για ουσιαστικές αυξή-
σεις στις συντάξεις.

Συζητήθηκε η ανάγκη να περάσουν οι εργαζόμενοι στην 
αντεπίθεση.

Το ΠΑΜΕ είναι εγγύηση σήμερα για ένα κίνημα χειραφετη-
μένο από τους επιχειρηματικούς ομίλους και τις κυβερνήσεις 

Πανελλαδική σύσκεψη
του ΠΑΜΕ

τους. Οι αποφάσεις της Πανελλαδικής Σύσκεψης αποτελούν  
όπλο για το κάθε συνδικάτο, για να περάσει ο διεκδικητικός 
αγώνας σε πιο αναβαθμισμένο επίπεδο, για να μη μείνουμε 
απροετοίμαστοι στη νέα κρίση, για να μη γίνουμε κρέας στα 
κανόνια των ιμπεριαλιστών και παιχνίδι τους πάνω στους δρό-
μους των ανταγωνισμών τους. 

Μετά την πανελλαδική σύσκεψη είναι σίγουρο ότι από καλύ-
τερες θέσεις οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι θα παλέψουν 
για να ικανοποιηθούν 
τα σύγχρονα αιτήματά 
τους, μέσα από ένα 
κίνημα: 

• αντεπίθεσης και 
όχι ηττοπάθειας και 
συμβιβασμού. Συν-
δικαλιστικές οργα-
νώσεις ανεξάρτητες 
από τις δαγκάνες της 
εργοδοσίας και των 
κυβερνήσεών της, με 
ανοιχτό μέτωπο απέ-
ναντί τους.

•  που θα πη-
γαίνει τον αγώνα ένα 
βήμα παραπέρα, προ-
τάσσοντας συνολικά 
αιτήματα που καλύ-
πτουν τις σύγχρονες 
λαϊκές ανάγκες και 
τις δυνατότητες που 
αναδύονται με βάση 
την επιστήμη και την 
τεχνολογία.
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Τελευταία, με αφορμή την πιλοτική καθιέρωση της «4ήμε-
ρης εργασίας» σε μια σειρά χώρες, άνοιξε και στην Ελλάδα 
η συζήτηση για να δοκιμαστεί η εφαρμογή της σε εταιρείες 
που δραστηριοποιούνται στις Υπηρεσίες και την Πληροφορι-
κή και μόνο για τους καλοκαιρινούς μήνες. Τί είναι όμως η 
«4ήμερη εργασία» και ποιόν ωφελεί; 

Μήπως την εργαζόμενη μητέρα που θα έχει μια μέρα την 
εβδομάδα για «ποιοτικό» χρόνο με τα παιδιά της; Τον ερ-
γαζόμενο στα μεγάλα δικηγορικά γραφεία, που ανάλογα με 
τις απαιτήσεις στα θέματα που χειρίζεται, μπορεί να εργά-
ζεται ακόμα και τα Σαββατοκύριακα;  ή τους εργοδότες που 
προωθούν την 4ήμερη εργασία, με την προϋπόθεση ότι θα 
«βγει» η δουλειά της πενθήμερης εργασίας, ανεξάρτητα από 
τις ώρες που θα δουλέψουν, χωρίς βέβαια να πληρωθούν 
τις έξτρα ώρες! 

Με λίγα λόγια η 4ήμερη εργασία δεν είναι τίποτα άλλο από 
τη «διευθέτηση» του εργάσιμου χρόνου. Δηλαδή την αυξο-

Από τις περσινές κινητοποιήσεις ενάντια
στο νομοσχέδιο της 10ωρης δουλειάς

“4ήμερη εργασία“ ή κατάργηση
του σταθερού ημερήσιου χρόνου;

μείωση του ωραρίου, ώστε κάθε ώρα που δουλεύει ο εργα-
ζόμενος να αποφέρει τα μέγιστα κέρδη στον εργοδότη και να 
«κοστίζει» λιγότερο, σε όλες τις περιόδους, είτε αυξημένης 
είτε μειωμένης απασχόλησης, ανάλογα με τις ανάγκες της 
επιχείρησης.  Όσο για την ανυπομονησία που καλλιεργούν τα 
διάφορα ρεπορτάζ για να τρέξει και στην Ελλάδα το μέτρο δεν 
είναι τίποτε άλλο από την προπαγάνδα, ώστε να μετριαστεί η 
καθολική απόρριψη του νόμου - έκτρωμα για τα Εργασιακά, 
που ψηφίστηκε πέ-
ρυσι τέτοιες μέρες 
και περιλαμβάνει 
και τη «διευθέτη-
ση», όπως αυτή πε-
ριγράφεται σε σχετι-
κές ευρωενωσιακές 
Οδηγίες.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της «συνέ-
χειας του κράτους» είναι η διαχρονική ασκούμενη κυβερνη-
τική πολιτική στο Ασφαλιστικό. Σκυταλοδρομία, που κρατάει 
χρόνια και στον ΕΦΚΑ. Ο προτελευταίος  (Βρούτσης) που 
πήρε τη σκυτάλη της …αναμόρφωσης του Ασφαλιστικού και 
του ΕΦΚΑ από τον προκάτοχό του (Κατρούγκαλο) διαφήμιζε 
το «κουμπί», που θα το πατάς και θα βγαίνει η σύνταξη αμέ-
σως. Ο τελευταίος (Χατζηδάκης), που δεν βρήκε «κουμπί», 
στοχοποίησε τους …τεμπέληδες υπαλλήλους του ΕΦΚΑ 
απειλώντας τους με πειθαρχικά και απολύσεις. Μάταιος 
κόπος! Η ομάδα αποδεκατισμένη και παρ’ όλη  την πίεση 
βραδυκίνητη! Αξίζει για παράδειγμα να αναφέρουμε ότι σή-
μερα ο ρυθμός έκδοσης αποφάσεων συνταξιοδότησης από 
το Επικουρικό μας (πρώην ΤΕΑΠ ΔΕΗ) είναι περίπου δύο 
μήνες επαξεργασίας για τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί 
μέσα σε ένα μήνα. Με δεδομένο ότι σήμερα επεξεργάζονται 
τις αιτήσεις Απριλίου του 2019, ο εργαζόμενος, που βγαίνει 
στη σύνταξη σήμερα, θα δει «φως» στο επικουρικό μετά 
από έξι(!) χρόνια. Πώς λοιπόν θα ντοπάρουμε την ομάδα; Το 
φάρμακο πασίγνωστο: ιδιώτες.  Να βγάζουν τις συντάξεις πι-
στοποιημένοι δικηγόροι και γραφεία. Τρέξαν λοιπόν κάποιες 
χιλιάδες από δαύτους, που στην πορεία όμως λακίσανε, για 
να πιστοποιηθούν στο τέλος ελάχιστοι. Και η γελοιότητα αλλά 
και ανηθικότητα συνάμα έχει συνέχεια: οι αρμόδιες υπηρε-
σίες του ΕΦΚΑ καλούνται σήμερα να ΜΗΝ οριστικοποιούν 
τις συντάξεις, που βγάζουν οι πιστοποιημένοι, γιατί έχουν 
λάθη!!! 

Η ΚΟΡΟΪΔΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΙΩΜΟ!!
Βέβαια στους ιδιώτες ανέθεσαν και την δημιουργία του 

κατάλληλου προγράμματος για την παράλληλη ασφάλιση-
σύνταξη. Τζίφος! Ακόμα εμπαίζονται οι δικαιούχοι από το 
2016!!!!

Τα κυβερνητικά μυαλά όμως δεν στερεύουν ποτέ από …
μαγικές συνταγές. Ψήφισαν τις «συντάξεις εμπιστοσύνης» 
και τις «συντάξεις fast track». Μάλλον μυρίζουν πρόωρες 
εκλογές και βιάζονται να κατευνάσουν την αγανάκτηση του 
κόσμου, ομολογώντας βέβαια έμμεσα την κατάρρευση του 
οικοδομήματός τους.  Ο αιτούμενος λοιπόν συνταξιοδότησης  
θα παίρνει περίπου το ποσό (που θεωρητικά θα δικαιού-
ται) αμέσως, και ο έλεγχος θα γίνεται σε βάθος δεκαετίας. 
Ο 67χρονος δηλαδή που αιτείται σήμερα συνταξιοδότησης 
θα πληρώνεται με βάση ΜΗ ελεγμένα δικαιολογητικά  και 
θα καλείται ο ίδιος ή οι συγγενείς του (γιατί μέχρι τον έλεγχο 
μπορεί να έχει αποβιώσει) να επιστρέψουν τα τυχόν παρα-
πανίσια. Σκεφτείτε τι μπάχαλο αλλά και τι κοινωνική αναστά-
τωση θα προκύψει, όταν οι υπηρεσίες διαπιστώσουν εκ των 
υστέρων ότι δεν δικαιούται σύνταξη, δεδομένου ότι σήμερα 
το 20% περίπου των αιτήσεων για συντάξεις απορρίπτονται!

Είναι «ηλίου φαεινότερο» ότι τη λύση την ξέρουν. Όμως 
όλοι, όσοι «έτρεξαν τον ΕΦΚΑ», την αρνούνται πεισματικά. 
Αντί να έχουν στελεχώσει από χρόνια τις υπηρεσίες με κα-
τάλληλο προσωπικό και τον απαραίτητο εξοπλισμό, κάνουν 
ό,τι μπορούν για να σπρώξουν τους εργαζόμενους και τον 
ΕΦΚΑ στην ιδιωτική ασφάλιση, στον ιδιώτη επενδυτή.
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Ό σο κλιμακώνεται ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία 
και γίνεται όλο και πιο καθαρός ο μακρόχρονος χαρακτήρας 
του, στο προσκήνιο έρχεται όλο και πιο έντονα το θέμα της 

επισιτιστικής κρίσης, με τις τραγικές συνέπειες που προδιαγράφονται 
για τους λαούς,

Καθώς η Ουκρανία και η Ρωσία είναι πολύ μεγάλοι εξαγωγείς σι-
τηρών και λιπασμάτων (αντιπροσωπεύουν μαζί περίπου το 30% των 
παγκόσμιων εξαγωγών σιταριού και το 20% των εξαγωγών καλαμπο-
κιού, ενώ στη Ρωσία αντιστοιχεί το 14% των παγκόσμιων εξαγωγών 
λιπασμάτων), οι πολεμικές επιχειρήσεις στο έδαφος της Ουκρανίας, 
το μπλοκάρισμα των ουκρανικών λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας, 
οι συντονισμένες ευρωατλαντικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας και τα 
ρωσικά αντίμετρα έχουν πολλαπλές συνέπειες στον κρίσιμο τομέα των 
τροφίμων.

Αυτό όμως που εσκεμμένα μένει σε «δεύτερο πλάνο», είναι ότι η 
επισιτιστική κρίση που βιώνουν δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι σε 
όλον τον κόσμο, ιδιαίτερα σε Ασία, Αφρική και Λατινική Αμερική, δεν 
εμφανίστηκε με την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Πέρα από το γεγονός ότι είναι παρούσα εδώ και δεκαετίες, είναι 
χαρακτηριστική η επιδείνωσή της τα τελευταία 15 με 20 χρόνια - και 
ακόμα περισσότερο μέσα στην τελευταία πενταετία - λόγω ενός συν-
δυασμού εξελίξεων που έχουν όλες τη σφραγίδα της παραγωγής 
με σκοπό το καπιταλιστικό κέρδος και των ιμπεριαλιστικών αντα-
γωνισμών.

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Ποταμοί από κροκοδείλια δάκρυα χύνονται κάθε χρόνο με αφορμή 
την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος (5 Ιούνη) από κράτη, κυβερνή-
σεις, επιχειρηματικούς ομίλους και διεθνείς ιμπεριαλιστικούς οργανι-
σμούς, δείγμα γραφής της προκλητικής υποκρισίας όλων αυτών, που 
έχουν την πρώτη και κύρια ευθύνη για την καταστροφή του. 

Όλοι αυτοί (ΗΠΑ, ΕΕ, ΝΑΤΟ), που τάχα κόπτονται για την προστα-
σία του περιβάλλοντος, στέλνουν στην Ουκρανία τεράστιες ποσότητες 
από βαρέα όπλα, κλιμακώνοντας τη στρατιωτική αντιπαράθεση. Δεν 
υπάρχει πιο εγκληματική παρέμβαση στο περιβάλλον απ’ τη διεξα-
γωγή του πολέμου. Τις τραγικές συνέπειες, που αφορούν άμεσα στην 
ανθρώπινη ζωή, με τους νεκρούς, τους τραυματίες, τους πρόσφυγες, 
συνοδεύουν οι καταστροφικές συνέπειες για το έδαφος, τη βλάστηση, 
το νερό, το κλίμα. Πρόκειται, για τους ίδιους πολιτικούς ενόχους, που 
χρησιμοποίησαν απεμπλουτισμένο ουράνιο κατά τον βομβαρδισμό 
της Γιουγκοσλαβίας, στον πόλεμο του Κόλπου κλπ. με τους λαούς να 
μετρούν ακόμα τις δραματικές επιπτώσεις.

Όλοι αυτοί, που μόλις μερικούς μήνες πριν «διαρρήγνυαν τα ιμάτια 
τους» ξορκίζοντας τα ορυκτά καύσιμα σαν το αίτιο της υπερθέρμανσης 
του πλανήτη, σήμερα, στο όνομα της απεξάρτησης της ΕΕ από το ρώσι-
κο φυσικό αέριο παρατείνουν ή επαναφέρουν την χρήση-καύση τους. 
Παράλληλα «θεοποιούν» το πανάκριβο αμερικανικό υγροποιημένο 
φυσικό αέριο LNG, γνωρίζοντας ότι κατά την μεταφορά και αεριοποί-
ησή του αυξάνει την έκλυση μεθανίου στην ατμόσφαιρα, με πολλαπλά-
σια αρνητική επίδραση συγκριτικά με το διοξείδιο του άνθρακα (CO2)
στο ζήτημα της υπερθέρμανσης του πλανήτη. 

Στα πλαίσια της «πράσινης μετάβασης» η ΕΕ καθόρισε το ενεργει-
ακό μείγμα της πολιτικής της πράσινης ανάπτυξης, που βασίζεται στο 
φυσικό αέριο και στις ΑΠΕ. Η καύση όμως του φυσικού αερίου για την 
παραγωγή ηλεκτρενέργειας είναι ρυπογόνα και σπάταλη σε αντίθεση 

Οι παράγοντες που διογκώνουν το πρόβλημα είναι κυρίως οι διά-
φορες «περιφερειακές» πολεμικές συγκρούσεις για τους καπιταλι-
στικούς ανταγωνισμούς, η απουσία σύγχρονων και ολοκληρωμένων 
υποδομών για την προστασία της αγροτικής παραγωγής από καιρικά 
φαινόμενα, οι εντατικές καλλιέργειες τεράστιων εκτάσεων γης, όχι 
για να θρέψουν τους λαούς, αλλά για να δημιουργηθούν βιοκαύσιμα 
στο πλαίσιο της λεγόμενης «πράσινης οικονομίας».

Ακόμα περισσότερο, με την εμφάνιση της πανδημίας, η αγροτική 
παραγωγή μειώθηκε, δεκάδες χώρες εφάρμοσαν μέτρα εμπορικού 
προστατευτισμού και απαγόρευσης εξαγωγών σε κρίσιμα εμπορεύ-
ματα, οι εφοδιαστικές αλυσίδες «αποδιοργανώθηκαν», ενώ η ακρίβεια 
εξακολούθησε να εκτινάσσεται.

Ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία έρχεται να προστεθεί 
στα παραπάνω και να «απογειώσει» ακόμα περισσότερο το πρόβλημα, 
σε πλήρη αντίθεση πάντα με τις τεράστιες δυνατότητες που προσφέρει 
η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας για την επίλυσή του, για 
να τρέφεται σωστά όλος ο πλανήτης.

Από τη μία πλευρά οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί της αξιοποιούν την 
απειλή του φάσματος της πείνας και σε χώρες της Δύσης, για να ανα-
διανείμουν την «πίτα» και να άρουν εμπορικούς φραγμούς υπέρ των 
δικών τους μονοπωλιακών συμφερόντων. 

Επιδιώκουν την εξασφάλιση νέων αγορών για τις δικές τους εται-
ρείες παραγωγής λιπασμάτων, αγροτοχημικών και γεωργικών υβρι-
δίων,  παράλληλα με τον μακροπρόθεσμο περιορισμό της δράσης 
ανταγωνιστών, π.χ. της Κίνας, από τις αγορές της Ευρώπης.

Από την άλλη, η υπάρχουσα κατάσταση αξιοποιείται και από την 
ηγεσία της Ρωσίας, η οποία με τη σειρά της ρίχνει την ευθύνη για την 
επιδείνωση του επισιτιστικού προβλήματος στις δυτικές κυρώσεις και 
ζητά την άρση τους.  

Από όλα τα παραπάνω γίνεται φανερό πως όταν η παραγωγή και 
η διακίνηση όλων των παραγόμενων διατροφικών αγαθών βρίσκο-
νται στα χέρια μονοπωλιακών ομίλων και καπιταλιστικών κρατών 
που ανταγωνίζονται «μέχρι θανάτου» μεταξύ τους, κάθε άλλο παρά 
εξασφαλίζονται οι διατροφικές ανάγκες του παγκόσμιου πληθυσμού.

με την απευθείας καύση του στην οικιακή καθημερινότητα για θέρμαν-
ση, μαγείρεμα κλπ. Από την άλλη τα γιγαντιαία αιολικά πάρκα όχι μόνο 
συμβάλλουν στην εκτίναξη της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά 
για την κατασκευή τους καταστρέφονται βουνά, δάση, βραχονησίδες 
και νησιά, χωρίς μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, χωρίς κανέ-
ναν σεβασμό στην πολιτισμική κληρονομιά ή στην προστασία περιοχών 
ειδικού φυσικού κάλλους. Οι ανεμογεννήτριες κυριαρχούν ακόμα και 
στον ορίζοντα αρχαιολογικών χώρων παγκόσμιας εμβέλειας.

Στο όνομα επίσης της «πράσινης μετάβασης», προωθούν την 
καύση των απορριμμάτων οδηγώντας σε δηλητηριασμό του αέρα της 
ατμόσφαιρας, που εισπνέουν εκατομμύρια συνάνθρωποί μας.

Με τους επενδυτικούς και άλλους νόμους, παραδίδουν παραλί-
ες και δάση υψηλής αισθητικής αξίας στις ορέξεις κατασκευαστικών 
και τουριστικών ομίλων. Δίνουν κίνητρα για επενδύσεις ακόμα και σε 
περιοχές NATURA!

Λόγω της συνειδητής ανυπαρξίας ουσιαστικών ελέγχων και ρυθ-
μίσεων της βιομηχανικής ρύπανσης, η ασύδοτη δράση του κεφαλαίου 
καταστρέφει ολόκληρες περιοχές, όπως τον Ασωπό, τον Εύοσμο στη 
Θεσσαλονίκη, το Πέραμα, το Θριάσιο.

Το συμπέρασμα λοιπόν προφανές: η εμπορευματοποίηση του πε-
ριβάλλοντος, που αποτελεί πηγή κέρδους για το κεφάλαιο, είτε με 
την καταστροφή είτε με την εκμετάλλευσή του, είναι η βαθύτερη 
αιτία για την υποβάθμισή του. Άρα το ξερίζωμα του καπιταλιστικού 
κέρδους και των ανταγωνισμών των ομίλων για τη χρήση της γης, η 
κοινωνική ιδιοκτησία της γης, μπορούν να μετατρέψουν το φυσικό 
περιβάλλον από «χαβούζα» και πηγή ληστρικής εκμετάλλευσης σε 
αναπόσπαστο στοιχείο της ανάπτυξης με γνώμονα την κοινωνική 
ευημερία. 

ΟΥΑΙ ΥΜΙΝ …. ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΥΠΟΚΡΙΤΑΙ!!!
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Π ρόσφατα ψηφίστηκε στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβου-
λίου το πακέτο της ΕΕ «Fitfor55», δηλαδή η προσαρμογή 
στον στόχο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών άνθρακα 

κατά 55% μέχρι το 2030, σε σχέση με το 1990. Πρόκειται για μία 
δέσμη Κανονισμών και Οδηγιών που εξειδικεύουν και υλοποι-
ούν το «Πράσινο New Deal» της ΕΕ, που εκφράστηκε με τον 
«ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα» και  καταψήφησε η Ευρωκοι-
νοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ. Στην Ελλάδα τον υιοθέτησε η 
κυβέρνηση της ΝΔ  με τον δικό της «νόμο για το κλίμα», με την 
ενθουσιώδη συμφωνία των ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΜέΡΑ25.

Πυρήνας της σχετικής νομοθεσίας είναι η αναθεώρηση του 
άθλιου «συστήματος εμπορίου της ρύπανσης (ΣΕΔΕ - ETS)», 
που αποτελεί το θεμελιώδες εργαλείο της «πράσινης μετάβα-
σης» της ΕΕ.

Τι είναι το ΣΕΔΕ - ETS; Πρόκειται κυριολεκτικά για το «Χρη-
ματιστήριο της βρωμιάς»! Με βάση αυτό τα κράτη - μέλη της ΕΕ 
απονέμουν στους διάφορους επιχειρηματικούς ομίλους δω-
ρεάν δικαιώματα να ρυπαίνουν (έτσι ακριβώς!). Όταν κάποιες 
επιχειρήσεις εξαντλήσουν αυτά τα δικαιώματα «βρωμιάς», κα-
ταστροφής δηλαδή του περιβάλλοντος και της υγείας, πρέπει 
να αγοράσουν καινούργια, που αυτήν τη φορά θα τα πληρώ-
σουν. Και πού τα βρίσκουν; Οι επιχειρήσεις, που για διάφορους 
λόγους δεν έχουν εξαντλήσει τα δικά τους δικαιώματα «βρω-
μιάς», τα βγάζουν σε πλειστηριασμό, κι έτσι δημιουργείται ένα 
«χρηματιστήριο». Η νομοθεσία της ΕΕ δεν απαγορεύει σε κα-
νέναν επιχειρηματικό όμιλο να καταστρέφει το περιβάλλον, την 
υγεία και τη ζωή του λαού, αρκεί να πληρώνει.

Αυτή είναι η περιβόητη «αρχή» της ΕΕ «ο ρυπαίνων πλη-
ρώνει», για να συνεχίσει να ρυπαίνει. Σ’ αυτό το άθλιο χρημα-
τιστήριο η «ρύπανση», παίρνει μια τιμή που πληρώνουν όσοι 
όμιλοι αγοράζουν σ’ αυτούς που πουλάνε. Κάποιοι όμιλοι βγά-
ζουν πολλά λεφτά!! Και βέβαια τα μονοπώλια που πληρώνουν 
δικαιώματα ρύπων, μετακυλούν αυτό το κόστος στην τιμή του 
προϊόντος που παράγουν και πουλάνε!!

Η νέα νομοθεσία της ΕΕ προχωράει σε 
αναθεώρηση του υπάρχοντος συστήμα-
τος ETS και εντάσσει νέους οικονομικούς 
κλάδους, όπως οι αεροπορικές και θα-
λάσσιες μεταφορές, οι οδικές μεταφορές 
και οι «εκπομπές από τα κτήρια», που ση-
μαίνει ότι τα λαϊκά νοικοκυριά εκτός από 
τις άλλες επιβαρύνσεις θα πληρώνουν και 
«πράσινο πρόστιμο» γιατί θα χρησιμοποι-
ούν παλιά αυτοκίνητα (αν δεν χρησιμοποι-
ούν ηλεκτρικά αυτοκίνητα μετά το 2035) ή 
γιατί έχουν στα σπίτια τους ή τις πολυκα-
τοικίες λέβητες πετρελαίου!!!

Δεν δίστασαν να συμπεριλάβουν στο 
«σύστημα του εμπορίου ρύπων» μέχρι 
και την καύση των απορριμμάτων, την πιο 
βλαβερή και θανατηφόρα μορφή διαχεί-
ρισης των σκουπιδιών, όπως συμβαίνει 
με την αθλιότητα της καύσης σκουπιδιών 
μέσα στον αστικό ιστό της πόλης του Βόλου 
από την πολυεθνική «ΑΓΕΤ - Lafarge». 

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΒΡΩΜΙΑΣ
Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η συζήτηση του «πρά-

σινου» νομοθετικού πακέτου της ΕΕ, τα λόμπι των επιχειρημα-
τικών ομίλων όλων των κλάδων της καπιταλιστικής οικονομίας 
«στρατοπέδευσαν» στις εγκαταστάσεις του Ευρωκοινοβουλίου. 
Έγραφαν άρθρα της νομοθεσίας, έσβηναν άλλα, «διόρθωναν», 
προσέθεταν, αφαιρούσαν, άλλαζαν ημερομηνίες έναρξης ισχύ-
ος προς όφελος των συμφερόντων τους. ‘Ελα όμως που τα 
συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων είναι ανταγωνιστικά. 
Υπάρχουν όμιλοι που «έγκαιρα» επένδυσαν σε νέες τεχνολογί-
ες στον ορίζοντα της «πράσινης μετάβασης». Άλλοι όμιλοι όμως 
δεν ήθελαν ή δεν μπόρεσαν έγκαιρα να προσαρμοστούν στον 
δρόμο της «πράσινης κερδοφορίας» και απαιτούν από τα όρ-
γανα της ΕΕ και τις αστικές κυβερνήσεις μεταβατική περίοδο 
προσαρμογής και επιπλέον ευρωενωσιακές και κρατικές ενι-
σχύσεις. Μύλος!!!

Δεν είναι κρυφό ότι κάθε τροπολογία που υποστήριζαν οι 
διάφοροι όμιλοι κοστολογούνταν για τα συμφέροντά τους σε 
εκατομμύρια ευρώ, όπως άλλωστε και οι τροπολογίες που 
περιλάμβαναν οι αρχικές εκθέσεις της Επιτροπής Περιβάλλο-
ντος του Ευρωκοινοβουλίου. Τις ίδιες ακριβώς τροπολογίες 
των επιχειρήσεων τις υπέγραψαν και τις κατέθεσαν δεκάδες 
ευρωβουλευτές από κοινού αν και προέρχονταν από διαφορε-
τικές χώρες, από τα πιο διαφορετικά εθνικά κόμματα και από 
διαφορετικές πολιτικές ομάδες. Είναι πολλά τα λεφτά!!! Ένα χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα είναι η τροπολογία που ονομάστηκε 
«τροπολογία της “Ferrari”. Οι Ιταλοί κατασκευαστές πολυτελών 
αυτοκινήτων κατάφεραν να εξασφαλίσουν εξαίρεση για τις αυ-
τοκινητοβιομηχανίες τους, όπως η «Ferrari», η «Bugatti» και 
η «Lamborghini» από την de facto απαγόρευση του κινητήρα 
εσωτερικής καύσης!!

Στον πόλεμο των συμφερόντων των μονοπωλιακών ομίλων 
τα αστικά πολιτικά ρεύματα - οι πολιτικές ομάδες στο Ευρω-
κοινοβούλιο ανάλογα με τους δεσμούς που διατηρούν με τους 
αντίστοιχους ομίλους - ανέλαβαν τον ρόλο των επικεφαλής σ’ 
έναν «πόλεμο δι’ αντιπροσώπων», εκπροσωπώντας τα αντί-
στοιχα μονοπωλιακά συμφέροντα. Ντροπή!!!
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Λάτρεψε και υπερασπίστηκε το λαϊκό τραγούδι

Σ τις 30 Απριλίου του 2005 σταμάτησε να χτυπά η μεγάλη καρ-
διά του Πάνου Γεραμάνη.

Ο Πάνος γεννήθηκε στις 17 Δεκέμβρη του 1946 στα 
Βασιλικά Ευβοίας. 

Από μαθητής έδειξε το ενδιαφέρον του για τη δημοσιογραφία 
εκδίδοντας τη δίφυλλη σχολική εφημερίδα «Μαθητικός Φάρος». 

Από τα 16 του χρόνια ασχολείται με τις δύο μεγάλες του αγάπες: 
το αθλητικό ρεπορτάζ και το λαϊκό τραγούδι, που άκουγε από το 
ραδιόφωνο της εποχής. Στις 17 Σεπτέμβρη του 1962,  μετά από 
την ήττα της αγαπημένης του ομάδας, του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ από 
τον ΠΑΝΙΩΝΙΟ  και με προτροπή ενός δημοσιογράφου εργάζεται 
στην ιστορική εφημερίδα «ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ». Με φορτηγά που 
μετέφεραν κεραμίδια έφευγε από το χωριό του για την Αθήνα, 
προκειμένου να καλύψει ποδοσφαιρικούς αγώνες και με τον ίδιο 
τρόπο επέστρεφε στα Βασιλικά, λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι 
του σχολείου.

Τελειώνοντας το Γυμνάσιο έρχεται στην Αθήνα και τον  
φιλοξενεί η θεία του στην Καστέλα. Είναι κοντά στη μεγάλη του 
αγάπη τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ και ταυτόχρονα μελετάει σε βάθος 
το λαϊκό τραγούδι, αναδεικνύοντας τη σύνδεσή του με τους 
αγώνες και τους πόθους του λαού μας. 

Σ’ όλη του τη ζωή, μέσα από εκατοντάδες συνεντεύξεις, 
κείμενα, ραδιοφωνικές εκπομπές, προσπαθούσε να φέρνει 
στο «φως» τα χρυσοφόρα «κοιτάσματα» της λαϊκής μουσικής 
δημιουργίας. «Το λαϊκό τραγούδι κάνει το λαό να σκέφτεται», 
έλεγε, «αλλά οι εξουσίες δε θέλουν ο λαός να σκέφτεται. Γι’ 
αυτό επενδύουν στο “άλλο” τραγούδι...». Μύστης των νεότερων 
γενιών στον λαϊκό πολιτισμό έλεγε, «ιδιαίτερα για τις σημερινές 
εποχές των νέων τεχνολογιών, αλλά και του “νάιλον”, του φτηνού 
τραγουδιού και της εκφυλισμένης διασκέδασης, τα κλασικά 
ρεμπέτικα τραγούδια για τις νέες γενιές δεν αποτελούν ανάγκη 
για διασκέδαση, αλλά και στοιχείο διδαχής».

Μαθητής ακόμα παίρνει συνέντευξη από τον Στέλιο Καζαντζίδη 
και την Μαρινέλα στο μαγαζί του Τζίμη του Χοντρού, τον Πάνο 

Γαβαλά, τον Βασίλη Τσιτσάνη. Από τότε με τον Καζαντζίδη έγιναν 
αδελφικοί φίλοι. Ακολούθησαν όλοι σχεδόν οι δημιουργοί και 
ερμηνευτές. 

Τα πιο όμορφα του χρόνια, όπως παραδέχεται ο Πάνος 
Γεραμάνης, ξεκίνησαν το 1978 όταν παντρεύτηκε τη Ναυσικά. 
Στη συνέχεια έρχεται δουλειά στην εφημερίδα «Έθνος» και το 
1989 ξεκινάει ραδιοφωνικές  εκπομπές στον 902 Αριστερά στα 
FM.

Στη συνέχεια τον καλεί ο συνθέτης Γιώργος Τσαγκάρης,  
διευθυντής του Β΄ Προγράμματος της ΕΡΑ και του προτείνει 
εκπομπή για το λαϊκό τραγούδι.  Αυτά γίνονται το Μάρτη του 
1990. Ακούμε τις εκπομπές «Λαϊκοί Βάρδοι» και «Άσοι των 
Γηπέδων». 

Επί 16 χρόνια, στην εκπομπή του «Λαϊκοί Βάρδοι»  
«φιλοξένησε» περισσότερα από 235 πρόσωπα του μικρασιάτικου, 
ρεμπέτικου και λαϊκού τραγουδιού. Η μνήμη του για ο,τιδήποτε 
αφορούσε το λαϊκό τραγούδι, και η εκπομπή του αποτελεί μια 
πολύτιμη πηγή για την καταγραφή της ιστορίας του λαϊκού και 
ρεμπέτικου τραγουδιού. Μέσα από τις εκπομπές του μάθαμε το 
ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ. 

Την 1η Απριλίου 2004 με την ευκαιρία της βράβευσης 
του Πάνου από την ΕΡΤ για τα 15 χρόνια εκπομπής ο Μίκης 
Θεοδωράκης είπε: « ο Π. Γεραμάνης πρέπει να χαίρεται, γιατί 
με την πένα του και τον λόγο του συνέβαλε στην διάδοση και 
κατανόηση ενός είδους μουσικής, που την είχαν καταδικάσει 
στο περιθώριο». Πράγματι ο Πάνος ήταν, είναι και θα είναι 
ο ερευνητής που έκανε όλους εμάς να αγαπήσουμε το λαϊκό 
τραγούδι και το ποδόσφαιρο με την λαϊκή του μορφή. 

Η ενασχόληση του Π. Γεραμάνη με το λαϊκό τραγούδι δεν τον 
εμπόδισε να ασχοληθεί και με την άλλη μεγάλη του αγάπη: τη 
δημοσιογραφία. 

Ο Πάνος Γεραμάνης εργάζεται σε πολλές εφημερίδες της 
εποχής: στην «Απογευματινή» (1968-1971), στην «Ακρόπολη» 
έως το 1981, στο «Έθνος» (1981-1986), την ίδια περίοδο ως 
αρχισυντάκτης στο περιοδικό «Ελληνοσοβιετικά χρονικά», στην 
«Πρώτη» (1986) και στο «Κέρδος» (1987). Τελευταίος του σταθμός 
στην έντυπη δημοσιογραφία «Τα Νέα», όπου αρθρογραφούσε 
για το λαϊκό τραγούδι, αλλά και για την ιστορία του ελληνικού 
ποδοσφαίρου, καθώς και για τις καλές λαϊκές ταβέρνες.

Τα μαύρα χρόνια της χούντας τον βρίσκουν δημοσιογράφο 
στην Απογευματινή. Ο Πάνος είναι μέλος της παράνομης ΚΝΕ 
και στο καφενεδάκι απέναντι κάνει συλλογή πληροφοριών και τις 
στέλνει σε μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία στο εξωτερικό.  

Ο Π. Γεραμάνης υπήρξε από τους πιο αγαπητούς στους 
συναδέλφους του και πάντα πρόθυμος να βοηθήσει τους 
νεότερους με ανιδιοτέλεια και γενναιοδωρία. Πίστευε στον 
κοινωνικό ρόλο της μαχόμενης και μαχητικής δημοσιογραφίας, 
ενώ είχε εκλεγεί πρόεδρος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού 
Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ.

Πάνος Γεραμάνης 
(1945-2005)

Πάνος Γεραμάνης με τον Στέλιο Καζαντζίδη και το Μίμη Παπαϊωάννου
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Η ΣΕΛΙΔΑ 
ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

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

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για απαγόρευση 
των αμβλώσεων γυρίζει την κοινωνία στο μεσαίωνα και επιβεβαιώνει 
την άποψη ότι η αντίδραση και ο σκοταδισμός είναι φυσική εξέλιξη 
ενός κοινωνικού συστήματος που στηρίζεται στην αδικία και στην 
εκμετάλλευση.

Αυτονόητα δικαιώματα των γυναικών που κατακτήθηκαν με 
εργατικούς και γυναικείους κοινωνικούς αγώνες, καταργούνται.

Οι γυναίκες σήμερα διεκδικούν σύγχρονα δικαιώματα στην 
αναπαραγωγική υγεία στο πλαίσιο ενός δημόσιου και δωρεάν 
συστήματος υγείας, που θα εξασφαλίζει την επιστημονική κρατική 
στήριξή τους, μέσω του οικογενειακού προγραμματισμού και της 
σεξουαλικής αγωγής.

Ήρθε κι αυτό από την Ευρωπαϊκή  Ένωση (Ε.Ε). Είναι το 
πρόγραμμα για « τις νταντάδες της γειτονιάς» και… εντάσσεται στο 
πλαίσιο της «συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» 
και του βασικού στόχου της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ισότητα 
των δύο φύλων!!!

Ήδη τα τελευταία χρόνια εφαρμόζεται σε χώρες της Ε.Ε και 
απ’  ότι καταλαβαίνετε, θεωρείται προοδευτικό βήμα (!), τόσο για 
την εξυπηρέτηση των γονιών, όσο και για τη διαπαιδαγώγηση των 
νηπίων.

Αφορά τη φύλαξη βρεφών και νηπίων από 2 μηνών έως 2,5 
χρονών από άτομα που έχουν παρακολουθήσει κάποιο σχετικό 
σεμινάριο (!). Η φύλαξη θα γίνεται στο χώρο του σπιτιού του νηπίου 
ή της νταντάς.

Τα εύλογα ερωτήματά μας είναι: α) γιατί χρειάζεται αυτό το 
πρόγραμμα; β) γιατί δεν υπάρχουν τόσοι και τέτοιοι δημοτικοί 
βρεφονηπιακοί σταθμοί ώστε να καλύπτουν τις υπάρχουσες ανάγκες; 
γ) γιατί να αφήνεται η ανάπτυξη και διαπαιδαγώγηση των εγγονών 
μας σε μη εξειδικευμένους ανθρώπους;  δ) γιατί να μένουν τα νήπια 
στο σπίτι με υποβαθμισμένες υπηρεσίες;

Στον 21ο αιώνα η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας 
μπορεί να εξασφαλίσει το δικαίωμα όλων των βρεφών και νηπίων 
στη φροντίδα και την προσχολική αγωγή, που πρέπει να παρέχεται 
δωρεάν από το κράτος σε δομές δημόσιας, σύγχρονης παιδαγωγικής 
με το εξειδικευμένο μόνιμο παιδαγωγικό και βοηθητικό προσωπικό, 
σε κατάλληλες κτηριακές εγκαταστάσεις, με την απαραίτητη 

Σ το Καράκας της Βενεζουέλας από 25-28/4/2022 πραγματοποιή-
θηκε το 17ο Συνέδριο της ΠΔΟΓ. Η ΟΓΕ μαζί με άλλες 40 γυναι-
κείες οργανώσεις από 27 χώρες του κόσμου, συμμετείχε στις 

εργασίες του.

Το σύνθημα:  «ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΝΩΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ 
ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 
ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ» κυριάρχησε για 4 μέρες στις συζητήσεις και στη 
διαπάλη των ιδεών.

Η ΟΓΕ αντιπαρατέθηκε στη θεωρία για τον αποκαλούμενο 
«πολυπολικό κόσμο».

Μια θεωρία, που διατυμπανίζει ότι η ειρήνη μπορεί να έρθει 
αν δίπλα στον αμερικάνικο πόλο υπάρχει ο ρωσικός ή ο κινέζικος 
πόλος. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι ο καπιταλιστικός κόσμος, 
ανεξάρτητα από τον αριθμό των «κέντρων» των συμμαχιών, 
χαρακτηρίζεται από την ταξική εκμετάλλευση, τη φτώχεια, τους 
ανταγωνισμούς των μονοπωλίων και τους πολέμους, τη μαζική 
προσφυγιά και μετανάστευση.

17ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΠΔΟΓ)

Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι αποτέλεσμα αυτών των σφοδρών 
ανταγωνισμών, ανάμεσα στις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την Ε.Ε από τη μια 
μεριά και την καπιταλιστική Ρωσία από την άλλη, για τον έλεγχο 
των αγορών, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των δικτύων 
μεταφοράς.

Διεξάγεται όμως με διάφορα ψεύτικα προσχήματα και από τις 
δύο πλευρές.

Γιαυτό, το γυναικείο κίνημα δεν μπορεί να στηρίξει τις ελπίδες 
του σε κανένα ιμπεριαλιστικό στρατόπεδο.

Γιαυτό η πάλη μας πρέπει να εστιάσει ενάντια στην εμπλοκή των 
χωρών μας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους που σπέρνουν τον 
θάνατο, τη φτώχεια και την προσφυγιά.

Στο Συνέδριο επανεξελέγη Πρόεδρος του ΠΔΟΓ η Λωρένια Πένια 
από το Σαν Σαλβαδόρ.

Η ΟΓΕ επίσης επανεξελέγη συντονίστρια του Περιφερειακού 
Γραφείου της Ευρώπης.

υλικοτεχνική υποδομή και με μέτρα που θα εξασφαλίζουν την 
ασφάλεια και την υγεία των παιδιών.

Οι σύγχρονες ανάγκες τους δεν μπορούν να μετατρέπονται σε 
ευκαιριακές παροχές με ημερομηνία λήξης  και σε παιδοφυλαχτήρια, 
αναγκάζοντας τους γονείς τελικά να χρυσοπληρώνουν τους 
ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Να απαιτήσουμε όσα δικαιούνται τα παιδιά και τα εγγόνια μας. 
Έχουμε ευθύνη να παλέψουμε μαζί τους για έναν καλύτερο κόσμο.

Νταντάδες της γειτονιάς

ΗΠΑ: Άλλη μια φορά υπέρμαχοι ( ; ) 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων!
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Ελληνοτουρκικά
Με υψηλούς τόνους, αλλά και προσπάθειες να ανοίξουν «δίαυ-

λοι» διευθετήσεων, συνεχίζονται οι εξελίξεις στα Ελληνοτουρκικά.

Εξελίξεις, εν μέσω συνεχών ευρωατλαντικών παραινέσεων 
«για επίλυση των διαφορών σε συμμαχικό πνεύμα», για να δι-
ασφαλιστεί η συνοχή και ενότητα στη νοτιοανατολική πτέρυγα του 
ΝΑΤΟ, στην αναμέτρηση με Ρωσία - Κίνα.

Το ζήτημα της ΝΑΤΟικής συνοχής και του ρόλου της Τουρκίας 
στην αντιπαράθεση με τα άλλα ιμπεριαλιστικά κέντρα «σε όλο το 
εύρος» των ανοιχτών μετώπων βρίσκεται εξάλλου σταθερά στο 
επίκεντρο των παζαριών μεταξύ της τουρκικής αστικής τάξης και 
των Ευρωατλαντικών συμμάχων της, με τις αξιώσεις της σε Αιγαίο 
και Ανατ. Μεσόγειο να αποτελούν μέρος της κόντρας.

Ενδεικτική είναι η πρόσφατη συνάντηση στο Βερολίνο, των βα-
σικών συμβούλων των ηγετών Τουρκίας, Γερμανίας, ΗΠΑ, Βρε-
τανίας, Γαλλίας, όπου ο εκπρόσωπος του Τούρκου Προέδρου, 
Ιμπραχίμ Καλίν, τόνισε ότι η Άγκυρα «θα συνεχίσει αποφασιστι-
κά τις προσπάθειές της για την εξεύρεση διπλωματικών λύσεων 
σε περιφερειακές και παγκόσμιες κρίσεις» και έσπευσε να θέσει 
τις αξιώσεις της και για Αιγαίο - Μεσόγειο, τονίζοντας ότι «δεν θα 
συμβιβαστούμε σε ό,τι αφορά τα νόμιμα δικαιώματά μας σε ζητή-
ματα που αφορούν το Αιγαίο και τη Μεσόγειο».

Με βασικό επίδικο λοιπόν τη συμμαχική «συνοχή», η στάση 
ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ σιγοντάρει σταθερά την επιθετικότητα και τις 
αξιώσεις της τουρκικής αστικής τάξης, σε βάρος των κυριαρχικών 
δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου, μιλώντας για «διαφορές» στο 
Αιγαίο και καλώντας σε «επίλυσή» τους σε «συμμαχικό πνεύμα».

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Νεντ Πράις, ανέφερε: 
«Συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ 
- την Ελλάδα και την Τουρκία σε αυτήν την περίπτωση - να συ-
νεργαστούν για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην 
περιοχή και για την επίλυση των διαφορών τους με διπλωματικό 
τρόπο».

Ο γγ του ΝΑΤΟ προέτρεψε κι αυτός «Ελλάδα και Τουρκία να 
λύσουν τις διαφορές τους στο Αιγαίο με πνεύμα εμπιστοσύνης 
και συμμαχικής αλληλεγγύης».

Η Κομισιόν χαρακτήρισε τις τουρκικές αμφισβητήσεις «ανοιχτά 
ζητήματα» που πρέπει να αντιμετωπίζονται «με ειρηνικό τρόπο, 
μέσω διαλόγου, με καλή πίστη» και ζήτησε από την Τουρκία «να 
συμπεριφέρεται με εποικοδομητικό τρόπο».

Την ίδια ώρα, επί του πεδίου, συνεχίζονται οι τουρκικές υπερ-
πτήσεις και παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. 

Άλλωστε, στο τραπέζι πέφτουν ακόμα και σενάρια ναυτικού 
αποκλεισμού των ελληνικών νησιών του Αιγαίου από την Τουρ-
κία, στον απόηχο και της πρόσφατης άσκησης «EFES22», που 
περιλάμβανε τέτοιες ασκήσεις με τη συμμετοχή μάλιστα Αμερικα-
νών, Γάλλων και λοιπών ΝΑΤΟικών. 

Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις, η κυβέρνηση επιχειρεί να καλ-
λιεργήσει τον εφησυχασμό, με τα μυθεύματα περί της δήθεν «συμ-
μαχικής στήριξης» έναντι των τουρκικών προκλητικών αξιώσε-
ων, στέλνοντας σε κάθε περίπτωση το μήνυμα της συνέχισης του 
παζαριού με την Τουρκία.

Παράλληλα η αξιωματική αντιπολίτευση σε συνάντηση με τον 
νέο Αμερικανό πρέσβη ζήτησε από τις ΗΠΑ «να πιεστεί η Τουρκία 
για να (...) επιστρέψουμε σε έναν διάλογο ύφεσης», ενώ κάλεσε την 
κυβέρνηση «να απαιτήσει τη στήριξη που δικαιούται ως κράτος - 
μέλος της ΕΕ και να θέσει τις κόκκινες γραμμές της στο ΝΑΤΟ», 
επειδή «μόνο κάτω από τέτοιες προϋποθέσεις θα μπορέσει να 
κάνει αποτελεσματικό διάλογο με την Τουρκία». Καθιστά δηλαδή 
και η αξιωματική αντιπολίτευση ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ «εγγυητές» στο 
παζάρι για διευθετήσεις, που μόνο στόχο έχουν τη θωράκιση της 
ατλαντικής συνοχής, ανοίγοντας επικίνδυνους δρόμους για τον 
λαό και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.

Πέρα όμως από τις διατυπώσεις των «εγγυητών» που μιλούν 
για «διαφορές» στο Αιγαίο, η αντιμετώπιση της Τουρκίας ως 
“στρατηγικού συμμάχου”, τόσο της ΕΕ όσο και του ΝΑΤΟ, δεν αφή-
νει καμία αμφιβολία πως είναι αυτή που τροφοδοτεί τη στάση και 
τις διεκδικήσεις του τουρκικού κράτους.

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ
40η ΜΑΡΑΘΩΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ

Τα γεγονότα λίγο πολύ γνωστά: στις 22 ΜΑΗ 1963, ένα μήνα 
μετά την πρώτη Μαραθώνια πορεία Ειρήνης (που παρά την 
απαγόρευση της από την κυβέρνηση Καραμανλή, ο Γρηγόρης 
Λαμπράκης  την πραγματοποίησε και κατά την διάρκειά της 
χτυπήθηκε από χωροφύλακες και απήχθη από ασφαλίτες), η 
Επιτροπή για την Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη διοργάνωσε στη 
Θεσσαλονίκη εκδήλωση. 

Γύρω από το χώρο της εκδήλωσης τραμπούκοι με λιθοβο-
λισμούς και Αστυνομία προσπαθούσαν να ματαιώσουν την εκ-
δήλωση, ενώ κατά την διάρκεια της ομιλίας του ο Λαμπράκης 
κατήγγειλε «σχέδιο δολοφονικής απόπειρας» εναντίον του, 
καθιστώντας υπεύθυνη την κυβέρνηση και τις αρχές.

Μετά το τέλος της ομιλίας, περπατώντας προς το ξενοδοχείο 
δέχτηκε την δολοφονική επίθεση. Ο οδηγός του τρίκυκλου, με 
σκεπασμένο τον αριθμό, έπεσε πάνω του και ο συνεργός του 
στην καρότσα χτύπησε το βουλευτή στο κεφάλι, ρίχνοντάς τον 
αιμόφυρτο στην άσφαλτο. Μετά από 5 μέρες μάχης στην εντα-
τική τα ξημερώματα της 27ης  Μάη του 1963, ο επιστήμονας, ο 
πρωταθλητής στο στίβο, ο μάρτυρας της Ειρήνης και της Δη-
μοκρατίας, ο βουλευτής της Αριστεράς, ο Γρηγόρης Λαμπρά-
κης, άφησε την τελευταία του πνοή.

Βλέπετε, μετά τους «Νέους Παρθενώνες» της Μακρονή-
σου, η «εργαλειοθήκη» χτυπήματος του κινήματος εμπλουτί-
στηκε με τα τρίκυκλα και τους «Γκοτζαμάνηδες»!!!!
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Και φέτος, η κυβέρνηση (όπως άλλωστε όλες οι προηγούμενες 
κυβερνήσεις, πριν από την έναρξη κάθε καλοκαιρινής αντιπυρικής 
περιόδου) δηλώνει ότι «έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα», 
ότι  υλοποιήθηκαν καθαρισμοί δασών και διάνοιξη δρόμων, ότι 
δίνουν έμφαση στην πρόληψη, ότι έχουν εξασφαλίσει περισσότερα 
εναέρια μέσα κλπ. Και κάθε χρόνο, μετά τις καταστροφές ζητάνε 
μια τυπική συγγνώμη, υποδεικνύοντας τους ίδιους φταίχτες των 
φυσικών καταστροφών: ακραίες καιρικές συνθήκες, «στρατηγός 
άνεμος», «ασύμμετρες απειλές», ατομική ευθύνη όσων χτίζουν 
στα δάση, η «κλιματική αλλαγή», …το «πουλί που είχαν αρπάξει 
φωτιά τα φτερά του»!!! 

Δυστυχώς οι αριθμοί, αλλά και οι πρόσφατες πυρκαγιές σε 
Βούλα, Εύβοια και Ασπρόπυργο είναι αμείλικτοι.

Για τα δάση, τα οποία αποτελούν 
το 65% του εδάφους της χώρας, δί-
νεται μόλις το 0,04% από τον κρα-
τικό προϋπολογισμό, μόλις το 10% 
από αυτά που ζητούν τα Δασαρχεία 
της χώρας για έργα αντιπυρικής 
θωράκισης!!

Διαφημίζουν τα βήματα προό-
δου (στον τομέα της πρόληψης) με 
τον καθαρισμό μόλις 38.000 στρεμ-
μάτων, δηλαδή του 1% της έκτασης 
που χρειάζεται καθαρισμό. Ο σχε-
διασμός τους επίσης περιορίστηκε 
στη συντήρηση του 10% των δασι-
κών δρόμων και του 15% του συνό-
λου των αντιπυρικών ζωνών.

Το μόνο ...σχέδιο που επανα-
λαμβάνεται από την πλευρά του κράτους είναι η υπενθύμιση της 
ατομικής ευθύνης και οι εντολές για εκκένωση των κατοικημένων 
περιοχών, όταν η πυρκαγιά φτάσει να απειλεί ανθρώπινες ζωές. 

Μάλιστα στον τελευταίο κλιματικό νόμο, απογειώνοντας την 
«ατομική ευθύνη», προέβλεψαν την υποχρεωτική (ιδιωτική) 
ασφάλιση των κατοικιών, που χτίζονται σε περιοχές με υψηλό δεί-
κτη κινδύνου πλημμύρας ή πυρκαγιάς! 

Στηρίζουν και διατηρούν τον νόμο του 2011, που προβλέπει 
ίδρυση εθελοντικών πυροσβεστικών σταθμών με πλήρη ευθύνη 
των δήμων, ανοίγοντας έτσι και τον δρόμο για την ιδιωτικοποίηση 
της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τα ΣΔΙΤ για τη διαχείριση των δα-
σών κατά τις «βέλτιστες ευρωπαϊκές τακτικές» ή το μοντέλο των 
ΗΠΑ. Να γιατί δεν καλύπτουν τα 4.000 (τουλάχιστον) κενά της Πυ-
ροσβεστικής Υπηρεσίας με μόνιμο προσωπικό! Γιατί να ενισχύ-
σουν τον γερασμένο εξοπλισμό και τις εγκαταλελειμμένες υποδο-
μές; 

Διατηρούν τον αντιεπιστημονικό διαχωρισμό της πρόληψης των 

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ: ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟ ΘΕΑΤΕΣ !
δασικών πυρκαγιών από την καταστολή τους, παραβλέποντας ότι 
ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των δασών σημαίνει: 
μελέτη διαχείρισης του δάσους, με παρεμβάσεις στη σύνθεση της 
βλάστησης, υλοτομίες, δασοτεχνικά έργα, συντήρηση και βελτίω-
ση υποδομών. Σύγχρονη μελέτη αντιπυρικής προστασίας, που θα 
περιλαμβάνει όλα τα μέτρα, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστή-
μης, που αυξάνουν την ικανότητα του δάσους να αντιμετωπίσει τη 
φωτιά πριν αυτή ξεσπάσει.

Με αφορμή την πρόσφατη πυρκαγιά στο εργοστάσιο πλαστικών 
στον Ασπρόπυργο προσπαθούν επίσης να μας καθησυχάσουν για 
τους κινδύνους, όταν είναι γνωστό ότι, όπως και στην παλαιότε-
ρη στο εργοστάσιο ανακύκλωσης πλαστικών στη Μεταμόρφωση, 
αλλά και σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις, η υγεία του λαού, ακό-

μα και σε απομακρυσμένες από την 
πυρκαγιά περιοχές κινδυνεύουν 
από το τοξικό - καρκινογόνο νέφος. 
Κινδυνεύουν από επικίνδυνες ου-
σίες που “ταξιδεύουν” σε μεγάλες 
αποστάσεις, μεταφέρονται μέσω 
των υδάτων και του αέρα και περ-
νούν στον ανθρώπινο οργανισμό 
μέσω της τροφικής αλυσίδας.

Προσπαθούν να μας καθησυχά-
σουν ότι δεν κινδυνεύουμε από ένα 
Βιομηχανικό Ατύχημα Μεγάλης 
Έκτασης, όταν παραμένει η ανεξέ-
λεγκτη γειτνίαση επικίνδυνων βιο-
μηχανικών εγκαταστάσεων με κα-
τοικημένες περιοχές και με άλλες 
δραστηριότητες, όταν ο κρατικός 

έλεγχος για την ασφάλεια εγκαταστάσεων είναι υποτυπώδης, όταν 
ετοιμάζουν νέες επικίνδυνες εγκαταστάσεις LNG, όταν το κέρδος 
του βιομήχανου εκμηδενίζει την ανθρώπινη ζωή. Η «πίσω αυλή» 
της Αττικής (Θριάσιο) - και όχι μόνο - έχει μετατραπεί σε «Ελντο-
ράντο» για το κεφάλαιο και συνάμα  σε μπαρουταποθήκη για τον 
λαό!

Ανικανότητα του κράτους όπως κατηγορεί η αντιπολίτευση; 
Προφανώς όχι!! Όπως οι προηγούμενοι, έτσι και οι σημερινοί, 
αλλά και όλοι αυτοί που παρουσιάζονται σαν αυριανοί σωτήρες 
υπηρετούν ένα κράτος, που προωθεί την εμπορευματοποίηση 
βασικών αναγκών και δικαιωμάτων του λαού. Που ξεζουμίζει τα 
φτωχά λαϊκά στρώματα και περικόπτει αναγκαίες κρατικές δαπά-
νες για να ενισχύσει πλουσιοπάροχα τις νέες επενδύσεις της πρά-
σινης μετάβασης και τις δαπάνες για τη συμμετοχή στα πολεμικά 
σχέδια του ΝΑΤΟ. Είναι το σύστημά τους, που, ακριβώς επειδή ζει 
και αναπνέει για το κέρδος, αντιμετωπίζει σαν «κόστος» την προ-
στασία της ανθρώπινης ζωής.

Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι η δολοφονία του Λα-
μπράκη συντελέστηκε παρόντων εκατοντάδων ανδρών και 
αξιωματικών της Χωροφυλακής και της Αστυνομίας με επικε-
φαλής τους διευθυντές και διοικητές τους και λοιπούς αξιω-
ματικούς, που ποτέ δεν έδωσαν εντολή καταδίωξης των δολο-
φόνων. Οι πολιτικοί αυτουργοί της δολοφονίας Λαμπράκη δεν 
τιμωρήθηκαν ποτέ, οι δε φυσικοί αυτουργοί αποφυλακίστηκαν 
επί χούντας…

Στη μνήμη του Γρηγόρη Λαμπράκη και άλλων αγωνιστών 
της ειρήνης, με πρωτοβουλία της Ελληνικής Επιτροπής Διε-
θνούς Ύφεσης και Ειρήνης (ΕΕΔΥΕ) και των κατά τόπους Επι-
τροπών Ειρήνης  πραγματοποιήθηκαν και φέτος, την Κυριακή 
22 του Μάη, πολύμορφες εκδηλώσεις πανελλαδικά, με απο-
κορύφωμα την 40ή Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης. Στο κάλεσμα 

της ΕΕΔΥΕ αναφέρεται: «Δυναμώνουμε την πάλη για να κλεί-
σουν τώρα όλες οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις. Να σταματήσει, 
να ματαιωθεί οποιαδήποτε αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων 
και πολεμικού υλικού εκτός συνόρων. Κανένας φαντάρος, υπα-
ξιωματικός και αξιωματικός να μη σταλεί στις ιμπεριαλιστικές 
αποστολές. Η συμμετοχή στην 40ή Μαραθώνια Πορεία και στις 
πρωτοβουλίες της ΕΕΔΥΕ σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο του δι-
ημέρου πανελλαδικής αντιιμπεριαλιστικής δράσης, είναι ο κα-
λύτερος τρόπος για να τιμήσει κανείς στην πράξη τους αγώνες 
του Λαμπράκη, του Νικηφορίδη, των χιλιάδων αγωνιστών που 
πάλεψαν ενάντια στην τότε ΕΟΚ, στο ΝΑΤΟ, ενάντια στην πρόσ-
δεση της Ελλάδας σε αυτά τα δολοφονικά εργαλεία του κεφαλαί-
ου κατά των λαών».
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Τα βιβλία είναι τα
 καλύτερα δώρα

                    
     για μας και τους αγαπημένους μας

Η Iμπεριαλιστική Εκστρατεία στη Μικρά Ασία και οι ανταγωνισμοί των καπιταλιστικών κρατών 
στην περιοχή προκάλεσαν δεκάδες χιλιάδες θύματα και ξερίζωσαν εκατομμύρια Ελλήνων, Τούρ-
κων, Αρμενίων κ.ά. Εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες έφτασαν στην Ελλάδα και ρίχτηκαν στην 
πιο σκληρή ταξική εκμετάλλευση.
Στην έκδοση, επιμέλειας του Τμήματος Ιστορίας της ΚΕ του ΚΚΕ, περιέχεται πλούσιο υλικό για 
γνωστές και άγνωστες πλευρές αυτού του πολέμου: Καταγράφονται οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνι-
σμοί και η εμπλοκή της ελληνικής και τουρκικής αστικής τάξης, παρουσιάζεται η «αχαρτογράφη-
τη» δράση των αντιπολεμικών ομίλων στο εσωτερικό του αστικού στρατού, διερευνάται ο βαθμός 
αποσταθεροποίησης της καπιταλιστικής εξουσίας. Αναδεικνύονται χρήσιμα –για το παρόν και το 
μέλλον– συμπεράσματα, όπως:
- Οι λαοί, με ηγετική δύναμη την εργατική τάξη, σε καμία περίπτωση – επίθεσης ή άμυνας– δεν 
πρέπει να στοιχίζονται με την αστική τάξη, να εμπιστεύονται τις κυβερνήσεις τους, τα επιθετικά ή 
τα αμυντικά τους σχέδια, τα οποία είναι άμεσα ή μεσοπρόθεσμα σε βάρος των λαών.

Ένας μαχητής του Κόκκινου Στρατού, μετά από τη νίκη στα μέτωπα του Εμφυλίου, γυρίζει στην 
καθημερινή ζωή. Μα στη Σοβιετική Ρωσία δεν υπάρχει καθημερινή ζωή και δε θα υπάρχει για 
πολύ καιρό ακόμα. Μετά από τη νίκη αρχίζει η πάλη. Η πάλη ενός ολόκληρου λαού που άφηνε 
από τα χέρια του τα όπλα και έπιανε τους κασμάδες και τα σφυριά για να ορθώσει πάνω στα 
ερείπια τη νέα ζωή.

Σαν αληθινός καλλιτέχνης, ο Γκλαντκόφ ζωγραφίζει με εκπληκτική αντικειμενικότητα την πολι-
τική και οικονομική ζωή, τη ζωή των αγωνιστών μπολσεβίκων, την οικογένεια, τις σχέσεις των 
δύο φύλων, την οργάνωση της εργασίας, την πειθαρχία, τις επιτυχίες, καθώς και τις αποτυχίες.

Η Ελένη Τριανταφύλλου, γνωρίζοντας τον Γιώργο Φαρσακίδη και το έργο του, εμπνεύ-
στηκε και έγραψε τις ιστορίες του βιβλίου της. Πρόκειται για αφηγήματα ζωής που 
αποτυπώνουν την προσπάθεια και τους αγώνες της δρακογενιάς των συνοδοιπόρων 
του Γιώργου Φαρσακίδη μέσα από τις συμπληγάδες της Ιστορίας. Μέσα από αυτά οι 
μικροί μας αναγνώστες θ’ ανακαλύψουν το μυστήριο «του ζωγράφου που πέταξε τις 
ζωγραφιές του», τι θέση έχει μια «αρβύλα» μέσα σ’ ένα παραμύθι και πώς από μια 
«τρύπια αρβύλα» μπορεί να προκύψει ένα θεατρικό δρώμενο! Ευελπιστούμε αυτά τα 
αφηγήματα ν’ αποτελέσουν έναυσμα για γνωριμία με το έργο του μεγάλου μας δημι-
ουργού, που αφιέρωσε τη ζωή του «για μια κοινωνία πιο δίκαιη, για μια μάνα Ιθάκη, 
ασπίδα για τους αδύναμους»!

Ηλικίες: 9+
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